
На подручју Републике Српске, 11.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 7 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 8 УКУПНО 8 

Авганистан 8 Авганистан 8 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијској управи Бањалука, 11.10.2021. године, у 22,10 часова, 

пријављено је, да је на паркинг простору у улици Булевар војводе Степе 
Степановића у Бањалуци, дошло до пожара на возилу марке „Renault Megan“ 
власништво лица М.И. из Бањалуке. Пожар је локализован од стране 
Ватрогасне бригаде Града Бањалука. На лицу мјеста извршен је увиђај. Није 
било повријеђених лица. Пожар је захватио и паркирано возило марке „Polo“. У 
току је рад на утврђивању узрока пожара. О догађају је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи 

10/11.10.2021. године почињено кривично дјело „Тешка крађа“ ком приликом је 
из угоститељског објекта у улици Војводе Степе Степановића у Приједору, из 
апарата за игре на срећу и дневног промета новца отуђено око 5.550 КМ. 

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор. Рад на расвјетљавању пријављеног кривичног дјела и проналаску 
извршиоца је у току. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 11.10.2021. године, пријављено је да је у 

претходна три дана на подручју града Добоја отуђено 10 трупаца бора који су 
се налазили лагеровани поред локалног пута, а који су власништво Шумског 
газдинства Добој. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 2, 11.10.2021. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана отуђена метална конструкција од хале која се налазила 
у кругу једног привредног друштва у Добоју. Према изјави власника причињена 



му је материјална штета у износу од око 15.000 КМ. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 11.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.Н. из Модриче, возача који је одбио да се 
подвргне алкотестирању. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина, 11.10.2021. године од стране оштећеног 

лица, запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, насилно ушли у 
његову породичну кућу на подручју Бијељине, одакле су отуђили новац. 
Полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У улици Николе Тесле у Бијељини, 11.10.2021.године око 12,30 часова 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учестовали аутомобил „Peugeot“ 
којим је управљала Н.П. и „Volvo“ којим је управљао Ж.З. који је задобио лакше 
тјелесне повреде. Увиђај извршили полицијски службеници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Бијељина. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град су дана 

11.10.2021. године, приликом контроле саобраћаја на Транзитном путу, 
општина Мркоњић Град, утврдили су да возач Д.Т. из Мркоњић Града у 
теретном моторном возилу „Мan“ врши превоз огревног дрвета без пратеће 
документације. Дрвни сортименти су изузети и предати су у надлежност 
Шумског газдинства „Лисина“ Мркоњић Град. 

 


