
На подручју Републике Српске, 19.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 1 ПУ Зворник 6 ПУ Градишка 11 Укупно 18 

Авганистан 1 Сирија 6 Иран 11  

 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.10.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака, код лица иницијала К.С. из 
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено 
слободе те против истог слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.10.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала С.П. из Лакташа, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци, због почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. Лице је предато у Окружни центар цудске полиције 
Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 19.10.2021. 
године, приликом обављања редовних послова и задатака, у улици Београдска 
у Прњавору, уочили су пјешака у видно алкохолисаном стању, како се креће 
коловозом. Утврђено је да се ради о лицу иницијала М.П. из Прњавора. Лице је 
лишено слободе и подвргнуто испитивању на присуство алкохола у организму 
којом приликом је утврђено 3,06 г/кг алкохола у организму.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.10.2021. године, 
у 17,42 часова, поступили су по пријави да се у улици Реље Крилатице у 
Бањалуци, у контејнеру за одлагање отпада налази пластична кутија са 
непознатим садржајем и двије ручне бомбе. О свему су обавијештени 
припадници Цивилне заштите који су се изјаснили да ће данас изаћи на лице 



мјеста и уклонити наведени садржај. Лице мјеста је обезбјеђено. О догађају су 
обавијештени и припадници Центра за обавјештавање. 

 
ПУ Добој  
          
 Полицијској станици Петрово, 19.10.2021. године, око 11,00 часова 

пријављено је да су у посљедњих 15  дана па до момента пријаве из једне 
фирме на подручију општине Петрово, од стране непознатог лица или више 
њих отуђени слиједећи уређаји: компресор, исправљач за пуњење 
акумулатора,метални наставци за виљушкар и једна ауто приколица. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

         
 Полицијској станици Добој 2, 19.10.2021. године,  око 12,00 часова 

пријављено је да је у претходних неколико дана на подручју града Добоја 
извршена бесправна сјеча и одвоз пет стабала букве укупне дрвне масе 7,02 
м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“.   

 
ПУ Требиње 

Полицијској станици Требиње лице иницијала Д.Ж. пријавило је да му је 
једно или више непознатих лица,  отуђило пар паковања цријева за воду. У току 
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Требиње је пријављено да је једно лице вршило 
психичко и физичко насиље над другим лицем. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
 
 


