
На подручју Републике Српске, 08.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
6, Зворник 3, 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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 2 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 5 УКУПНО 5 

Пакистан 5 Пакистан 5 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 08.09.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 07/08.09.2021. године, отуђен путнички аутомобил марке „VW Passat” 
власништво лица иницијала Р.Б. са подручја града Добоја. Наведени путнички 
аутомобил је био паркиран у дворишту породичне куће и исто није било 
регистровано. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Добој 1, 08.09.2021. године, пријављено је да су 
07/08.09.2021. године, са теретног возила марке „Volvo” власништво лица 
иницијала А.К. са подручја Републике Хрватске, отуђене регистарске ознаке. 
Наведено возило је било паркирано у кругу једног привредног друштва на 
подручју града Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијској станици Дервента, 08.09.2021. године, пријављено је да је у 
току претходне ноћи отуђен путнички аутомобил марке „Nissan Qashqai” 
власништво лица иницијала П.Б. из Дервенте. Наведени путнички аутомобил је 
био паркиран у Шантићевој улици у Дервенти. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 08.09.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.М. са подручја града Добоја, пјешака код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,89 g/kg. Наведено лице 
се у видно алкохолисаном стању кретало коловозом те на тај начин ометало 
одвијање саобраћаја. 

 
Полицијској станици Модрича, 07.09.2021. године, око 23,55 часова, 

пријављено је да је у мјесту Врањак, подручје општине Модрича, избио пожар 
на љетниковцу и кући власништво лица иницијала М.С. Пожар су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Модрича. У овом пожару 
тјелесне повреде су задобила лица иницијала М.С. и Љ.М. који су се налазила     
на горњем спрату куће, док је на љетниковцу, сушари за месо и  кући наступила 



већа материјална штета. Полицијски службеници Полицијске станице Модрича 
заједно са инспектором ѕа експлозивне материје и послове заштите од пожара 
Полицијске управе Добој извршили су увиђај лица мјеста приликом чега су 
утврдили да је до пожара највјероватније дошло усљед квара на електро-
инсталацијама која су напајала фрижидер у објекту љетниковца који се налази 
у склопу породичне куће. О свему је обавијештено надлежно Окружно јавно 
тужилаштво Добој. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Билећа је 08.09.2021. године провјером за лице  

иницијала А.Н. утврдила да је именовани у поступку добијања нове возачке 
дозволе пријавио предходну возачку као изгубљени документ, а која је актом 
Министарства иностраних послова БиХ обавјештено да је иста одузета због 
кршења прописа на подручју Европске Уније. Дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Требињу се изјаснио да се ради о кривичном дјелу „Навођење на 
овјеравање неистинитог садржаја“. 

 
Полицијској станици Невесиње 08.09.2021. године пријављено је око 

13,30 часова да је избио пожар, те да је том приликом изгорио засад питомог 
шипурка. Полицијски службеници предузимају све мјере и радње на откривању 
и документовању узрока пожара. 

 
 
 


