
 

 

На подручју Републике Српске, 07.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 3,  Добој 8, Бијељина 3 , И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 1 

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 14 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 22 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Управа за обезбјеђење 
личности и објеката 6 

Полицијска управа 
Градишка 18 

Укупно 24 

Оман 6 Авганистан 18 Оман 6 
Авганистан 18 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.12.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Н.Б. из Бањалуке, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног 
кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07.12.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, на Тргу Крајине у 
Бањалуци, уочили су нарушавање јавног реда и мира просјачењем од стране 
непознатог женског лица. Утврђено је да се ради о лицу иницијала И.С. из 
Градишке. Извршеним провјерама у службеним евиденцијама, утврђено је, да 
је за наведеним лицем расписана Централна потјерница по наредби 
Општинског суда Сарајево. Лице је лишено слободе и предато припадницима 
судске полиције ФБиХ.  

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Лопаре, 07.12.2021. године око 09,30 часова од стране 

радника спортске кладионице запримила је пријаву, да је у току ноћи 
06./07.12.2021.године у просторије спортске кладионице у Прибоју  насилно 
ушло непознато лице или више њих, одакле су по изјави пријавитеља отуђили 
новац.  Од стране полицијских службеника Полицијске станице Лопаре извршен 
је увиђај. О свему је  обавјештено надлежно Тужилаштво. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 



 

 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента и Сектора 

криминалистичке полиције Полицијске управе Добој, 07.12.2021. године, у 
мјесту Живинице, подручје града Дервента,  извршили су контролу путничког 
аутомобила марке „Peugeot”, којим је упарављало лице иницијала Б.С. из 
Брода, приликом чега је исто од себе одбацило пакетић у коме се налазила 
зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“, укупне тежине од 20,8 грама.  Наведено лице је лишено слободе и 
о свему је обавијештен дежурни тужилац  Окружног јавног тужилаштва Добој 
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Неовлаштена 
производња и промет опојних дрога“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Источно Ново Сарајево пријављено је да су 
06.12.2021. године,  у стану у улици Николе Тесле у Источном Новом Сарајеву, 
лица иницијала Ђ.М., А.М. и Н.К. физички напали лице из Сарајева нанијевши 
му тјелесне повреде. Лицу је насилно одузет мобилни телефон, банковна 
картица и здравствена књижица. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
jавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је документовање предмета након 
чега ће тужилаштву против Ђ.М. и А.М. бити достављен Извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Тјелесна повреда“, а против Н.К. Извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Тјелесна повреда“ и „Крађа“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


