
На подручју Републике Српске, 09.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 9, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 4 КД) 

УКУПНО КД : 29 

**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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 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): 0 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 

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



 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 2 УКУПНО 2 

Турска 2 Турска 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 09.12.2021. године, 

око 22,30 часова, поступили су по пријави да је у улици Петра Великог у 
Бањалуци, дошло до пожара на викенд кући власништво лица С.Л. из 
Бањалуке. Пожар је локализован од стране Ватрогасне бригаде Града 
Бањалука. Није било повријеђених лица. У току је утврђивање чињеница и 
околности овог догађаја. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 09.12.2021. године, око 08,40 часова 

пријављено је да је дошло до вршњачког насиља у једној основној школи у 
Добоју, приликом чега је једно лице задобило је тјелесне повреде. О наведеном 
је упознат Центар за социјални рад и ментално здравље, и обавјештен дежурни 
Тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да наведено има 
обиљежје кривичног дјела „Тјелесна повреда“.  

          
Полицијској станици Модрича, 09.12.2021. године, око 15,20 часова  

пријављено је да је извршена провала у стан власништво лица иницијала М.П. 
из Модриче. Поступили полицијски службеници Полицијске станице Модрича 
који су приликом вршења увиђаја утврдили да је од стране непознатог лица или 
више њих у временском периоду између 11,30 и 12,30 часова, употребом 
физичке снаге и подесног алата извршено ломљење браве на улазним вратимa 
стана, након чега је из унутрашњости објекта отуђен скупоцјен мушки сат. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

             
Полицијској станици Добој 2, 09.12.2021. године, пријављено је да је у 

претходних мјесец дана на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча 
шуме, укупне дрвне масе од 7,54 м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Шумска крађа“. 

 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, пријављено је да је 

09.12.2021. године, у Хиландарској улици Источно Ново Сарајево из стана 
отуђен ЛЦД телевизор вриједности 1.000 КМ. 

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Рогатица, 09.12.2021. године пријављено је да је 

испред Јавне установе Центра за културу и спорт Рогатица оштећен билборд.  
О свему обавијештен тужилац Окружног jавног тужилаштва Источно 

Сарајево. 
У току је рад на проналску извршиоца кривиног дјела „Оштећење и 

одузимање туђе ствари“. 
 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Власеница – Зворник, у мјесту Милићи догодила 

се саобраћајна незгода 09.12.2021. године око 23,00 часа, у којој је једно лице 
задобило тјелесне повреде.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи су изашли на лице 

мјеста и извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди су 
учествовали путничко моторно возило марке „Opel“ којим је управљало лице 
Д.М. из Милића и путничко моторно возило марке „Ford“ којим је управљало 
лице Д.С. из Милића. Том приликом, лице иницијала В.М. из Милића, путник у 
возилу марке „Opel“ је због задобијених повреда упућено у Дом здравља „Свети 
Никола“ у Милићима, а након тога у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник, гдје су му од стране дежурног доктора констатоване лаке тјелесне 
повреде. 

 
 


