
На подручју Републике Српске, 07.09.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 8 ПУ Градишка 3 УКУПНО 11 

Авганистан 5, 

Бангладеш 1, 

Мароко 1, 

Алжир 1 

Бангладеш 3 Авганистан 5, 

Бангладеш 4, 

Мароко 1, 

Алжир 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Станари, 07.09.2021. године, пријављено је да је на 

подручју општине Станари извршена нелегална потрошња електричне енергије. 
Увиђај лица мјеста  су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Станари. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Крађа 
електричне енергије или природног гаса“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 1, 07.09.2021. године око 11,00 часова од 

стране оштећене, запримила је пријаву, да је НН мушко лице приликом 
куповине робе исту преварио за износ од 350 КМ и 100 Еура, након чега се 
удаљио у непознатом правцу са путничким аутомобилом. Од стране 
полицијских службеника пронађено пријављено лице. 

Обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина 
који је наложио да се достави Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Превара“. 

 
У улици Кнез Иво од Сембрије у Бијељини догодила се саобраћајна 

незгода са лакшим тјелесним повредама. До незгоде је дошло када је са 
коловоза слетио путнички аутомобил „Golf 5“ којим је управљало лице Д.Ц. из 
Бијељине и исти је задобио лакше тјелесне повреде. У возилу на мјесту 
сувозача налазило се лице М.Ц. и малољетно лице на мјесту путника, који су  
задобили лакше тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина. 

 
 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, 07.09.2021. године око 15,15 часова 

пријављено је да је из породичне куће, у улици Војводе Радомира Путника у 
Источној Илиџи, отуђено неколико комада златног накита. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на расвјетљавању и  проналаску извршиоца кривичног дјела „Крађа“. 

О свему je обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Билећа пријављено је око 11,45 часова да је у рејону 

села Брестице, општина Билећа, избио пожар. Пожаром је захваћена трава и 
ниско растиње и тренутно нису угрожени људски животи и материјална добра 
мјештана. Полицијски службеници предузимају све мјере и радње на откривању 
и документовању узрока пожара.  

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала М.Д. починило кривично дјело „Неовлаштена производња 
и промет опојних дрога“ и кривично дјело „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“ .  

Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Б.К. починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијској станици Шипово, 07.09.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, у периоду 06.09.2021. или 07.09.2021. године из 
вјерског објекта - цркве, у улици Светог Саве, општина Шипово, са иконе 
отуђило према изјави пријавиоца око 200 КМ. По пријави су поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Шипово који су извршили увиђај на 
лицу мјеста.  

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лука. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 


