
 

 

На подручју Републике Српске, 04.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 7, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



 

 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска 
управа Добој 5 

Полицијска 
управа Градишка 
6 

Полицијска 
управа Бијељина 
7 

Укупно 18 

Пакистан 5 Авганистан 6 Авганистан 7 Пакистан 5 
Авганистан 13 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи 04/05.10.2021. 

године почињено кривично дјело „Тешка крађа“ ком приликом је из 
угоститељског објекта у Доњим Орловцима, из апарата за игре на срећу и 
музичког уређаја, отуђен новац у износу од око 2.400,00 КМ. 

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Приједор, под чијим надзором полицијски службеници предузимају све 
потребне мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ и 
проналаску извршиоца.  

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Брањево, град 

Зворник, 05.10.2021. године око 19,30 часова догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовала два возила, и то путничко моторно возило марке 
„Mercedes”, којим је управљало лице Ј.П. из мјеста Пилица, град Зворник, и 
путничко моторно возило марке ”Škoda”, којим је управљало лице И.М. из 
мјеста Локањ, гдје је том приликом возач „Mercedes”-а задобио тешке тјелесне 
повреде, а на наведеним моторним возилима је наступила материјална штета. 
За вријеме вршења увиђаја, у времену од 20,20 до 22,15 часова трајала је 
потпуна обустава саобраћаја, док је до тог времена била дјелимична обустава 
за теретна моторна возила. 

 
 
 
 



 

 

ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Источни Стари Град 04.10.2021. године, пријављено 
је да је у мјесту Златиште, општина Источни Стари Град,  лице иницијала С.Х. 
оштетило путнички аутомобила „Golf 6“, приватног власништва. Полицијски 
сужбеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је документовање 
кривичног дјела, након чега слиједи извјештај против С.Х. за почињено крвично 
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. О свему је обавијештен тужилац 
Окруног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
ПУ Требиње 
 
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“. 

 
 
 

 
 

 


