
На подручју Републике Српске, 29.11.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 5 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 9, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 3 УКУПНО 3 

Авганистан 3  

 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

неопходне мјере и радње на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. Наиме, од стране овлаштеног лица Градске управе 
Града Бањалука, надлежној полицијској станици ПУ Бањалука, пријављено је, 
да је у временском периоду од 28. маја до 27. новембра текуће године, 
непознато лице или више њих у двије предње гуме на багеру марке „Komatsu“ 
утиснуло више комада ексера. О догађају је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 29.11.2021. године око 15,15 часова, 

пријављено је да је у временском периоду од 27.11.2021. године па до момента 
подношења пријаве од стране непознатог лица или више њих , из помоћног 
објекта једног предузећа на подручју града Добоја извршено отуђење четири 
половне гуме непознате марке, те неутврђена количина бакарног кабла укупне 
вриједности од око 2000 КМ.  У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
ПУ Источно Сарајево 

Полицијској станици Пале, 29.11.2021. године пријављено је да се у 
мјесту Горовићи, општина Пале, на постројењу за примарну прераду дрвета 
врши резање нелегално посјечених стабала. Полицијски службеници извршили 
су увиђај на лицу мјеста, којом приликом је утврђено да се на наведеном 
постројењу налази 14 стабала која нису обиљежена шумарским жигом. О свему 



обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је 
рад на документовању предмета „Шумска крађа“. 

ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро, 29.11.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице Б.Т. из Бања Луке, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,70 g/kg. 


