
 

 

На подручју Републике Српске, 06.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13 , Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 29 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.12.2021. године, 

око 11,50 часова, поступили су по пријави да на Тргу Крајине у Бањалуци, лежи 
лице без свијести. На лице мјеста су изашли радници Службе хитне 
медицинске помоћи, који су констатовали да је лице преминуло. Утврђено је да 
се ради о лицу иницијала В.С. из Бањалуке. На лице мјеста је изашао дежурни 
мртвозорник који се изјаснио да се ради о природној смрти. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 06.12.2021. године, 

око 01,30 часова, поступили су по пријави да је у мјесту Радмановићи, општина 
Котор Варош дошло до пожара на кући власништво лица иницијала С.Р. из 
Котор Вароши. Пожар је локализован од стране Ватрогасног друштва Котор 
Варош. У пожару је у потпуности изгорјела кровна конструкција и унутрашњост 
куће. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука. Није било повријеђених лица. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 06.12.2021. године, око 04,40 часова, 

пријављено је да на подручју општине Теслић гори гаража у близини куће, 
власништво лица иницијала Ш.Д.. У пожару који су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није било, док је 
гаража у потупности изгорјела као и сва унутрашњост у којој се налазио 
путнички аутомобил марке „VW Golf” и трактор марке „Massey Ferguson”, 
бушилице, брусилице, тримери, моторна тестера и други предмети. Према 
изјави власника причињена им је материјална штета у износу од око 40.000 КМ. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно 
са испектором за екполозивне материје и послове заштите од пожара 
Полицијске управе Добој и вјештаком за пожаре и експлозије Криминалистичко 
техничког центра  Министарства унутрашњих послова Републике Српске. 

 
 



 

 

 
 

ПУ Зворник 
 
У улици 9. Јануара у Власеници, 06.12.2021. године у 11,15 часова 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило „Audi 
A6” којим је управљало лице А.Г. из Власенице и пјешак Р.Т. из Хан Пјеска који 
је том приликом повријеђен. Увиђај саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице Власеница, лицу Р.Т. је указана 
медицинска помоћ у Дому здравља Власеница те је након тога лице упућено на 
даље лијечење у Јавну здравствену установу - Болница Зворник.  Против 
возача А.Г. ће након документовања саобраћајне незгоде, бити поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици  Берковићи, 06.12.2021. године, пријављено да је у 

једном угоститељском објекту лице иницијала А.Г. задобило повреде у предјелу 
главе од лица иницијала С.Л.. О свему је обавјештен дежурни тужилац  
Окружног јавног тужилаштва у Требињу, који је наведено квалификовао као 
кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
 
 

 


