
На подручју Републике Српске, 25.11.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 3 УКУПНО 3 

Авганистан 3 Авганистан 3 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 25.11.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 24/25.11.2021. године, отуђен путнички аутомобил марке „VW Golf 2” 
власништво лица иницијала М.Ђ. из Добоја. Наведени путнички аутомобил је 
био паркиран у улици Николе Пашића у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић,  25.11.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.П. из Теслића, возача под дејством 
алкохола у износу од 1,92 g/kg.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 25.11.2021. године, лишили су слободе лице иницијала Д.Б. из Добоја,  
возача под дејством алкохола у износу од 1,66 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијски службеници ПС Лопаре, 25.11.2021. године лишили су 

слободе лице С.К. из Тузле због постојања основа сумње да је починила 
кривично дјело „ Крађа“. Наиме,пријављена је истог дана у трговинском објекту 
у Лопарама отуђила новчаник у којем се налазио новац са документима и 
банковна картица.  

 
На магистралном путу Бијељина - Рача у мјесту Трњаци, 25.11.2021. 

године око 22,15 часова догодила се саобраћајна незгода са лакшим тјелесним 
повредама. У незгоди су учествовали путничко возило „Škoda“ којим је 
управљао М.С. и пјешак С.С. који је задобио лакше тјелесне повреде. Због 
учестовања у саобраћајној незгоди под дејством алкохола слободе је лишен 
С.С. Алкотестирањем лица утврђено је да исти има 1,74 г/кг алкохола у 
организму.  



 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 25.11.2021. године, око 

18,05 часова, пријављено је да је непознати извршилац или више њих оштетио 
спомен плочу постваљену у мјесту Враца, у Источном Новом Сарајеву. 

Обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Ново 
Сарајево. 

У току је рад на расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 25.11.2021. године, 

пријављено је да је М.К. радник предузећа које се налази у улици Војводе 
Радомира Путника, општина Источно Ново Сарајево, продавао робу, а новац од 
продаје задржавао за себе, оштетивши предузеће за износ од око 3.800 КМ.  

Обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Ново 
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 25.11.2021. године 

су зауставили и контролисали путнички аутомобил „Golf A2“, којим је управљало 
лице М.П. из Сокоца. Извршеним провјерама утврђено је да регистарске ознаке 
са возила нису припадајуће, те је возило привремено одузето.  

Обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Ново 
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Посебни случајеви 
фалсификовања исправе“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Источно Сарајево су дана 25.11.2021. године, у улици Младичка у мјесту 
Касиндо, општина Источна Илица, током вршења увиђаја утврдили да се на 
путничком аутомобилу „Golf A2“, које је учествовало у саобраћајној незгоди, 
налазе неприпадајуће регистарске ознаке.  

Обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Ново 
Сарајево и након документовања кривичног дјела „Посебни случајеви 
фалсификовања исправе“, против лица М.Б. из Источне Илиџе, биће поднешен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 
 


