
 

 

На подручју Републике Српске, 05.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1  и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД : 28 

**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): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Бијељина 4 Укупно 4 

Авганистан 2 
Пакистан 2 

Авганистан 2 
Пакистан 2 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.10.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.Ш. из Бањалуке, за којим је расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци, због почињеног 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“. Лице је предато у Окружни Центар судске 
полиције Бањалука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 04.10.2021. године, пријављено је да је у 

претходних пет дана на подручју општине Теслић, отуђено седам кошница са 
пчелама. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 05.10.2021. године, пријављено је да је у 

Колубарској улици у Добоју из обезбјеђене подрумске просторије отуђен 
бицикл. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 05.10.2021. године, пријављено је да је 

04/05.10.2021. године, извршена провала у породичну кућу и помоћне објекте 
власништво лица инцијала Ј.С. са подручја града Добоја, одакле су отуђени 
разни предмети за кућну употребу, косилица за траву, тример, разни алат и 
други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Добој 1, 05.10.2021. године, пријављено је да је из 

једног бутика који се налази у припремној фази за рад отуђена за сад 
наутврђена количина гардеробе. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 



 

 

 
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“. 

 
 

 
 
 

 
 

 


