
 

 

На подручју Републике Српске, 29.09.2021. године евидентирано је: 
  
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 17 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска 
управа  
Градишка 6 

Полицијска 
управа Бијељина 
2 

Полицијска 
управа Добој 10 

Укупно  

Авганистан 6 Бангладеш 2 Сирија 10 Авганистан 6 
Бангладеш 2 
Сирија 10 

 
 
 

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 29.09.2021. године, пријављено је да је на 

подручју оштине Модрича извршена бесправна сјеча шуме, одакле је један дио 
дрвних сортимената отуђен са лица мјеста док је одређена количина 
пронађена. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
"Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 29.09.2021. године, пријављено је да је истог 

дана у Теслићу непознато лице или више њих искористило непажњу раднице, 
те је из једног киоска отуђило новчаник са новцем. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица  Бијељина 2, 29.09.2021. године око 06,40 часова, 

запримила је пријаву,  да је непознато лице или више њих, извршило провалу у 
трговинску радњу, одакле су по изјави оштећеног отуђили новац из депозита. 
Од стране полицисјких службеника извршен је увиђај лица мјеста. Рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ је у току.  

 
У Бијељини у Рачанској улици, 29.09.2021. године око 12,10 часова 

догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. У незгоди је 
учествовало путничко возило „Peugeot“, који је управљало лице Н.Т. и  пјешак –
малољетник, који је задобио тешке тјелесне повреде у виду прелома руке.  



 

 

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Бијељина.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На регионалном путу Мркоњић Град - Црна Ријека, у мјесту Црна Ријека, 

општина Мркоњић Град, 29.09.2021. године, око 15,20 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали С.Ј. са путничким аутомобилом 
„Passat“ са којим су се у возилу налазиле сапутнице  А.Ј. и М.Г. сви из Бања 
Луке и С.С. из Доњег Вакуфа са путничким аутомобилом „Golf“. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобиле сапутнице А.Ј. и М.Г. којима 
је медицинска помоћ указана у Универзитетско клиничком центру Републике 
Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
 

 


