
 

 

На подручју Републике Српске, 28.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 33 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Бања Лука 19 

Полицијска управа 
Бијељина 1 

Укупно 20 

Неутврђен идентитет 19 Мароко 1 Неутврђен идентитет 19 
Мароко 1 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 28.06.2021. године, 

на основу наредбе Основног суда Добој извршили су претрес куће, помоћних 
објеката  и путничких аутомобила марке „VW Golf II” и “VW Golf IV” које користи 
лице иницијала Д.В. са подручја општине Станари. Приликом наведеног 
претреса пронађен је и одузет плински пиштољ са припадајућим мецима, војни 
нож за пушку и други предмети. Против наведеног лица ће Окружном јавном 
тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 28.06.2021. 
године, идентификовали су лице иницијала Д.Т. из Дервенте, које је истог дана 
у Дервенти искористило непажњу лица иницијала С.С. те од истог отуђило 
мобилни телефон. Отуђени мобилни телефон је пронађен и биће враћен 
власнику. Против лица иницијала Д.Т. ће Окружном јавном тужилаштву Добој 
бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 28.06.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала С.Ц. из Модриче, возача који је одбио да се 
подвгне алкотестирању.  

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу у мјесту Сеферовци, Град Градишка, 28.06.2021. године 

око 21,30 часова, догодила се саобраћајна у којој су учествовали мотоцикл марке 

''Suzuki'' којим је управљао С.Б. из Лакташа, а са којим се на мотоциклу налазио и 

сувозач Е.Ј. из Градишке и  путнички аутомобил марке ''VW Golf'', којим је 

управљао M.K. из Градишке. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 



 

 

службеници Полицијске управе Градишка, који су утврдили да су С.Б. и Е.Ј. 

задобили тјелесне повреде, те је на мотоциклу и возилу наступила материјална 

штета. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног 

тужилаштва Бања Лука. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
У мјесту Подрашница, општина Мркоњић Град, 28.06.2021. године, око 

06,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали М.К. из 
Рибника са путничким аутомобилом „Toyota“, Д.С. из Мркоњић Града са 
путничким аутомобилом „Golf“ и М.К. из Мркоњић Града са теретним моторним 
возилом „VW Transporter“. У саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили 
возачи М.К. и Д.С. и сувозач М.Т. којима је медицинска помоћ указана у Дому 
здравља Мркоњић Град, након чега је М.Т. упућена на даље лијечење у 
Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић 
Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 28.06.2021. 
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Д.Ж. из Лакташа, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,22 g/kg.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


