
 

 

На подручју Републике Српске, 17.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 

 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Бања Лука 25 

Полицијска управа 
Градишка 4 

Укупно 29 

Неутврђен идентитет 25 Пакистан 4 Неутврђен идентитет 25 
Пакистан 4 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бијељина 
 

Полицијска станица Лопаре, 17.06.2021. године, око 05,00 часова , од 
стране оштећеног лица запримила је пријаву да је у току ноћи 16/17.јун 2021. 
године од стране непознатог лица или више њих отуђен његов путнички 
аутомобил „Opel Zafira“, који се налазио у отвореној гаражи његове породичне 
куће са кључевима за стартовање. Од стране полицијских службеника извршен 
је увиђај. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
у Бијељини. 

На магистралном путу Бијељина-Брчко у мјесту Љељенча, 17.06.2021. 
године око 13,50 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним 
повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су путнички аутомобил 
„Mercedes“ којим је управљала А.С. , док се у возилу на мјесту сувозача 
налазило лице М.Т.  и путнички  аутомобил „Citroen“, којим је управљала М.А. 
Сва три лица задобила су лакше тјелесне повреде. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Бијељина.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Милићи, 17.06.2021. године, око 17,05 часова, 

запримила је пријаву, да је у Милићима, у угоститељском објекту дошло до 
нарушавања јавног реда и мира виком и галамом. Изласком на лице мјеста 
полицијски службеници ПС Милићи затекли су лице Б.Т. који је нарушавао јавни 
ред и мир. Алкотестирањем лица Б.Т. утврђено је да исти има 1,55 г/кг  
алкохола у организму. Због бојазни да ће наставити са даљим нарушавањем 
jавног реда и мира, исти је лишен слободе и прекршајно санкционисан. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


