
На подручју Републике Српске, 10.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 20 ПУ Бања Лука 6 УКУПНО 26 

Неидентификовано 20 Неидентификовано 6 Неидентификовано 26 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 10.06.2021. 

године, извршили су контролу путничког возила „Mercedes“ којим је управљало 
лице С.К. Приликом контроле је утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 2,89 г/кг.  

Лице је лишено слободе и спроведено у просторије за задржавање лица 
лишених слободе до отрежњења.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 10.06.2021. године, пријављено је да је 

истог дана из откључаног путничког аутомобила марке „Mercedes” власништво 
лица иницијала У.М. отуђен новац и лични документи. Наведени аутомобил је 
био паркиран у дворишту испред породичне куће на подручју општине Модрича. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је документовала кривично дјело „Тешка 

крађа“. Наиме, једно лице је пријавило да су му два женска лица отуђила 
новчаник са новцем и личним документима. Полицијски службеници су лишили 
слободе лице иницијала С.П. док је за другим лицем расписана потрага. О 
догађају је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.  

Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала В.М. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 

 
 
 
 



ПУ Зворник 
 
На локалном путу у мјесту Осмаци, 10.06.2021. године око 09,05 часова 

догодила се саобраћјана незгода  у којој су учествовала лица С.Д. из Осмака, 
која је управљала путничким аутомобилом марке „Renault Clio” и М.Ђ. такође из 
Осмака која је управљала путничким аутомобилом марке “Citroen”. У овој 
саобраћајној незгоди тејелесне повреде  задобила су лица Љ.А. и једно 
малољетно лице који су се у тренутку незгоде налазили на мјесту путника у 
путничком аутомобилу марке Renault Clio”. Повреде су констатоване у Јавној 
здравственој установи болница Зворник. Увиђај је  извршен од стране 
полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.  

 
 


