
На подручју Републике Српске, 27.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 22 

**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): 6 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 66 ПУ Добој 17 УКУПНО 83 

Неидентификовано 66 Пакистан 15, 

Авганистан 1, 

Мароко 1 

Неидентификовано 66, 

Пакистан 15, 

Авганистан 1, 

Мароко 1 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 27.05.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала М.Л. из 
Теслића пронашли су и одузели око 0,42 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе 
те против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 27.05.2021. године, 
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде (слијетање са коловоза) 
која се догодила 27.05.2021. године у 15,20 часова на регионалном путу путу 
Кнежево – Котор Варош у мјесту Бокани, у којој је учествовало лице иницијала 
С.П. са путничким аутомобилом марке „Renault Laguna“. Тјелесне повреде су 
задобили сувозач лице иницијала Р.Р. и путник у наведеном возилу лице М.Б. 
који су збринути на УКЦ РС.  

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бања Лукa који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу „Угрожавње јавног 
саобраћаја“. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 27.05.2021. године, пријављено је да су у 

претходних 20 дана са теретног возила марке „Mercedes” отуђена два 
акумулатора, чија је вриједност око 350 КМ. Наведено теретно возило је било 



паркирано у улици Крњинских српских бригада у Добоју. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 1, 27.05.2021. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Д.М. из Братунца, због основа сумње да је извршило кривично 
дјело „Крађа“. За пријављено лице иницијала Д.М. постоји основ сумње да је 
29.04.2021. године, из једне пармерфије у Добоју отуђило два парфема, 
витаминске производе и друге предмете, након чега се удаљило са лица мјеста. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, дана 27.05.2021. године пријављено је да 

је у улици Цара Лазара у Сокоцу, лице иницијала П.Њ. физички напало лице из 
Сокоца, нанијевши му тјелесне повреде. 

 
О свему je обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 

Сарајево и у току је документовање кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 
 
 


