
 

 

На подручју Републике Српске, 16.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 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 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник  0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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 10, Добој 6, Бијељина 8, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 

 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 30 
 
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 25 Укупно 25 

Неутврђен идентитет 25 Неутврђен идентитет 25 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 16.06.2021. године, пријављено је да је 

увидом у видео-материјал уочено да је из једног трговинског објекта у Добоју 
отуђено више патрона за различите бријаче.  У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 
 

 Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Добој, 16.06.2021. године, лишили су слободе лице иницијала М.Г. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,91 g/kg. 

 
 На локалном путу у мјесту Угодновић, подручје општине Теслић, 
16.06.2021. године, око 15,05 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза у којој је учествовало лице иницијала И.С. са подручја 
општине Теслић које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf”, а у 
којем се као сувозач налазило малољетно лице. У овој саобраћајној незгоди 
наведена лица су задобила тјелесне повреде и иста су након указане љекарске 
помоћи у Дому здравља Теслић превезена у добојску болницу ради указивања 
даље љекарске помоћи.  Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Теслић. О свему је обавијештено надлежно Окружно јавно 
тужилаштво Добој.  

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу Власеница-Цикоте, у мјесту Друм, 16.06.2021. године 

око 09,45 часова догодила се саобраћјана незгода  у којој су учествовала лица 
М.Н. из  Власенице, који је управљао теретним моторним возилом марке „Lada 
Niva” и М.Д., такође из Власенице, који је управљао путничким аутомобилом 
марке “Opel Vektra”. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобио је 
возач теретног моторног возила М.Н. и Ј.С. која се у тренутку незгоде налазила 



 

 

на мјесту сувозача у теретном моторном возилу марке „Lada Niva“. Повријеђени 
су превезени у Јавну здравствену установу „Болница Зворник“ ради указивања 
љекарске помоћи, гдје се доктор није изјаснио о тјелесним повредама. Увиђај је 
извршен од стране полицијских службеника Полицијске станице Власеница. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Источна Илиџа, 16.06.2021. године пријављено је да 
је из вјерског објекта у Дабробосанској улици у Источној Илиџи, отуђен 
неутврђен износ кованог новца. Полицијски службеници извршили су увиђај на 
лицу мјеста и у току је рад на проналску извршилаца и расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


