
 

 

На подручју Републике Српске, 27.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 2 

 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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник  2, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 26 



 

 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Бања Лука 18 Укупно 18 

Неутврђен идентитет 18 Неутврђен идентитет 18 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Приједор 
 
Око 17,10 часова на пружном прелазу у мјесту Прљуговац догодила се 

саобраћајна незгода у којој је дошло до контакта воза и путничког аутомобила 
марке „Hyundai“ којим је управљало лице Н.М. из Грачанице. У саобраћајној 
незгоди лаке тјелесне повреде задобили су сувозач у возилу Х.В. и путник А.М., 
оба из Грачанице, док је путник у возилу Н.М. из Грачанице задобио тешке 
тјелесне повреде, због којих је збринут у Јавну здравствену установу Болница 
„Др Младен Стојановић“ у Приједору.  На лицу мјеста саобраћајне незгоде 
извршен је увиђај, а о наведеном је обавјештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Приједор.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 27.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала П.Ј. са подручја општине Теслић, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,86 g/kg. Истог дана, 
полицијски склужбеници Полицијске станице Теслић лишили су слободе и лице 
иницијала Д.Н. са подручја општине Теслић, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,30 g/kg. 

   
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 27.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ј.Б. са подручја општине Модрича, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,60 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 27.06.2021. године око 10,40 часова, 

пријављено је да су непозната лица у мјесту Малешић, ватреним оружјем 
извршили противзаконито убијање срне у периоду када је забрањен лов на 



 

 

наведену дивљач. О свему је упознат дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. Полицијски службеници Полицијске станице Козлук 
настављају рад на документовању кривичног дјела „Незаконит лов“.  

 
На локалном путу у мјесту Горњи Локањ, општина Козлук, 27.06.2021. 

године око 02,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила „Шкода” којим је управљао Д.П. из Горњег 
Локања, приликом чега је забодио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у 
Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске 
помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је 
у току. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 27.06.2021. године око 

00,50 часова у улици Саве Мандића, Град Градишка, лишили су слободе Р.Б. из 

Бања Луке које је вријеђало полицијске службенике, те на тај начин ометало исте 

у вршењу службене радње. Извршеним алкотестирањем лица Р.Б. утврђено је 

присуство алкохола у организму. По комплетирању предмета против Р.Б. због 

почињеног прекршаја у складу са Законом о јавном реду и миру биће поднесен 

захтјев за покретање прекшајног поступка надлежном суду. 

 

ПУ Мркоњић Град 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 27.06.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ лишили су слободе лица Н.Р. из Мркоњић Града, возача код 

кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,63 g/kg и Ј.П. из Шипова, 

возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,97 g/kg. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 


