
 

 

На подручју Републике Српске, 20.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 1 

 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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 

 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа Зворник 10 Укупно 10 

Пакистан 10 Пакистан 10 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.06.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала В.К. из 
Београда, Република Србија, пронашли су и одузели 100 таблета „Rivotril“, 48 
таблета „Sevoxal“ и 12 таблета „Paroxetin“ за које није посједовало медицинску 
документацију.  Лицу В.К. уручен је прекршајни налог због почињеног прекршаја 
из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 20.06.2021. 

године, лишили су слободе лица иницијала С.С., К.Б., А.М. и Е.Х., сви са 
подручја града Добоја, која су након вербалног конфликта физички насрнула на 
лице иницијала С.К. са подручја општине Дервента, које је овом приликом 
задобило повреде у предјелу главе. Лице иницијала С.К. је након указане 
љекарске помоћи у Дому здравља Дервента превезено у добојску болницу. 
Извршеним алкотестирањем код лица иницијала С.С. је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,04 g/kg, код лица иницијала К.Б. утврђено је 
присуство алкохола у организму од 0,93 g/kg, код лица иницијала А.М. утврђено 
је присуство алкохола у организму од 1,17 g/kg  а код лица иницијала Е.Х. 
утврђено је присуство алкохола у организму од 2,51 g/kg. Извршеним 
алкотестирањем лица иницијала С.К. утврђено је присуство алкохола у 
организму од 1,81 g/kg. Против лица иницијала С.С., К.Б., А.М. и Е.Х. ће 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Тјелесна повреда“, док ће лицу иницијала С.К. бити уручен 
прекршајни налог за почињени прекршај из члана 12. (Туча и физички напад) 
Закона о јавном реду и миру Републике Српске.  

 



 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 20.06.2021. године, 
на основу расписане  потраге  од стране Основног суда Модрича лишили су 
слободе лице иницијала  М.Ђ. са подручја општине Модрича. О наведеном су 
обавијештени припадници Судске полиције Добој ради спровођења наведеног 
лица у Казнено-поправни завод у Добоју на издржавање казне затвора због 
неплаћања новчане казне. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 20.06.2021. године, пријављено је да је у 

улици Трг Милоша Обилића, општина Братунац, дошло до нарушавања јавног 
реда и мира међусобном тучом између лица В.Ј. и Н.М.. По пријави су 
поступили полицијски службеници Полицијске станице Братунац, те су лицу В.Ј 
уручили прекршајни налог због прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и 
миру. 

У Устаничкој улици, општина Власеница, 20.06.2021. године око 13,45 
часова догодила се саобраћaјна незгода са тјелесним повредама. У 
саобраћајној незгоди су учествовали путнички аутомобилом марке „Mercedes„ 
којим је управљао М.Л. из Шековића и пјешак М.Н. из Власенице, који је 
задобио тјелесне повреде. Ради указивања љекарске помоћи повријеђени је 
превезен у Дом здравља Власеница, гдје се дежурни доктор није изјаснио о 
степену повреда. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Власеница. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 20.06.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице А.С. из Новог Сада, Република Србија, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,54 g/kg.  

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


