
На подручју Републике Српске, 06.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

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

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 16 

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



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 1 ПУ Бања Лука 25 УКУПНО 26 

Мароко 1 Неидентификован 25 Мароко 1, 

Неидентификован 25 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијским службеницима Полицијске управе Бања Лука, 06.06.2021. 

године, пријављено је да је у Бања Луци у улици Милоша Матића дошло до 
пожара на моторном возилу „VW Touran”. На лицу мјеста је извршен увиђај, те 
се наставља рад на утврђивању свих чињеница и околности настанка пожара.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 06.06.2021. године, око 02,50 часова, 

пријављено је да на подручју града Добоја гори путнички аутомобил марке „VW 
Golf 4“ које користи лице иницијала А.Х. Наведени путнички аутомобил је био 
паркиран на прилазном путу до породичне куће. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било. Према изјави оштећеног на возилу је настала материјална штета у износу 
од око 3.000 КМ. Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције 
Полицијске управе Добој заједно са полицијским службеницима Полицијске 
станице Добој 2 извршили су увиђај лица мјеста приликом чега је утврђено да је 
до запаљења аутомобила дошло подметањем запаљиве материје под предњи 
точак аутомобила, којом приликом је исти у потпуности изгорио. С обзиром да 
се аутомобил налазио паркиран поред електро-стуба, усљед пожара дошло је 
до оштећења „бужира“ кроз који пролази електро-кабал као и електро-бројила 
које је усљед тепмературе у потпуности истопљено.  О свему је обавијештено 
надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој, те се рад по наведеном наставља.   

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 06.06.2021. 

године, око 04,00 часа, лишили су слободе лице иницијала Д.Ш. из Дервенте,  
које је у алкoхолиснаом стању проузроковало саобраћајну незгоду. Наведено 
лице је управљало путничким аутомобилом марке „Mercedes”, а код истог је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,51 g/kg.   



Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 06.06.2021. 
гопдине, лишили су слободе лице иницијала Ш.А. из Вукосавља, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,73 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 06.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Р. са подручја општине Дервента, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,61 g/kg. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Фоча 06.06.2021. године у 13,00 часова пријављено 

је од стране оштећеног лица да је непозната особа или више њих оштетила 
његова три теретна моторна возила која припадају д.о.о. из Фоче, а која се бави 
превозом робе и вршењем услуга превоза. Непозната особа или више њих је у 
ноћи 05/06.06.2021. године оштетила три теретна возила марке „Man“ која су 
била паркирана у хали у насељу Брод на Дрини и на тај начин нанијела 
материјалну штету поменутој фирми за око 2.500 конвертибилних марака. О 
догађају обавјештен дежурни тужилац које се усмено сагласио да полицијски 
службеници предузму све мјере и радње на документовању кривичног дјела 
„Оштећење  и одузимање туђе ствари“. Даљи рад је у току. 


