
На подручју Републике Српске, 22.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 15 

**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): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор 
4, Зворник 5, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 46 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 40 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ БЛ 36 УКУПНО 36 

Неидентификован 36 Неидентификован 36 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Е.С. из Живиница, за којим је била 
расписана потрага од стране ПУ Приједор због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“. Лице је предато полицијским службеницима 
ПУ Приједор. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.06.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака, уочили су да је лице 
иницијала П.Б. на продајном штанду пијаце у улици Браће Подгорника, 
изложило двије ваздушне пушке за продају. Извршеним провјерама утврђено је 
да наведено лице нема одобрење надлежног органа, као ни документацију за 
наведено оружје. Од лица П.Б. одузете су пушке, те ће исти бити санкционисан 
због почињеног прекршаја из члана 34. став 2. Закона о оружју и муницији. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 22.06.2021. године, пријављено је да је 

истог дана из теретног возила марке „Mercedes” власништво привредног 
друштва из Мостара, отуђен мобилни телефон и новац. Наведено возило је 
било паркирано у улици Светог Саве у Добоју. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“.       

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 22.06.2021. године, 

пријављено је да је лице Б.Т. из Источног Новог Сарајева повриједило пса 
власништво лица из Источног Новог Сарајева. 



О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајаво и у току је рад на документовању кривичног дјела „Мучење и убијање 
животиња“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
На регионалном путу Бараћи - Шипово, у мјесту Соколац, општина 

Шипово, 22.06.2021. године, око 18,00 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали Д.В. из Бања Луке са мотоциклом „Yamaha“ и М.Р. из 
Шипова са теретним моторним возилом „MAN“. У овој саобраћајној незгоди 
тјелесне повреде je задобиo возач мотоцикла Д.В. којем је медицинска помоћ 
указана у Дому здравља Шипово, након чега је упућен на даље лијечење у 
Универзитетско - клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 22.06.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице М.Т. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,06 g/kg.  

 
 
 


