
 

 

На подручју Републике Српске, 13.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 8 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 26 



 

 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Бања Лука 20 

Полицијска управа 
Бијељина 10 

Укупно 30 

Неутврђен идентитет 20 Пакистан 8 
Авганистан 2 
 

Неутврђен идентитет 20 
Пакистан 8 
Авганистан 2 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.05.2021. године, 

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

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 13.05.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 12/13.05.2021. године, на подручју града Добоја разбијено задње 
вјетробранско стакло на путничком аутомобилу марке „Mercedes”, одакле је 
отуђен новац. Наведени путнички аутомобил је био паркиран у дворишту 
викеднице. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 13.05.2021. године, пријављено је да је на 

подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 
Полицијској станици Теслић, 13.05.2021. године, пријављено је да су 

лица иницијала В.Д. и Р.Л. на подручју општине Теслић извршила бесправну 
сјечу шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 
 
 
 



 

 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 13.05.2021. године, пријављено је да је 

М.Ђ. из Братунца, оштетио пластичне лежаљке које су се налазиле у дворишту 
породичне куће у мјесту Јежестица, општина Братунац, које су власништво 
лица А.Ђ.. Поступајући по наведеној пријави, полицијски службеници ПС 
Братунац су утврдили да је наведеном догађају претходила међусобна туча 
између лица А.Ђ. и Р.Ђ. приликом чега је Р.Ђ. пријетио употребом ватреног 
оружја. Током вршења увиђаја, Р.Ђ. је добровољно предао пушку М48, а А.Ђ. је 
полицијским службеницима добровољно предао полуаутоматску пушку. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. Против лица Р.Ђ. ће тужилаштву бити достављен Извјештај за 
кривична дјела „Тјелесна повреда“ и „Изазивање опште опасности“, против 
лица А.Ђ. ће тужилаштву бити достављен Извјештај за кривична дјела 
„Тјелесна повреда“ и „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“, док ће против лица М.Ђ. бити достављен Извјештај за 
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијки службеници Полицјске станице Источно Ново Сарајево, 

радећи на утврђивању чињеница, поводом пријаве од 12.05.2021. године да је 
непознато лице у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву ушло у 
просторије политичке странке, обраћајући се повишеним тоном запосленом 
лицу, а затим физичком снагом оштетило улазна врата на објекту, пронашли су 
и идентификовали лице. Ради се о лицу иницијала Д.К. из Источног Новог 
Сарајева, које је санкционисано у складу са чланом 7. Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске, а након докумeнтовања предмет ће бити достављен 
Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево на даље поступање. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Л.Д. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Р.В. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
 
 
 
 


