
На подручју Републике Српске, 01.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 28 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 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): 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): 11 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 30 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 2) 

 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 66 УКУПНО 66 

Неидентификовано 66 Неидентификовано 66 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 01.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала П.Д. из Бањалуке, за којим је била 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука. Лице је 
предато у Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље 
поступање.  

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијској станици Добој 1, 01.06.2021. године, пријављено је да је на 

једну бензинску пумпу у Добоју дошло непознато лице са путничким 
аутомобилом марке „VW Golf V”, које је самоуслужно наточило погонско гориво 
у вриједности од 89 КМ, након чега се удаљило у непознатом правцу. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 01.06.2021. године, 

остварили су контакт са добојском болницом, којом приликом су дошли до 
сазнања да је лице иницијала М.О. са подручја општине Теслић преминуло у 
току ноћи од посљедица задобијених у саобраћајној незгоди која се догодила 
31.05.2021. године у мјесту Слатина, подручје општине Теслић. О наведеном је 
обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштву Добој. Против лица 
иницијала С.П. са подручја општине Теслић које је проузроковало наведену 
саобраћајну незгоду ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен 
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
На раскрсници улице Светог Саве и регионалног пута Р1-3103, у Добоју, 

01.06.2021. године, око 15,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовало лице иницијала Ђ.Ш. са подручја града Добоја, које је управало 
путничким аутомобилом марке „Peugeot 206” и пјешак лице иницијала С.Т. са 



подручја општине Петрово. У овој назгоди пјешак је задобило тешке тјелесне 
повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Добој.  

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Невесиње је евидентирала кривично дјело 

„Угрожавање сигурности“. Наиме, лице иницијала Б.М. је прво вербално, а 
затим и коцем напало друге двије особе, које су овом приликом задобиле 
повреде. Полицијски службеници настављају на документовању догађаја. 
 

ПУ Фоча 
 
Дана 01.06.2021. године око 19,44 часова у  улици Његошева у Фочи 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало једно возило „Audi“ којим 
је управљао М.С. из Фоче и пјешак П.Д. Том приликом пјешак је задобио лакше 
тјелесне повреде, док је возач М.С. због утврђеног присуства алкохола у 
организму од 1,61 г/кг лишен слободе и задржан до отрежњења у просторијама 
Полицијске управе Фоча. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Фоча. Даљи рад је у току. 


