
На подручју Републике Српске, 02.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 9, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 33 

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



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 4 ПУ Бања Лука 23 УКУПНО 27 

Либија 4 Неидентификовано 23 Либија 4, 

Неидентификовано 23 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.06.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.С. 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. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.06.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала З.О. из Бањалуке, за којим је била 
расписана потрага од стране ПУ Бањалука због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“. У току је криминалистичка обрада лица. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 02.06.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 01/02.06.2021. године, извршена провала у трговински објекат на 
подручју општине Теслић, одакле је отуђен новац, алкохолно пиће и различите 
врсте цигарета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  

  
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Лопаре, 02.06.2021. године запримила је пријаву, да 

је Ц.С. физички напао лице  Б.В. ударивши га више пута металним предметом 
по тијелу, којом приликом су му нанете тјелесне повреде. Полицијски 
службеници су поступили по запримљеној пријави и потврдили наводе пријаве.  
Поступајући тужилац наложио да се догађај квалификује као кривично дјело 
„Тјелесна повреда“ и да се достави извјештај. 

 
На регионалном путу Шамац - Градачац у мјесту Лугови, општина Шамац, 

02.06.2021. године око 14,20 часова догодила се саобраћајна незгода са 
тјелесним повредама. До незгоде је дошло, када је са коловоза слетио путнички 



аутомобил „Škoda“ којим је управљао Р.Л. исти је задобио лакше тјелесне 
повреде. Сувозач и путник у возилу задобиле су тјелесне повреде о чијем се 
степену доктор није изјаснио, исте су задржане на лијечењу. 

 
 


