
На подручју Републике Српске, 30.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 1 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 23 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 2 

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

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 27 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 37 УКУПНО 37 

Неидентификовано 37 Неидентификовано 37 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијским службеницима Полицијске управе Бањалука, 30.05.2021. 

године пријављено је, да је у мјесту Горња Мравица, Општина Прњавор дошло 
до пожара на објекту складишта салона намјештаја. Пожар је локализован од 
стране припадника територијалне ватрогасне бригаде Прњавор. На лицу мјеста 
извршен је увиђај. Није било повријеђених лица. О свему је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 30.05.2021. године, обратило се оштећено 

лице са подручја града Дервента и пријавило да је ноћу 29/30.05.2021. године, 
из његовог дрвеног тора који је био закључан, непознато лице или више њих 
отуђило ситну стоку. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 30.05.2021. године, лишили су слободе лице иницијала М.Ј. са подручја 
града Добоја, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,04 g/kg. Исте ноћи слободе је лишено и лице иницијала А.К. из Добоја, возач 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,87 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 20.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.П. са подручја општине Теслић, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,82 g/kg. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 30.05.2021. 

године око 00,30 часова у просторијама здравствене установе у Градишци, 
лишили су слободе лице иницијала М.П. из Градишке које је вријеђало 



полицијске службенике, те на тај начин ометало исте у вршењу службене 
радње. По комплетирању предмета против лица М.П. због почињених 
прекршаја у складу са Законом о јавном реду и миру (Ометање државних 
органа у  вршењу јавних функција и свађа, вика, вриска и непристојно 
понашање) биће поднесен захтјев за покретање прекшајног поступка 
надлежном суду. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 31.05.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица, и то лице О.Т. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,17 g/kg, лице Р.Л. из Рибника, возача код кога је утврђено присуство алкохола 
у организму од 1,76 g/kg и лице З.Г. из Шипова, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,19 g/kg. 
 

ПУ Фоча 
 

Дана 30.05.2021. године око 03,40 часова Полицијској станици Фоча 
пријављено  да су у породичној кући која се налази у Јошаници, општина Фоча, 
лицу Б.Д. тјелесне повреде нанијели С.С. и Б. Ж. Из Фоче, а да су му потом  
оштетили и возило „Golf 2“ које је било паркирано испред куће. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац надлежног тужилаштва који се сагласио да 
полицијски службеници предузму све мјере и радње на документовању 
кривичног дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење туђе ствари“.  
 


