
На подручју Републике Српске, 21.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 5 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 



 са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.05.2021. године 

око 03,45 часова поступили су по пријави да је у мјесту Горња Пискавица, 
дошло до пожара на помоћном објекту, власништво лица иницијала Н.Г. 
Објекат се иначе издаје за потребе пилане која је у власништву лица иницијала 
Ђ.С. Пожар је локализован од стране Ватрогасне јединице Бањалука. У пожару 
није било повријеђених лица. Слиједи вршење увиђаја. 

О свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 21.06.2021. године, пријављено је да је 

19/20.06.2021. године, на подручју града Добоја оборен ловно технички објекат 
тзв. чека. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“.       

 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 21.06.2021. године, 

око 01,25 часова, лишили су слободе лице инцијала Г.Ђ. из Петрова, због 
почињеног прекршаја из члана 8. (Вријеђање) и члана 24. (Ометање државних 
органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном реду и миру Републике 
Српске. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,33 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 21.06.2021. године, 

око 20, 55 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.М. са подручја града 
Добоја, због почињеног прекршаја из члана 12. (Туча и физички напад)  и члана 
24. (Ометање државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном реду 
и миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је 
утврђено присуство алкохола у организму од 0,95 g/kg. 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, дана 21.06.2021. године пријављено је да је у 

временском периоду 19-20.06.2021. године у мјесту Јахорина, општина Пале, 
непознати извршилац или више њих на градилишту отуђио више жељезних 
шарафа, вриједности око 2.500 КМ. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајаво, извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на проналску 
извршиоца кривчног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 20.06.2021. године пријављено 

је да је у улици Славка Леовца, Источна Илиџа, непознато лице отуђило 
мобилни телефон лицу из Источне Илиџе, а потом удаљавајући се исти 
одбацило. 

Оперативним радом, полицијски службеници идентификовали су и 
пронашли лице за којхе се сумња да је починило наведено дјело. Ријеч је о 
лицу Л.Ј. из Источне Илиџе. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је документовање кривичног дјела „Крађа“, након чега против 
наведеног слиједи Извјештај о почињеном кривичном дјелу. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рибник, 21.06.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице С.Б. из Кључа, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,55 g/kg.  

 
Меџлис Исламске заједнице Јајце, 07.06.2021. године, обратио се 

писмено Полицијској станици Шипово и том приликом пријавио да је лице А.Х. 
из Шипова, 04.06.2021. године, у дворишту вјерског објекта-џамије у Шипову, 
вријеђало и покушало физички да насрне на имама А.Х. Полицијски 
службеници Полицијске станице Шипово извршили су провјере на терену и 
установили да су наводи пријаве тачни, те је лицу А.Х. уручен прекршајни налог 
за почињени прекршај Вријеђање, а у складу са чланом 8. Закона о јавном реду 
и миру. Лице А.Х. је прихватило одговорност за почињени прекршај.  

 
 


