
 

 

На подручју Републике Српске, 14.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 7, Градишка 1, Мркоњић Град 1  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 2 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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): 1 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 20 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 1 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска 
управа 
Приједор 11 

Полицијска 
управа 
Бијељина 1 

Полицијска 
управа 
Зворник 8 

Полицијска 
управа 
Градишка 3 

Укупно 23 

Пакистан 9 
Мароко 2 

Мароко 1 Бангладеш 8 Мароко 3 Пакистан 9 
Мароко 6 
Бангладеш 8 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 14.06.2021. године, 

око 22,45 часова, вршећи редовне послове и задатке, су примјетили да лице 
иницијала Н.Ш. по уочавању патролног возила од себе одбацује бијелу папирну 
врећицу. Приликом контроле и проналаска одбачене врећице, утврђено је да се 
у врећици налази зелена биљна материја, која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Марихуану“, укупне тежине око 4,4 грама.  

Лице Н.Ш. је лишен слободе и спроведен у службене просторије гдје је 
предан полицијским службеницима надлежним за поступање.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 14.06.2021. године, пријављено је да је од 

стране непознатог лица или више њих оштећен путнички аутомобил марке „VW 
Golf 3”, власништво лица иницијала М.Ј. из Добоја. Наведени путнички 
аутомобил је био паркиран у Ћупријској улици у Добоју а на истом су полупана 
вјетробранска стакла, све четири прозорска стакла, задње свјетло, предњи 
фар, оштећен кров и избушена  све четири пнеуматика. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијској станици Пале, дана 14.06.2021. године пријављено је да је на 
градилишту на Јахорини, општина Пале, отуђен алат, на штету грађевинске 
фирме из Бијељине. Извршен је увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 



 

 

расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. О свему је обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 15.06.2021. године, око 11,00 часова, 

пријављено је да је лице С.Р. из Шековића покушало ударити сјекиром лице 
Р.Р., такође из Шековића. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Шековићи, који су утврдили да је сукоб настао приликом постављања капије, 
када је С.Р. покушао сјекиром ударити С.В., међутим Р.Р. бранећи се, узео је 
лопату и два пута је ударио С.Р. у предјелу главе.  Повријеђени С.Р. је 
превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Обавјешен је тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


