
На подручју Републике Српске, 07.06.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 6, Требиње 4, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 33 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 14) 



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 2 УКУПНО 2 

Мароко 2 Мароко 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 07.05.2021. године, пријављено је да је у 

претходна два дана са лагера власништво Шумске управе Петрово, отуђено око  
4 м3 дрвних сортимената. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

  
Полицијски служебници Полицијске станице Модрича, 07.06.2021. године, 

оперативним радом идентификовали су лица која су се наведеног дана у раним 
јутањим часовима са путничким аутомобилом марке „Peugeot 508” којим је 
управљало лице иницијала Н.Џ. са подручја општине Модрича, довезла пред 
трговински објекат на подручју општине Модрича, а потом куцали на улазна 
врата, након чега је сузовач из наведеног возила лице иницијала Д.С. са 
подручја општине Модрича испалило метак из ватреног оружја у правцу 
трговине, чиме је оштетило прозор и зид у унутрашњости исте. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичних дјела „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“ и „Неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 

 
ПУ Градишка 
 
Полицијској станици Градишка, 07.06.2021. године, око 20,00 часова 

пријављено је да се на регионалном путу Нова Топола – Чатрња, у мјесту 
Берек, град Градишка, запалио путнички аутомобил. Пожар је угашен од стране 
Професионалне ватрогасне јединице Градишка, а увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске управе Градишка, који су утврдили да се 
путнички аутомобил марке „Renault Clio“ запалио у покрету, којим је управљао 
З.Г. из Градишке, те да нема повријеђених лица, док је на возилу наступила 
материјална штета. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  
 


