
На подручју Републике Српске, 08.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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): 1 

 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: 4 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 3 ПУ Зворник 5 ПУ Приједор 1 УКУПНО 9 

Мароко 3 Бангладеш 5 Индија 1 Мароко 3, 
Бангладеш 5, 
Индија 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.04.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ј.М. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Бањалука. Лице је предато у Окружни 
центар судске полиције Бањалука.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 08.04.2021. године, у 

мјесту Доња Врела, подручје општине Брод, пронашли су путнички аутомобил 
марке „Audi A6” без регистарских ознака, које је 30.03.2021. године, на превару 
одвезено од лица иницијала Д.Г. из Станара. Пронађено возило ће бити 
враћено власнику. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 07.04.2021. године, у 

Крајишкој улици у Теслићу, приликом контроле путничког аутомобила марке 
„VW Golf” којим је управљало лице иницијала М.М. са подручја општине Тешањ, 
ФБиХ, пронашли су и одузели двије врећице у којима се налазила опојна дрога 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне тежине од 8,2 грама 
и четири врећице у којима се налазила зелена биљна материја која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине од 4,6 грама, као 
и предмети који могу да послуже за конзумирање опојне дроге. Наведено лице 
је одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога у организму.  О 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Љ.М. 



због постојања основа сумње да је починило кривична дјела: „Угрожавање 
сигурности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 08.04.2021. године, пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, из подручне школе у мјесту Петковци, град 
Зворник, отуђио рачунарску опрему. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник који су  о наведеном догађају обавијестили дежурног 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијскoj станици Милићи, 08.04.2021. године, пријављено је да 

непознато лице, путем телефона пријети радницима Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове у Милићима. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Милићи који су о свему обавијестили дежурног 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 08.04.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Р.Т. из Мркоњић Града 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,70 g/kg. 

 
 


