
 

 

На подручју Републике Српске, 09.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
6, Зворник 3, Градишка 5, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 37 



 

 

 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 15) 

 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Бања Лука 5 

Полицијска управа 
Градишка 4 

Укупно 9 

Авганистан 5 Авганистан 4 Авганистан 9 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 09.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.К.  са подручја општине Брод, возача код 
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,87 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 09.05.2021. године, лишили су слободе лице инцијала Д.Ш. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,21 g/kg. 

  
Полицијској станици Модрича, 09.05.2021. године, око 04,00 часа, 

пријављено је да је избио пожар у помоћном објекту, власништво лица 
иницијала Ј.С. са подручја општине Модрича. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Модрича повријеђених лица 
није било. Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Модрича заједно са инспектором за експлозивне материје и послове 
заштите од пожара ПУ Добој приликом чега је утврђено да је у току ноћи 
09.05.2021. године, у гаражи власништво наведеног лица избио пожар на 
предњем дијелу путничког аутомобила марке „VW Polo” одакле се проширио на 
цијело возило које је у потпуности изгорјело као и радионица која се налазила 
уз гаражу. У пожару осим возила у потпуности су изгорјеле разне машине и 
алати који су се налазили у радионици. О наведеном је обавијештено надлежно 
Окружно јавно тужилаштво Добој, те се рад по наведеном наставља.  

 
Полицијској станици Добој 2, 09.05.2021. године, око 18, 0, часова, 

пријављено је да је избио пожар у помоћном објекту, власништво лица 
иницијала Д.А. са подручја града Добоја. У пожару који су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није 
било док је дрвени помоћни објекат у потпуности изгорио као и машине за 



 

 

обраду дрвета које су се налазиле у унутрашњости истог. О наведеном је 
обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 09.05.2021. године, пријављено је да 

непознати мушкарац хода наг улицом. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Братунац који су изласком на лице мјеста утврдили да се ради 
о лицу Д.Б. из Сребренице, који је том приликом упућивао пријетње 
полицијским службеницима, због чега је лишен слободе. У току је рад на 
документовању прекршаја из Закона о јавном реду и миру.   

 
На локалном путу у мјесту Кула, општина Осмаци, 09.05.2021. године око 

21,30 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са коловоза 
трактора марке „Tafe” којим је управљао Д.Б. из Осмака, приликом чега је 
тјелесне повреде задобио З.П. из Осмака, који се налазио на трактору. 
Повријеђени је превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради 
указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 
 ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње 10. маја 2021. године, око 02,00 часа 
пријављено је да је избио пожар на једном путничком аутомобилу. Увиђај су 
урадили припадници Полицијске управе Требиње.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја, 

09.05.2021. године, због почињеног прекршаја из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице З.Д. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,13 g/kg. 


