
На подручју Републике Српске, 04.03.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 31 

**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: 2 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 8 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 5, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 26 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 18 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 76 ПУ Градишка 4 УКУПНО 80 

Неутврђено 76 Авганисан 4 Неутврђено 76, 
Авганистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 04.03.2021. године 
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Н.Ћ. из 
Бањалуке пронашли су и одузели око 1,15 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено слободе 
те против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног 
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету 
опојних дрога. 
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је 24.02.2021. године, у 

двије пословнице трговачке радње у Приједору, од стране два непозната лица, 
отуђено дванаест парфема, укупне вриједности од око 1.030 КМ.  

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају све 
потребне мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и расвјетљавања 
кривичних дјела „Крађа“. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 04.03.2021. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју   из необезбјеђених подрумских просторија отуђен бицикл. 
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 04.03.2021. године, лишили су слободе лице иницијала Д.А. из Зенице, 
ФБиХ,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 96 
g/kg. 



  
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 04.03.2021. 

године, лишили су слободе лице иницијала Р.Б. са подручја општине Дервента, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 63 g/kg. 

  
Полицијској станици Теслић, 04.03.2021. године, пријављено је да је у 

мјесту Горње Липље, подручје општине Теслић, избио пожар те да постоји 
опасност да ће исти захватити кућу и помоћни објекат чији се власници 
тренутно налазе на раду у иностранству. По наведеном су поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Теслић који су утврдили да је пожар 
захватио ниско растиње и борову шуму укупне  површине од два до три дунума 
док је исти  локализован од стране   припадника Територијалне ватрогасне 
јединице Теслић. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. Инспектор за експлозивне материје и послове 
заштите од пожара Полицијске управе Добој ће данас извршити увиђај. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 04.03.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица сви из Мркоњић 
Града, и то лице С.Т. возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,76 g/kg, лице М.Т. возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,54 g/kg и лице С.В. возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,10 g/kg.  

 
 


