
 

 

На подручју Републике Српске, 12.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 7, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 22 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 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): 3 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 36 



 

 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 7) 

 са материјалном штетом: 32 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска управа 
Градишка 4 

Полицијска управа 
Бијељина 8 

Укупно 12 

Иран 2 
Неутврђен идентитет 2 

Авганистан 7 
Пакистан 1 

Иран 2 
Неутврђен идентитет 2 
Авганистан 7 
Пакистан 1 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Бања Лука 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.05.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Н.Ш. из Кнежева, за којим је била расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Градишка. Лице је предато у 
Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.К. из Кључа, за којим је била расписана 
потрага од стране Полицијске станице Кључ због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Тешка крађа“. Лице је предато полицијским 
службеницима Полицијске станице Кључ. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента предузимају 

потребне мјере и радње у циљу проналаска једног лица или више њих која су у 
току ноћи 11/12.05.2021. године, извршила три кривична дјела „Тешка крађа“ на 
подручју Дервенте. Полицијској станици Дервента, 12.05.2021. године, 
пријављено је да је извршена провала у једну пољопривредну апотеку одакле 
су отуђене моторне пиле, тримери, новац и други предмети. Истог дана 
Полицијској станици Дервента пријављено је да је извршена провала и у два  
трговинска објекта у Дервенти, одакле је отуђен новац. 

 
Полицијској станици Петрово, 12.05.2021. године, пријављено је да је 

лице иницијала Н.Д. из Грачанице, ФБиХ,  од лица иницијала В.Ж. из Петрова 



 

 

одвезло одређену ситну стоку те да исту није платило. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Превара“. Рад по 
наведеном се наставља. 

 
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 

управе Добој предузимају потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања 
кривичног дјела „Превара“ које је извршено на штету једног лица из Петрова. 
Полицијској управи Добој 12.05.2021. године, пријављено је да је оштећено 
лице из Петрова преко једне интернет странице наручило клавијатуру, те да је 
за исту у више наврата преко “Western uniona” уплатило око 7.700 КМ а да 
никада није добило наручени пакет. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 12.05.2021. 
године, лишили су слободе лице иницијала Т.П. из Дервенте, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,68 g/kg.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 12.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала А.Б. из Теслића, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,37 g/kg. Истог дана, полицијски 
службеници Полицијске станице Теслић лишили су слободе лице иницијала 
Б.А. из Теслића, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,83 g/kg. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 1,12.05.2021.године,  од стране оштећеног 

лица, запримила је пријаву да га је непознато лице или више њих у Бијељини, 
ударило у предјелу врата, те оборило на земљу и отуђило му торбицу у којој се 
налазио  новац. Оштећено лице прегледано од стране дежурног љекара Хитне 
помоћи. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста.  У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела ''Тешка крађа'' на нарочито дрзак 
начин. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Шамац, 12.05.2021.године у 

16,00 часова лишили су слободе задржавањем лице Д.З. из Шамца, због 
управљања бициклом под дејством алкохола. Исти је одбио да се подвргне 
алкотестирању. 

 
На магистралном  путу Бијељина-Угљевик у мјесту Суво Поље, 

12.05.2021. године у 08,00  часова догодила се саобраћајна незгода са тешким 
тјелесним повредама. У саобраћајној незгоди учествовали су теретно моторно 
возило „Мерцедес“ којим је управљало лице С.В. из Бијељине и путнички 
аутомобил „Шкода“ којим је управљало лице Д.П. из Угљевика који је задобио 
тјелесне повреде о чијем степену дежурни љекар се није изјаснио и исти је 
задржан у Медицински центар Бијељина на даљем лијечењу . Сувозач у 
путничком аутомобилу В.Т. из Угљевика задобио је тешке тјелесне повреде у 
виду прелома лијеве руке. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина. 

 
 
 
 



 

 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 12.05.2021. године око 22,30 часова, 

пријављено је да је у Дому здравља Зворник указана љекарска помоћ 
малољетном лицу које је тјелесне повреде задобило усљед саобраћајне 
незгоде која се догодила на локалном путу у мјесту Грбавци, град Зворник, 
слијетањем са коловоза мотоцикла марке „Daelim”, којим је управљао 
малољетник. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Зворник који су извршили увиђај на лицу 
мјеста. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево 12.05.2021. године 

пријављено је да је из трговинске радње у Његошевој улици у Источном Новом 
Сарајеву отуђен новац из касе у износу од око 1.500 КМ. Полицијски 
службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на проналаску 
извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. О свему је обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. 
 

Полицијкој станици Источно Ново Сарајево 12.05.2021. године 
пријављено је да је непознато лице у Спасовданској улици у Источном Новом 
Сарајеву ушло у просторије политичке странке, обраћајући се повишеним тоном 
запосленом лицу, а затим физичком снагом оштетило улазна врата на објекту. 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на 
проналску и идентификовању лица. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево. 

 
 
 
 
 
 


