
 

 

На подручју Републике Српске, 01.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 25 

**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): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 24 



 

 

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

 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције :  
 

Полицијска 
управа Бања 
Лука 27 

Полицијска 
управа Добој 
5 

Полицијска 
управа 
Бијељина 8 

Полицијска 
управа 
Градишка 2 

Укупно 42 

Непознат 
идентитет 27 

Пакистан 4 
Авганистан 1 

Авганистан 8 Ирак 2 Непознат 
идентитет 27 
Пакистан 4 
Авганистан 9 
Ирак 2 

 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 

пет кривичних дјела и два нарушавања јавног реда и мира. 
 
Полицијској станици Добој 1, Станично одјељење полиције Подновље, 

01.04.2021. године, пријављено је да је на подручју града Добоја извршена 
провала у кућу власништво лица иницијала К.Т., одакле су отуђена два 
телевизора и разни алат. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 01.04.2021. године, пријављено је да је 

извршена провала у један вјерски објекат у Добоју одакле је отуђен мањи износ 
новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 

ПУ Зворник 

 

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у 

протекла 24 часа  евидентирана су четири кривична дјела, једно нарушавање 

јавног реда и мира и једна саобраћајна незгода са посљедицама по лица.  

Евидентиран је један пожар. 

 



 

 

Полицијској станици Сребреница, 01.04.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из породичне куће која се налази у мјесту 

Двизовићи, општина Сребреница, отуђило тример и моторну тестеру. По пријави 

су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. О наведеном догађају 

упознат је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад 

на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 

Полицијској станици Шековићи, 01.04.2021. године, пријављено је да је Р.В. 

из Шековића, вријеђао пријавитеља. По пријави су поступили полицијски 

службеници ПС Шековићи који су лицу Р.В. уручили прекршајни налог због 

почињеног прекршаја из Закона о јавном реду и миру.   

 

На магистралном путу Зворник – Власеница, у мјесту Заклопача, општина 

Милићи, 01.04.2021. године око 07,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 

слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Renault”, којим је управљао 

Г.М. из Бијељине, који је у овој незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђеном 

је указана љекарска помоћ у Дому здравља Милићи, одакле је упућен у Јавну 

здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај су извршили 

полицијски службеници Полицијске станице Милићи. Рад на документовању 

саобраћајне незгоде је у току. 

 

ПУ Требиње 

 

На подручју Полицијске управе Требиње, 01.04.2021. године, евидентиранa 

су два кривична дјела и једна саобраћајна незгода. Није било евидентираних 

нарушавања јавног реда и мира.  

 

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су поступили по 

пријави да је лице иницијала Љ.М. испалило један хитац из ватреног оружја према 

другом лицу у мјесту Бориловићи, град Требиње. У догађају није било 

повријеђених лица. Окружно јавно тужилаштво у Требињу је наложило 

полицијским службеницима да се лице иницијала Љ.М. испита у својству 

осумњиченог за почињена кривична дјела „Угрожавање сигурности“ и 

„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 

ПУ Градишка 
 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 

поменутом периоду, евидентиранo је једно кривично дјело, два нарушавања 
јавног реда и мира и четири саобраћајне  незгоде од којих је једна са 
посљедицама по лица.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка су у улици Прве 

Противоклопне Артиљеријске Бригаде, град Градишка, 01.04.2021. године око 
11,00 часова, затекли лица С.З. и С.Ђ., обојица из Бања Луке, да прикупљају 
добровољне прилоге, а да претходно нису поднијели пријаву за прикупљање 
добровољних прилога мјесно надлежној организационој јединици Министарства 



 

 

унутрашњих послова Републике Срапске, а што су били у обавези по члану 5. 
Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Против истих ће бити поднесен 
захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду по члану 10. 
(Неовлашћено прикупљање добровољних прилога) Закона о јавном реду и 
миру.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 01.04.2021. 

године око 20,00 часова у улици Обала Војводе Степе, град Градишка, 
извршили су контролу лица З.Г. из Градишке, којом приликом је исти вријеђао 
полицијске службенике, те на тај начин их ометао у вршењу службене радње. 
Лице З.Г. лишено је слободе, а извршеним алкотестирањем код истог је 
утврђено присуство алкохола у организму. По комплетирању предмета против 
лица З.Г. због почињеног прекршаја у складу са Законом о јавном реду и миру 
биће поднесен захтјев за покретање прекшајног поступка надлежном суду.  

 
На локалном путу Разбој Љевчански - Косијерово, у мјесту Кукуље, 

општина Србац, 01.04.2021. године, око 13,30 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке ,,Škoda“ којим је 
управљала Н.Д. из Српца, са којом се у возилу налазио и сувозач С.Д. из Српца 
и путнички аутомобил марке ''BMW'' којим је управљао Е.Ј. из Српца. Увиђај на 
лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац, 
који су утврдили да су сва три лица задобила тјелесне повреде, те је на 
возилима наступила материјална штета. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


