
На подручју Републике Српске, 22.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**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): 2 

 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): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 9 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 19 

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



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Фоча 2 ПУ Бања Лука 35 УКУПНО 37 

Бангладеш 2 Неутврђено 35 Бангладеш 2, 

Неутвршено 35 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 22.04.2021. године, пријављено је да јe 

непознато лице са банкомата подигло новац у износу од 380 КМ, чиме је 
оштећеном лицу из Теслића причињена материјална штета у наведеном 
износу. У току је рад на расвјетљаавњу кривичног дјела „Крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице вербално и 

физички напало друго лице. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Насиље у породици или породичној заједници“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 22.04.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из просторија ЗЕДП „Електро – Бијељина“ А.Д. у 
Каракају, град Зворник, отуђило GPS уређаје који се користе за сателитско 
трасирање електричне мреже. По пријави су поступили полицијски службеници 
ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 
 

Полицијској станици Осмаци, 22.04.2021. године, пријављено је да је у 
мјесту Борогово, општина Осмаци, 21.04.2021. године у послеподневним 
часовима, избио пожар који је захватио већу количину садница јавора и шуме 
државног власништва. Пожар је локализован од стране припадника Шумске 
управе Зворник. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Осмаци 
који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Паљевина“. 

 
 



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 22.04.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе два лица, и то лице Ж.С. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,27 g/kg и лице С.Р. из Шипова, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 2,32 g/kg. 

 


