
На подручју Републике Српске, 23.03.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 20 

**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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 8 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бијељина 3 УКУПНО 3 

Либија 3 Либија 3 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијским службеницима Полицијске управе Бањалука, 23.03.2021. 

године пријављено је да је у Бањoj Луци у улици Милана Ракића избио пожар 
на напуштеној и девастираној кући.  

О догађају је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Бања Лука, који је 
наложио да се, након што се створе услови, на лицу мјеста изврши увиђај и да 
се Окружном јавном тужилаштву достави извјештај након прикупљања свих 
чињеница на околности избијања пожара.   

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Петрово, 23.03.2021. године, пријављено је да је 

22/23.03.2021. године, извршена провала у трговински објекат на подручју 
општине Петрово, одакле су отуђена алкохолна пића и неутврђена количина 
цигарета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Модрича, 23.01.2021. године, пријављено је да је на 

подручју општине Модрича извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 23.03.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.С. из Шамца, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,75 g/kg. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 23.03.2021. године, пријављено је да је у 

улици Светог Саве, општина Братунац, приликом вожње дошло до запаљења 
путничког аутомобила марке „Ford“, којим је управљао Б.С. из Братунца. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Братунац који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. 



Припадници Територијалне ватрогасне јединице Братунац су локализовали 
пожар, приликом чега није било повријеђених лица. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја. 

 
 


