
На подручју Републике Српске, 19.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1 

 остала КД против живота и тијела: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

 остала КД против полног интегритета: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 19 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 12 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Фоча 1 УКУПНО 1 

Авганистан 1 Авганистан 1 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Станари, 19.04.2021. године, пријављено је да је 

извршена провала у трговински објекат на подручју општине Станари, одакле је 
отуђен новац, цигарете различитих врста и други продајни артикли. У току је 
рад на расвјетљавaњу кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској управи Добој, 19.04.2021. године, обратило се оштећено 

лице које је пријавило да је преварено од стране непознатог лица које се 
представило да је „војник САД-а“ и да се тренутно налази у Сирији. Оштећено 
лице је са истим ступило у контакт путем друштвене мреже „Facebook” те је 
наводно са истим договорило да ће се вјенчати те да ће јој исти на њену адресу 
послати пакет у коме су се налазили наводно папири који су им потребни за 
вјенчање као и већа количина новца, те је рекао да ће јој све његов агент 
донијети на кућну адресу. Након наведеног оштећена је ступила у контакт са 
његовим агентом који јој је рекао да је потребно да му путем „Western uniona” 
уплати 12.000 КМ да плати царину за пакет, што је иста и учинила. О наведеном 
је обавијештен дежурни тужилац  Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Превара“.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 19.04.2021. године, 

око 01,00 часова, приликом контроле лица иницијала Б.К. са подручја општине 
Модрича, исти је дао на увид возачку дозволу издату од стране Полицијске 
станице Модрича, а коју је крајем фебруара 2021. године пријавило као 
изгубљену, на основу чега му је израђена нова важећа возачка дозвола. О 
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који 
се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Навођење на 
овјеравање неистинитог садржаја“. Наведено лице је одбило да се подргне 
алкотестирању и исто је лишено слободе.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 19.04.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.М. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2, 51 g/kg. 



ПУ Зворник 
 
Полицијскoj станици Сребреница, 19.04.2021. године, пријављено је да 

лице М.Ј. из Сребренице, путем телефона упућује пријетње пријавитељу. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница. У току је рад на 
документовању прекршаја из Закона о јавном реду и миру.   

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

дана 19.04.2021. године око 16,30 часова извршили су увиђај у мјесту Понор, 
где се догодила саобраћајна незгода  у којој је учествовало једно ПМВ „Hyndai“, 
којом приликом је сувозач задобио тјелесне повреде. Повређени сувозач К.М. 
из Сарајева задобио је повреде у виду расјекотина у предјелу лица и превежен 
је у  Универзитетску болницу Фоча ради указивања љекарске помоћи, након 
чега је самовољно напустио Универзитетску болницу. 


