
На подручју Републике Српске, 28.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 8, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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): 1 

 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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 28 

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



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 28.04.2021. године, пријављено је да је 

испред угоститељског објекта у улици Трг патријарха Павла, општина 
Шековићи, дошло до нарушавања јавног реда и мира, приликом чега је лице 
С.Л. задобило тјелесне повреде. Повријеђеном је указана љекарска помоћ у 
Дому здравља Шековићи, одакле је упућен у Јавну здравствену установу 
Болница Зворник на даље збрињавање. Полицијски службеници ПС Шековићи 
предузимају мјере и радње из своје надлежности у циљу документовања 
наведеног догађаја.   

 
ПУ Мркоњић Град 
 
На регионалном путу Језеро - Шипово, у мјесту Перућица, општина 

Језеро, 28.04.2021. године, око 15,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој су учествовали возач А.Р. из Шипова управљајући путничким аутомобилом 
„Opel“ и пјешак Д.П. из Мркоњић Града. У овој саобраћајној незгоди лакше 
тјелесне повреде је задобио пјешак Д.П. којем је медицинска помоћ указана у 
Дому здравља Мркоњић Град. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на докуме-
нтовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
У улици Прве шиповачке бригаде, општина Шипово, 28.04.2021. године, 

око 17,00 часова, догодила саобраћајна незгода у којој је Б.Е. из Шипова 
управљајући бициклом изгубио контролу над истим, услијед чега је пао на 
коловоз. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобиo Б.Е. који се 
обратио у Дом здравља Шипово гдје му је указана медицинска помоћ, након 
чега је упућен на даље лијечење у Општу болницу Јајце. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице Шипово. Алкотестирањем код лица 
Б.Е. је утврђено присуство алкохола у организму од 2,70 g/kg. Рад на докуме-
нтовању саобраћајне незгоде је у току. 


