
На подручју Републике Српске, 23.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

 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. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 1 

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

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 20 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 36 УКУПНО 36 

Неидентификовани 36 Неидентификовани 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Ж.Л. из Бањалуке, за којим је била 
расписана Централна потјерница по наредби Основног суда Бањалука. Лице је 
предато у Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље 
поступање. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.05.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.Ч. из Шамца, за којим је била расписана 
Централна потјерница по наредби Основног суда Модрича. Лице је предато у 
Окружни центар судске полиције Бањалука на њихово даље поступање. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 23.05.2021. године, пријављено је да је у 

претходна три мјесеца на подручју општине Дервента извршена провала у 
породичну кућу, одакле је отуђена косачица и тример. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 23.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала A.Б. са подручја општине Вукосавље, које је 
на једном ауто отпаду у Модричи оштетило једно теретно и једно путничко 
возило. Против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Оштећење и одузимање 
туђе ствари“. 

 
 
 
 



ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 23.05.2021. године од стране оштећене 

запримила је пријаву, да је НН лице или више њих, искористили њено одуство 
из стана којом приликом су јој отуђили новац. Од стране полицијских 
службеника извршен је увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено надлежно 
тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Бијељини у улици Филипа Вишњића, 23.05.2021. године око 16,30 

часова, догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У незгоди су 
учествовали путничко моторно возило „Fiat panda“ којим је управљао Н.Г. и 
мопед марке „Yamaha“ којим је управљала малољетница, иста је задобила 
тјелесне повреде. Дежурни љекар се није изјаснио о степену повреда.  

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 23.05.2021. године, 

пријављено је да је испред породичне куће у улици Петра Сарајевског у 
Источној Илиџи отуђен путнички аутомобил „Golf 2“, приватног власништва. 

У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 
Полицијској станици Пале, дана 23.05.2021. године пријављено је да је у 

мјесту Подграб, општина Пале оштећен путнички аутомобил „Golf 7“, приватног 
власништва. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на проналску извршилаца кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе 
ствари“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да га је друго лице 

физички напало, којом приликом су оба лица задобила тјелесне повреде, док је 
на возилу марке „Renault“ тип „Megan“, причињена материјална штета. Окружно 
јавно тужилаштво у Требињу је догађај квалификовало као кривична дјела 
„Тјелесна повреда“  и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 23.05.2021. године око 00,40 часова од 

стране радника Дома здравља Зворник, пријављено је да се ради указивања 
медицинске помоћи јавило лице М.Л. са повредама насталим од ватреног 
оружја, гдје су од стране дежурног доктора констатоване тешке тјелесне 
повреде у предјелу скочног зглоба. О свему обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина, а на лицу мјеста извршен је увиђај од 
стране полицијских службеника Полицијске управе Зворник, којим је утврђено 
да се ради о саморањавању, те ће надлежном тужилаштву бити поднијет 
извјештај о почињеном кривичном дјелу након квалификације тужиоца.  

 
На магистралном путу Зворник – Бијељина у мјесту Челопек, 23.05.2021. 

године око 17,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало 
једно лице Т.П. из Зворника. У овој саобраћајној незгоди, приликом слијетања 



аутомобила са коловоза, тјелесне повреде задобило је лице Т.П. који je у 
тренутку незгоде управљао аутомобилом марке „VW GOLF 6”. 

Повреде су констатоване у ЈЗУ Болница Зворник. Увиђај је извршен од 
стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


