
На подручју Републике Српске, 16.05.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 7 

**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): 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): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 14) 



 са материјалном штетом: 30 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 38 ПУ Бијељина 2 ПУ Градишка 4 УКУПНО 44 

Неутврђено 38 Бангладеш 2 Пакистан 4 Неутврђено 38, 

Бангладеш 2, 

Пакистан 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
ПУ Приједор 
 
На магистралном путу Нови Град - Костајница, у мјесту Грдановац, 

општина Костајница, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали 
З.Ђ. из Новог Града управљајући возилом марке „Passat“, у којем се као 
сувозач налазио Б.М. из Новог Града, и Д.Ш. из Костајнице управљајући 
возилом марке „Audi“ у којем се као сувозач налазила Б.Ш. из Новог Града и 
двоје малољетних путника.  

У овој саобраћајној незгоди сва наведена лица задобила су лакше 
тјелесне повреде, док је на возилу „Passat“ дошло до пожара, ком приликом је 
возило у потпуности изгорјело. Пожар је локализован од стране припадника 
Ватрогасно-спасилачке јединице Костајница. На лицу мјеста извршен је увиђај.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 16.05.2021. 

године, лишили су слободе лице иницијала М.Б. из Дервенте, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,92 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 16.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Л. из Теслића, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 1,96 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 15.05.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Н. са подручја општине Модриче, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,30 g/kg. 

 
 
 



ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Невесиње пријављено је кривично дјело „Оштећење 
и одузимање туђе ствари“. Полицијски службеници су стекли сумње да је лице 
иницијала А.Т. починило кривично дјело на начин да је насилно отворило 
улазна врата од породичне куће оштећене и разбацало ствари по кући.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 16.05.2021. године, пријављено је да током 

фудбалске утакмице која је одржала у мјесту Табанци - град Зворник, да је лице 
С.М. упутило пријетње пријавиоцу које је исти схватио као озбиљне пријетње по 
живот. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су о 
свему наведеном обавјестили поступајућег тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва Бијељеина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Угрожавање сигурности“. 

 
На магистралном путу Зворник – Бијељина у мјесту Каракај, 16.05.2021. 

године око 14,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовала лица Ј.М. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Opel”, затим С.Ј. из Београда, која је управљала путничким аутомобилом 
марке  „BMW” и  И.В. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом 
марке “VW Golf”. У овој саобраћајној незгоди тијелесне повреде задобила су 
лица И.В. и С.Ј. као и лице Ј.М. која се у тренутку незгоде налазило у путничким 
аутомобилом марке  „BMW”.  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. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 16.05.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Г.К из Мркоњић Града 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,67 g/kg.  

 
 


