
На подручју Републике Српске, 10.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 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. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 24 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 10.08.2021 године, пријављено је да је у 

претходних неколико дана на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча 
шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“.  

  
ПУ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су 09.08.2021. 

године, у 21,45 часова, у улици Стари Град у Требињу, уочили лице иницијала 
М.К. како предаје једно паковање непознатог садржаја малољетном лицу. 
Извршеним прегледом и претресом малољетног лица пронађена је једна мања 
најлонска кесица са садржајем зељасте биљне материје која својим изгледом  
асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне тежине 1,1 грам. О свему наведеном 
обавјештен је дежурни тужилац Окружно јавно тужилаштво у Требињу који је 
наложио да се предузму све мјере и радње у циљу документовања кривичног 
дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ 

Полицијској станици Требиње, 10.08.2021. године, око 04,30 часова 
пријављено је да је избио пожар на паркираном аутобусу марке „Volvo“, у улици 
Драга Перовића, у граду Требињу. О догађају је обавјештено Окружно јавно 
тужилаштво у Требињу које је наложило да полицијски службеници изврше 
увиђај на лицу мјеста, као и да предузму све друге мјере и радње у циљу 
документовања догађаја. Радњом увиђаја изузети су трагови и материјали ради 
даљег вјештачења, у циљу утврђивања настанка пожара. Рад по наведеном је у 
току. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Бијељина у мјесту Метеризе, Град 

Зворник, 10.08.2021. године око 16,35 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовли путнички аутомобил „VW Polo” којим је управљало лице 
М.А. из Сребреника, и путнички аутомобил марке „Toyota”, приликом чега је пет 



лица задобило тјелесне повреде. Повријеђени су превежени у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


