
На подручју Републике Српске, 03.03.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 17 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 3 ПУ Добој 2 ПУ Приједор 
6 

ПУ Бања 
Лука 117 

УКУПНО 128 

Мароко 2, 
Алжир 1 

Мароко 2 Иран 6 Неутврђено 
117 

Мароко 3, 
Алжир 1, 
Иран 6, 
Неутврђено 
117 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 03.03.2021. године, пријављено је да је у 

току ноћи 02/03.03.2021. године, извршена провала у угоститељски објекат на 
подручју општине Теслић, одакле је отуђен новац. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 03.03.2021. године, лишили су слободе лице иницијала К.М. из Добоја, 
возача који је позитиван на опојну дрогу „Амфетамин“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 03.03.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Н.Ђ. из Брода, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 2,13 g/kg. 

 
Истог дана, полицијски службеници Полицијске станице Теслић, лишили 

су слободе лице иницијала Н.О. из Теслића, возача који је одбио да се подвргне 
алкотестирању. 

 
Полицијској станици Добој 1, 03.03.2021. године, око 18,45 часова, 

пријављено је да је у улици Светог Саве у Добоју лице иницијала С.К. физички 
насрнуло на лице иницијала М.П. оба са подручја града Добоја. По наведеном 
поступају полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 и о свему је 
обавијештено надлежно Окружно јавно тужиклаштво Добој. 

 



ПУ Бијељина 
 
У Бијељини у улици Гаврила Принципа, 03.03.2021. године око 14,40 

часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повреда. У 
саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило „Škoda Fabia“ којом је 
управљао Л.П. исти је остварио контакт са пјешаком П.С. који је задобио тешке 
тјелесне повреде. Због тежине забодијених повреда пјешак је задржан на 
лијечењу у Медицинском центру Бијељина. 

 
На локлалном путу у мјесту Суво Поље град Бијељина, 03.03.2021. 

године око 18,30 часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним 
повредама. У незгоди је учестовао трактор „IMT 567“ којим је управљао С.Ј. док 
је на мјесту путника био М.П. који је приликом пада са трактора задобио тешке 
тјелесне повреде (прелом карлице). Исти је задржан на лијечењу у 
Медицинском центру Бијељина. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 03.03.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, оштетило столице на трибинама градског 
стадиона у Братунцу. По пријави су поступили полицијски службеници ПС 
Братунац који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног 
тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

 


