
На подручју Републике Српске, 07.04.2021. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор  

0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)  

УКУПНО КД : 15  

**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): 5  

• чл. 226. (тешка крађа): 3  

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

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 2  

• остала КД: 5  

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор  

1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)  

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11  

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11  

• чл. 8. (вријеђање):1   

• чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1  

• чл. 12. (туча и физички напад): 3  

• чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0  

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

• остали прекршаји: 4  

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор  



3, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) УКУПНО: 

23  

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

лакше повријеђена лица: 4)  

• са материјалном штетом: 18  

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 3  

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 11  

• позитивних: 0  

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  

  

ПУ Бијељина 3  ПУ Зворник 6  УКУПНО 9  

Авганистан 2, 

Либија 1  

Индија 2, 

Пакистан 4  

Авганистан 2,  

Либија 1,  

Индија 2,  

Пакистан 4  

  

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  

  

ПУ Добој   

  

 Полицијској станици Теслић, 07.04.2021. године, пријављено је да је у току 

ноћи 06/07.04.2021. године, извршена провала у трговински објекат на подручју 

општине Теслић, одакле су отуђене цигарете, новац и други предмети. У току је 

рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 

Полицијској станици Добој 1, 07.04.2021. године, пријављено је да је 

оштећено лице са подручја града Добоја, двојици непознатих лица дало 

одређени износ новца наводно за куповину регресиране нафте, а да му исти нису 

испоручили договорену количину нафте. У току је рад на расвјетљавању 

кривичног дјела „Превара“. 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 07.04.2021. године, 

оперативним радом на терену у мјесту, Палачковци, подручје општине Прњавор, 

пронашли су  десет бетонских стубова за пренос електричне енергије који су 

отуђени у мјесту Дубочац, подручје општине Дервента, а чије је отуђење 

пријављено 05.04.2021. године. У току је рад на идентификовању лица које је 

извршило кривично дјело „Крађа“. 



ПУ Бијељина  

  

На магистралном путу Бијељина – Павловића мост, 07.04.2021. године око 

19,50 часова догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. 

До незгоде је дошло, када је са коловоза слетио путнички аутомоби „Chevrolet“ 

којим је управљала И.М. која је забодила тешке тјелесне повреде у виду лома 

руке.  

  

Полицијска станица Пелагићево, 07.04.2021. године око 08,00 часова, 

запримила је пријаву, да је на кући у мјесту Доња Трамошница избио пожар. Од 

стране Ватргосне јединице пожар је локализован. Увиђајем је утврђено, да је 

узрок пожара највјероватније неисправна електро инсталација.  

 

ПУ Зворник  

  

Полицијској станици Козлук, 07.04.2021. године, пријављено је да је у 

мјесту Брањево, град Зворник, М.Ј. из Зворника, физички напао С.С. из 

Бијељине. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук који су 

лицу М.Ј. издали прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о јавном 

реду и миру.     

 

ПУ Требиње  

  

 Полицијска станица Гацко је од ЗП РиТЕ Гацко запримила пријаву да је у 

Хангару 2, који се налази у кругу РиТЕ Гацко примјећен недостатак електро 

каблова и бакарне ужади у укупној вриједности од око 18.940 КМ. Полицијски 

службеници Полицијске станице Гацко предузимају све мјере и радње уз 

консултације са Окружним јавним тужилаштвом у Требињу на расвјетљавању и 

документовању кривичног дјела „Несавјестан рад у служби“. 

 

  


