
На подручју Републике Српске, 05.04.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 1, Градишка 0, 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 24 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 10 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 4 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 05.04.2021. године, пријављено је да је на 

подручју општине Дервента отуђено десет стубова за пренос електричне 
енергије. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
Полицијској станици Теслић, 05.04.2021. године, пријављено је да је 

04/05.04.2021. године, извршена провала у трговински објекат на подручју 
општине Теслић, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 04.04.2021. године,  
лишили су слободе лице иницијала Х.А. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,52 g/kg. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 05.04.2021. године 

пријављено је да је у улици Војводе Радомира Путника у Источном Новом 
Сарајеву из стана, приватног власништва, отуђен новац у износу од 1100 еура. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

У току је рад на расвјетљавању и проналску извршиоца кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Соколац, дана 05.04.2021. године пријављено је да 

су, у Немањиној улици, у Сокоцу поломљена стакла и избушени пнеуматици на 
путничком аутомобилу „Golf 4“, приватног власништва.  

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. 

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево. 

 



ПУ Требиње 

Полицијска станица Билећа ради на документовању кривичног дјела 
„Насиље у породици“. Наиме, једно лице је пријавило друго лице за физички 
напад.  

ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Зворник, 05.04.2021. године око 14,40 часова, лишили су слободе В.Р. из 
Власенице, због управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,99 g/kg алкохола у 
организму.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 05.04.2021. 

године, дошли су до сазнања да се у мјесту Граци, општина Мркоњић Град, 
окупио већи број грађана на одржавању јавног скупа - кориде. Изласком на лице 
мјеста полицијски службеници затекли су 63 лица која су се окупила на 
наведеном скупу који су организовали  Н.Ш. из Мркоњић Града и М.П. из Кључа 
супротно важећим закључцима Републичког штаба за вандредне ситуације и 
препорукама Института за јавно здравство Републике Српске. О догађају 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва  Бања Лука. Лицима 
Н.Ш. и М.П. уручени су прекршајни налози за почињени прекршај из члана 22. 
Закона о јавном реду и миру Републике Српске (ограничење кретања на 
одређеном простору).   

  
У мјесту Заблеће, општина Рибник,  05.04.2021. године, око 15,40 часова, 

догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Б.Г. из Бања Луке са 
путничким аутомобилом „Audi“ и Џ.Х. из Сарајева са путничким аутомобилом 
„Audi“. У овој саобраћајној незгоди лаке тјелесне повреде су задобили возачи 
Б.Г. и Џ.Х. којима је медицинска помоћ указана у Дому здравља Рибник, након 
чега су отпуштени кући. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Рибник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 05.04.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице М.П. из Мркоњић Града 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,77 g/kg. 

 
 


