
На подручју Републике Српске, 02.02.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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: 10 

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 1 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 11 



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

 са материјалном штетом: 10 
 
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 Добој 3 УКУПНО 3 

Турска 3 Турска 3 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 02.02.2021. године, пријављено је да су у 

претходних неколико дана на подручју општине Брод са једне радне машине 
отуђени одређени дијелови. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Добој, 02.02.2021. године, лишили су слободе лице иницијала Б.Д. из Добоја, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 51 g/kg. 

 
Полицијској станици Добој 1, 02.02.2021. године, око 22,00 часова, 

пријављено је да у улици Кнеза Милоша у Добоју, у солитеру на једанаестом 
спрату гори један стан. У пожару који су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није било. Током 
локализовања пожара сва лица су била евакуисана из зграде на безбједно 
мјесто. Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 су до јутарњих 
часова обезбјеђивали лице мјеста, након чега ће  бити вршен увиђај. О свему је 
обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Љубиње је приликом контроле саобраћаја 

зауставила путнички аутомобил марке „Audi“, тип „А4“ којим је управљало лице 
иницијала И.Б. из Мостара, а коме је у пртљажнику пронађен један пиштољ, два 
припадајућа оквира са 12 метака, за које није посједовао одговарајућу 
документацију. Полицијски службеници раде на документовању кривичног дјела 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 


