
На подручју Републике Српске, 07.02.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 2 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 14 

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



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 19 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 10 ПУ Добој 1 УКУПНО 11 

Авганистан 8, 

Пакистан 2 

Пакистан 1 Авганистан 8, 

Пакистан 3 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 05.02.2021. године, пријављено је да је 

истог дана на паркинг простору у улици Цара Лазара у Модричи отуђен 
путнички аутомобил марке „Ауди“, власништво лица иницијала П.С. са подручја 
општине Модрича. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, 06.02.2021. године, у 

једном угоститељском објекту у Дервенти извршили су оперативно-тактичку 
мјеру и радњу „Рација“, приликом чега су код једног лица пронашли и одузели 
један пакетић од пластичне фолије у којем се налазила бијела прашкаста 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“ укупне тежине 
од 0,56 грама. Такође приликом реализовања наведене активности 
санкционисано је и једно лице због почињеног прекршаја из члана 25. 
(Послуживање алкохола) Закона о јавном реду и миру Републике Српске.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 07.02.2021. године, 

идентификовали су лица иницијала Д.Н. и В.Р. за које постоји основ сумње да 
су у току ноћи 06/07.02.2021. године, извршила провалу у један помоћни објекат 
на подручју града Добоја одакле су отуђила једну овцу, а потом је продали 
другом лицу. Отуђена овца је враћена власнику. Након документовања и 
комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити 
достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Тешка крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
На магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Ново Село, општина 

Шамац, 07.02.2021. године око 15,00 часова догодила се саобраћајна незгода 



са тјелесним повредама. До саобраћајне незгоде је дошло када  је са коловоза 
слетио мотоцикл марке „Yamaha“ којим је управљао С.Г. Због тежине 
задобијених повреда повређени С.Г. је превежен у УКЦ Бања Лука. Увиђај 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Шамац. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је лице иницијала М.Ш. 

починило кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене 
радње“ на штету припадника Јединице жандармерије Полицијске управе 
Требиње. Кривично дјело је почињено тако што је припадник Јединице 
жандармерије ПУ Требиње прво вербално, а након тога и физички спрјечен да 
изврши службену радњу. Полицијском службенику је лице иницијала М.Ш. 
потргало еполете са чиновима на униформи, након чега га је и ударило. О 
догађају је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу. 

 
Полицијска станица Билећа ради на документовању кривичног дјела 

„Противправно лишење слободе“. Наиме, полицијски службеници су стекли 
оперативна сазнања да су лица иницијала Ж.В., М.З. и једно малољетно лице 
противправно лишили слободе друго лице на начин да су га ставили у 
пртљажник путничког аутомобила, одвезли га на одређену локацију, задали му 
више удараца по глави и тијелу услијед чега је лице лишено слободе задобило 
тјелесне повреде, након чега су га оставили у близини Билеће. О догађају је 
обавјештено Окружно јавно тужиалштво у Требињу.   

 


