
На подручју Републике Српске, 26.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 1 

 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): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 6 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 3 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 22 



 са посљедицама по лица: 4  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Полицијска управа Градишка 3 Укупно 3 

Авганистан 3 Авганистан 3 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Приједор 
 

 У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављена су 3 
кривична дјела, нарушавања јавног реда и мира није било, а није било 
евидентираних саобраћајних незгода.  

 
Полицијској станици Нови Град ПУ Приједор пријављено је да је 

26.01.2021. године, у трговачкој радњи у Новом Граду, затечено лице Б.М. из 
Бања Луке, које је отуђило 11 флаша алкохолног пића и 15 чоколада, чиме је 
починило кривично дјело „Крађа“.  

 
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 

тужилаштва Приједор, којем ће бити достављен извјештај против лица Б.М., за 
почињено кривично дјело.  
 
 ПУ Добој 
 

У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 
једно кривично дјело и двије саобраћајне незгоде.    
 
 Полицијској станици Петрово,  26.01.2021. године, пријављена је крађа 
горива из теретног возила марке „Mercedes”. По пријави су поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Петрово који су на лицу мјеста 
затекли два лица. У току је рад на документовању и комплетирању кривичног 
дјела „Крађа“. 
  
 
  



ПУ Мркоњић Град 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни случајева 
нарушавања јавног реда и мира. Евидентирана је 1 саобраћајна незгода, није 
било евидентираних пожара.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 26.01.2021. године, 
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице Д.К. из Шипова, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,54 g/kg. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 

пријављена су три кривична дјела, није регистровано нарушавање јавног реда и 
мира, а догодило се шест саобраћајних незгода.  

 
Полицијској станици Пале, 26.01.2021. године, око 20:35 часова 

пријављено је да је од раднице запослене у аутомат клубу у улици Милутина 
Миланковића у Палама, непознати мушкарац отуђио пословне књиге и пазар у 
износу од 5.000 КМ. Непознато лице представило се као службено лице, 
показујући службену легитимацију. О свему је обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајаво и  у току је рад на проналску извршиоца 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

ПУ Бијељина 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина у 
протекла 24 часа  евидентирно је једно кривично дјело и три саобраћајне 
незгоде од чега је једна са последицом по лице. 
 

У Пантелијској улици у Бијељини, 26.01.2021. године око 20,32 часа 
догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним повредама. У незгоди је 
учествовало теретно возило марке ''Mercedes'' којим је управљало лице Н.Л. 
који је задобио лакше тјелесне повреде и путничко возило ''Passat'' којим је 
управљало лице Д.М.  који је задобио тешке тјелесне повреде. Након указане 
медицинске помоћи оба лица су отпуштена на кућно лијечење. Алкотестирањем 
возача утврђено је, да лице Д.М.  има 2,51 г/кг алкохола у организму. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Бијељина.  

 
ПУ Требиње  
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 26.01.2021. године, 

евидентиранo је једно кривично дјело и једна саобраћајна незгода. Није било 
евидентираних нарушавања јавног реда и мира.  

 
Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице иницијала Ж.Г. починило кривична дјела: „Превара“ и „Утаја“.  

 



Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 
Требињу поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала С.М. починило кривично дјело „Угрожавање 
јавног саобраћаја“.  

 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


