
На подручју Републике Српске, 31.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 1 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 2) 



 са материјалном штетом: 20 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 6 ПУ Градишка 6 УКУПНО 12 

Авганистан 6 Мароко 6 Авганистан 6, 
Мароко 6 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све 

мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Разбојништво“: 
Полицијској управи Бањалука, 29.01.2021. године око 19,10 часова пријављено 
је, да је извршено кривично дјело „Разбојништво“ од стране маскираног и 
наоружаног мушкарца, над радницом спортске кладионице. Материјална штета 
причињена овим кривичним дјелом износи око 105 КМ. 

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бањалука. 

 
ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, 31.01.2021. године, пријављено је да је 

током ноћи 30/31.01.2021. године у улици М. Обреновића Приједору извршено 
кривично дјело „Тешка крађа“ ком приликом су из објекта трговачке радње 
отуђена четири лаптопа. Материјална штета настала извршењем овог 
кривичног дјела износи око 4.000 КМ. 

 
Истог дана пријављено је да је у току ноћи 30/31.01.2021. године у 

угоститељском објекту у улици Б. Нушића у Приједору извршено кривично дјело 
„Тешка крађа“ ком приликом је из објекта отуђен новац у износу око 400 КМ. 

 
Рад на расвјетљавању пријављених кривичних дјела и проналаску 

извршиоца је у току. 
 
  
 
 
 



ПУ Добој  

 
Полицијској станици Модрича, 31.01.2021. године, пријављено је да је у 

претходна два дана на подручју општине Модрича извршена бесправна сјеча 
шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Требиње 

 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Требиње, око 22,00 часа 

пријављена је саобраћајна незгода у Српској улици, град Требиње, у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „Peugeot“ којим је управљало лице 
иницијала Н.Ж., а које је задобило лакше тјелесне повреде. Узрок саобраћајне 
незгоде је неприлагођена брзина условима пута, као и временским условима. 
Тестирањем на присуство алкохола у организму утврђено је да се код лица 
иницијала Н.Ж. налазило 2,13 г/кг алкохола у организму у тренутку вршења 
увиђаја саобраћајне незгоде. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 31.01.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе три лица, и то М.Б. из 
Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
2,88 g/kg, М.Ј. из Шипова возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,26 g/kg и П.Д. из Шипова возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,92 g/kg. 

 
 


