
На подручју Републике Српске, 17.01.2021. године евидентирано је:  

  

КРИМИНАЛИТЕТ  

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

УКУПНО КД :  12 

**КД против живота и тијела**  

• чл. 124. (убиство): 0  

• чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС):  

• 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): 0 

• чл. 226. (тешка крађа): 0 

• чл. 227. (разбојништво): 0  

• чл. 228. (разбојничка крађа): 0  

• остала КД против имовине: 2 

• остала КД: 2 

  

ЈАВНИ РЕД И МИР  

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

• чл. 8. (вријеђање): 1 

• чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

• 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: 8 

  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ  

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 0, 
Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН)  

УКУПНО: 20 



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

• са материјалном штетом: 18 

  

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ  

• пожари: 2 

• експлозије: 0  

• хаварије: 0  

  

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а  

• укупно: 2 

• позитивних: 0  

  

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ  
  

Нису евидентиране. 

    

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ  
  

 
ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.01.2021. године, 

приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу путничког 
аутомобила марке „BMW“ којим је управљало лице иницијала Ф.К. из Пореча, 
Република Хрватска. Као сувозач у возилу налазило се лице иницијала М.Ч. из 
Пореча, Република Хрватска. Извршеним провјерама кроз службене евиденције 
утврђено је да је за лицем иницијала М.Ч. била расписана међународна 
Интерполова потјерница због почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. Лица су 
лишене слободе. Након завршене криминалистичке обраде исти ће бити предати 
Теренском центру за странце – Бањалука. 
 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 17.01.2021. године, 
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу путничког 
аутомобила марке „VW Golf“ којим је управљало лице иницијала К.М. из Бањалуке. 
Приликом контроле у возилу је пронађен гасни пиштољ са спремником за муницију 
без документације. Од лица К.М. одузет је гасни пиштољ, те против истог слиједи 
подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја 
из области Закона о оружју и муницији. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Поткозарје, 15.01.2021. године, 
предузимањем оперативних мјера и радњи идентификовали су и лишили слободе 
лице иницијала Р.К. из Бањалуке због основа сумње да је починило кривично дјело 
„Крађа“. Наиме, Р.К. се сумњичи да је дана 29.09.2020. године, отуђио четири точка 
са пнеуматицима власништво оштећеног лица. Код лица иницијала Р.К. пронађена 
су и одузета 4 точка са пнеуматицима и враћена оштећеном лицу. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац. 

 
 



ПУ Добој 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 17.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала С.Т. из Добоја, због почињеног прекршаја из 
члана 12. (Туча и физички напад) Закона о јавном реду и миру Републике Српске. 
Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,15 g/kg. 
 

Полицијској станици Дервента, 17.01.2021. године, пријављено је да је у 
мјесту Церани, подручје општине Дервента, избио пожар на породичној кући 
власништво лица иницијала С.М. У пожару који су локалозивали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Дервента није било повријеђених лица, док су 
кровна конструкција у поткровље куће у потпуности изгорјели. 
 

Полицијској станици Модрича, 17.01.2021. године, пријављено је да је у 
мјесту Борово Поље, пoдручје општине Модрича, гори кућа власништво лица 
иницијала З.Ј. Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Модрича и у истом није било повријеђених лица. Визуелним прегледом 
лица мјеста утврђено је да је на наведеној кући изгорио предулаз, поткровље и кров 
куће. 
 

О свему је обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој и о свим 
предузетим мјерама и радњама исто ће бити обавијештено. 
 

ПУ Мркоњић Град 

  

На локалном путу, у мјесту Подбрдо, општина Мркоњић Град, 17.01.2021. 
године, око 18,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач М.Ц. из 
Мркоњић Града управљајући путничким аутомобилом „Citroen“ изгубила контролу 
над истим, те слетила са коловоза. У овој саобраћајној незгоди лакше тјелесне 
повреде је задобила М.Ц. којој је медицинска помоћ указана у Дому здравља 
Мркоњић Град. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде 
је у току. 

 

  

 
  
  
  
  

  

  

  
  
   
  
  
  
     
  



    
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  


