
На подручју Републике Српске, 24.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 9 

**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): 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 



 са посљедицама по лица: 5  (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 18 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Бања Лука 
 

 На подручју Полицијскe управe Бањалука, 24.01.2021. године, 
евидентирано је 5 кривичних дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира и 14 
саобраћајних незгода. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.01.2021. године 

приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Д.Д. из 
Станара, пронашли су и одузели око 0,70 грама зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ и 6 сјеменки које својим 
изгледом асоцирају на сјеменке индијске конопље. Такође, извршен је преглед 
паркираног возила марке „Passat“ које користи лице Д.Д. којом приликом је 
уочен и одузет гасни пиштољ без документације.  Лице је лишено слободе те 
против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка 
због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних 
дрога и прекршаја из области Закона о оружју и муницији. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 23.01.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала И.Л. за којим је била расписана потрага по 
наредби ПУ Бијељина због почињеног кривичног дјела „Превара“.   
 

ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој није било 
евидентираних кривичних дјела, нарушавања јавног реда и мира као ни 
саобраћајних незгода.     
 
 Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 
управе Добој врше криминалистичку обраду над лицем иницијала М.М. из 
Добоја, након чега ће исто данас уз Извјештај о извршеним кривичним дјелима 
„Убиство“ у покушају и „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“ бити предато у надлежност Окружног јавног 
тужилаштва Добој. 



 
ПУ Градишка 

 
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у 

поменутом периоду, евидентирана је једна саобраћајна незгода са 
посљедицама по лице. 

 
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Брестовчина, град 

Градишка,  24.01.2020. године у 12,25 часова, догодила се саобраћајна незгода 

слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке ''Volkswagen Golf'' којим је 

управљао Н.Р. из Градишке. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 

службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, који су 

утврдили да је на возилу наступила материјална штета, а да је Н.Р. задобио 

тјелесне повреде.   

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


