
На подручју Републике Српске, 14.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 10 

**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): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 21, Добој 7, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 5, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 50 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 
0, лакше повријеђена лица: 13) 



 са материјалном штетом: 40 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 2 ПУ Градишка 4 УКУПНО 6 

Иран 2 Ирак 4 Иран 2,  
Ирак 4 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи, 14.01.2021. 

године пријављено је да је у мјесту Кољани, Општина Лакташи дошло до 
пожара на породичној кући власништво В.Ш. Извршеним увиђајем утврђено је, 
да је до пожара дошло у ноћи 14.01.2021. године око 02,30 часова на другој 
етажи породичне куће (поткровље) усљед неисправних електроинсталација.  
Власник куће В.Ш. је задобио лакше тјелесне повреде. Пожар су локализовали 
припадници Добровољног ватрогасног друштва Лакташи. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.  
 

ПУ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 13.01.2021. године, око 22,55 часова,  

пријављено је се у једном угоститељском објекту у Теслићу чује музика, а коме 
је 02.01.2021. године изречена мјера забране рада у трајању од 14 дана и истог 
дана је извршено постављање службеног печата на улазним вратима. Одмах по 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Теслић и радници комуналне 
полиције који су утврдили да се у објекту налази 50 лица. О наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Скидање или повреда 
службеног печата или знака“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 14.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала П.Ј. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,92 g/kg. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 15.01.2021. године, 

Окружном јавном тужилаштву Добој поднијели су Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу против лица иницијала Д.Р. са подручја општине Теслић, због 



основа сумње да је извршило кривично дјело „Непоступање по здравственим 
прописима за вријеме епидемије“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска управа Требиње евидентирала је кривично дјело „Оштећење 

и одузимање туђе ствари“. Наиме, око 04,15 часова Полицијска станица 
Требиње је запримила пријаву да је изби пожар на путничком аутомобилу марке 
„Volkswagen“, тип „Passat“ у ул. Серафима Перовића, у граду Требињу.   

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 14.01.2021. године, пријављено је да је 

непознато лице или више њих, из теретног возила које је било паркирано у 
улици Светог Саве, општина Братунац, отуђило акумулаторе. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Братунац. О догађају је обавијештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
На магистралном путу Зворник – Власеница, у мјесту Табана, општина 

Милићи, 14.01.2021. године око 15,10 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали И.Р. из Власенице, који је управљао теретним возилом 
марке „Scania” и Д.Р. из Власенице, који је управљао путничким аутомобилом 
марке „Audi”. Ради указивања љекарске помоћи, у Дом здравља Милићи се 
обратио Д.Р. док је малољетно лице које се налазило са њим у возилу 
превезено у Дом здравља Власеница. Увиђај је извршен од стране полицијских 
службеника Полицијске станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне 
незгоде је у току. 

 
 


