
На подручју Републике Српске, 25.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 2, 
Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 
УКУПНО КД : 8 
**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 0, 
Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0  и Фоча 0) 
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 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 10, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 4, 
Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН) 
УКУПНО: 34 

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

 са материјалном штетом: 30 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 



 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Полицијска управа 
Бања Лука 8 

Полицијска управа 
Градишка 22 

Укупно 30 

Непознат идентитет 8 Пакистан 22 Непознат идентитет 8 
Пакистан 22 

 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 
једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира и једна саобраћајна 
незгода.    
 
 Полицијској станици Добој 2, 25.01.2021. године, пријављено је да је на 
подручју града Добоја извршена бесправна сјеча и одвоз дрвних сортимената 
упупне дрвне масе од 20,83 м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“. 
 
 Полицијској станици Модрича, 25.01.2021. године, пријављено је да је у 
мјесту Гаревац, подручје општине Модрича, дошло до пожара у приземљу 
породичне куће власништво лица иницијала Н.Т., који се током пожара налазио у 
унутрашњности куће. У овом пожару лице иницијала Н.Т. је задобило тјелесне 
повреде и исто је након указане љекарске помоћи у Дому здравља Модрича 
превезено у добојску болницу. Пожар су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Модрича. Полицијски службеници Полицијске станице 
Модрича заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара Полицијске управе Добој ће данас извршити увиђај. 
 

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. Евидентиране су 2 саобраћајне незгоде, није било 
евидентираних пожара.  
 

На магистралном путу Кључ - Мркоњић Град, у мјесту Брдо, општина 
Мркоњић Град, 25.01.2021. године, око 19,20 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој је лице Д.П. из Мркоњић Града, управљајући путничким аутомобилом 
„Opel“, остварило контакт са пјешаком М.А. из Мркоњић Града. У овој саобраћајној 



незгоди тјелесне повреде је задобила пјешак М.А. која је превезена у Дом здравља 
Мркоњић Град гдје јој је указана медицинска помоћ, након чега је упућена на даље 
лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић 
Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

ПУ Требиње 
 

На подручју Полицијске управе Требиње, 25.01.2021. године, евидентиранo 
је једно нарушавање јавног реда и мира и једна саобраћајна незгода. Није било 
евидентираних кривичних дјела.  
 

Полицијској станици Гацко 25. јануара 2020. године, око 19,30 часова, 
пријављено је да је у мјесту Грачаница, општина Гацко, дошло до пожара на једној 
напуштеној, старој кући. Због неприступачног терена припадници Ватрогасне 
јединице Гацко нису могли приступити објекту како би пожар ликвидирали. О 
догађају је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило да 
се 26. јануара изврши увиђај на лицу мјеста како би се утврдио узрок пожара. 
 

Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном јавном 
тужилаштву у Требињу поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због 
постојања основа сумње да је лице иницијала Р.В. починило кривично дјело 
„Угрожавање јавног саобраћаја“.  
 

Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да 
је лице иницијала М.К. починило кривично дјело „Насиље у породици или 
породичној заједници“.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


