
На подручју Републике Српске, 27.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 17 

**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): 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 0 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 13 



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

 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Полицијска управа Градишка 3 Укупно 3 

Авганистан 3 Авганистан 3 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

 На подручју Полицијскe управe Бањалука, 27.01.2021. године, 
евидентирана су 3 кривична дјела, 8 саобраћајних незгода и 1 пожар. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 27.01.2021. године 

поступили су по пријави Службе хитне медицинске помоћи, који су збринули 
С.Б. које је у пожару задобило тјелесне повреде. Извршен је увиђај у стану који 
користи лице С.Б. којом приликом је утврђено да је С.Б. усљед непажљивог 
руковања плинским шпоретом, задобио опекотине по тјелу изазване отвореним 
пламеном. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да у наведеном догађају нема 
елемената кривичног дјела. С.Б. је збринут на УКЦ РС. 

 
ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је 

једно нарушавање јавног реда и мира и једна саобраћајна незгода.    
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 27.01.2021. године, 
око 14,00 часова, у Рашкој улици у Добоју, приликом контроле лица иницијала 
Д.С., код истог су пронашли и одузели шест пакетића у којима се налазила 
зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“.  Након извршеног потребног вјештачења против наведеног лица 
ће бити предузете законом предвиђене мјере и радње.  

Полицијски службеници Полициjске станице Добој 1, 27.01.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала Х.Б. са подручја општине Маглај, ФБиХ, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 59 g/kg. 



 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду евидентирана су 2 кривична дјела, док није било 
евидентираних    случајева нарушавања јавног реда и мира. Није било 
евидентираних саобраћајних незгода, као ни пожара.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град, 27.01.2021. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
С.К. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 2,60 g/kg. 

 
ПУ Требиње 
 
На подручју Полицијске управе Требиње, 27.01.2021. године, 

евидентиранo је једно кривично дјело. Није било евидентираних нарушавања 
јавног реда и мира и саобраћајних незгода.  

 
Полицијска станица Требиње је евидентирала кривично дјело 

„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних средстава“. 
Наиме, код лице иницијала Д.П. је извршен претрес куће и помоћних просторија 
на двије локације. Претресом је одузето: једна војничка пушка, 249 комада 
метака различитог калибра, један празан оквир за аутоматску пушку и прибор 
за чишћење оружја. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у 
Требињу које је наложило да се извјештај против лица иницијала Д.П. достави у 
редовној процедури.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


