
На подручју Републике Српске, 21.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 2 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 25 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 7, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала М.Д. за којим је била расписана Централна 
потјерница по наредби Основног суда Прњавор.  
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у периоду од 20.01. до 

21.01.2021. године, у стамбеном објекту у Приједору изршено кривично дјело 
„Тешка крађа“ ком приликом је отуђен новац у износу од oко 850 еура, 
колекционарски новац, златни накит и сребрењак вриједности од око 500 еура. 

 
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 

тужилаштва Приједор. Рад на проналаску извршиоца и расвјетљавању 
кривичног дјела је у току. 

 
ПУ Добој  

 
Полицијској станици Брод, 21.01.2021. године, пријављено је да је на 

подручју општине Брод уочена бесправна сјеча шуме. Извршеним увиђајем 
утврђено је да је на једној локацији посјечено дрвних сортимената укупне дрвне 
масе од 21,66 м3, од чега је са лица мјеста отуђено 12,22 м3. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 21.01.2020. године, 

од вишеструког повратника у чињењу прекршаја лица иницијала М.Ђ. из 
Теслића, одузели су путнички аутомобил марке „VW Golf 3”. Истог дана око 
10,50 часова, у улици Краља Драгутина у Теслићу, приликом контроле 
наведеног путничког аутомобила утврђено је да се на истом налазе 
неприпадајуће регистарске ознаке те провјерама у службеним евиденцијама 
утврђено је да лице иницијала М.Ђ. има дуг у Регистру новчаних казни у износу 
од 2.586,60 КМ. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 21.01.2021. године, 
лишили су слободе лице иницијала А.Х. из Тешња, ФБиХ, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,97 g/kg. Истог дана лишили су 
слободе и лице иницијала С.Ц. са подручја општине Теслић, пјешака код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,73 g/kg. 

 
    Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 21.01.2021. 

године, на основу расписане централне потјернице Основног суда Модрича, 
лишили су слободе лице иницијала Д.А. са подручја општине Модрича. 
Наведено лице је истог дана предато припадницима Окружног центра Судске 
полиције Добој.   

 
ПУ Мркоњић Град 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рибник, 21.01.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице М.В. из Рибника, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,51 g/kg. 

 
 


