
На подручју Републике Српске, 18.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 20 

**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): 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 8, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 

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



 са материјалном штетом: 27 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 2 ПУ Приједор 8 УКУПНО 10 

Пакистан 2 Мароко 8 Пакистан 2,  
Мароко 8 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Поткозарје, 18.01.2021. 

године приликом обављања редовних послова и задатака извршили су 
контролу путничког аутомобила марке „Alfa Romeo“ којим је управљало лице 
иницијала Ђ.Л. из Бањалуке. Као сувозач у наведеном возилу налазило се лице 
иницијала Н.Р. из Бањалуке те је код истог пронађено и одузето око 2,10 грама 
зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуану“. 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. 
 

ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 18.01.2021. године, 

од вишеструког повратника у чињењу прекршаја лица иницијала Ђ.Ђ. са 
подручја града Добоја, одузели су путнички аутомобил марке „VW Golf II”. 
Извршеним провјерама у службеним евиденцијама утврђено је да наведено 
лице има дуг у Регистру новчаних казни у износу од 13.955 КМ. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 18.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Д.Ц. из Модриче, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,10 g/kg. Истог дана лишили су 
слободе и лице иницијала Е.З. из Вукосавља, возача који је одбио да се 
подвргне алкотестирању. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 18.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала З.М. из Теслића, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 2,51 g/kg. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 18.01.2021. 
године, на подручју општине Дервента приликом контроле паркираног путничког 
аутомобила марке „Mercedes” у коме су се налазила три лица из Дервенте, код 
једног лица су пронашли и одузели један пакетић у коме се налазила мања 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“. Одузета биљна материја ће бити послата на вјештачење, а 
против наведеног лица ће бити предузете законом предвиђене мјере и радње. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Ново Горажде по наредби 

Основног суда  Вишеград извршили су претрес на више локација у општини 
Чајниче и Новом Горажду у циљу проналажења доказа у вези са извршењем 
кривичног дјела „Прање новца“. Претрес је извршен у кућама и помоћним 
објектима које користе  лица К.А., Р.Н. и Ј.Д. у Чајничу и Новом Горажду. 
Приликом претреса пронађено је и привремено одузето више мобилних 
телефона са припадајућим СИМ картицама. Даљи рад на документовању 
кривичног дјела „Прање новца“ је у току. 


