
На подручју Републике Српске, 28.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 18 

**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): 2 

 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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 6, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0  и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 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): 2 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 3) 

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 ПУ Добој 
 
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су два 
кривична дјела, три нарушавања јавног реда и мира и двије саобраћајне 
незгоде.    
 
 Полицијској станици Теслић, 28.01.2021. године, пријављено је да је 
извршена провала у управну зграду у Теслићу коју користи више предузећа, 
одакле је из једне канцеларије отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  
 Полицијској станици Брод, 28.01.2021. године, обратило се оштећено 
лице које је пријавило да је поред локалног пута на подручју општине Брод 
пронашло свог пса који је највјероватније од стране непознатог лица 
устријељен са ватереним оружјем. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Мучење и убијање животиња“.  
 
 ПУ Приједор 
 
 У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављено је 5 
кривичних дјела, један прекршај нарушавања јавног реда и мира и једна 
саобраћајна незгода са тјелесним повредама, а евидентиран је и пожар на 
теретном возилу.  
 
 Полицијској управи Приједор, 28.01.2021. године око 16,10 часова, 
пријављено је да је на некатегорисаном путу у Љубији, мјесто Редак, дошло до 
слијетања са коловоза теретног возила марке „Mercedes“ којим је управљало 
лице Б.Р. из Приједора, ком приликом је тешке тјелесне повреде задобио 
путник у возилу Д.С. из Приједора, док су лаке тјелесне повреде задобили 
возач Б.Р. и путник Д.Р. из Приједора.   



Истог дана око 06,30 часова, пријављено је да је на регионалном путу у мјесту 
Буснови, током вожње дошло до пожара на теретном возилу „Peugeot Boxer“ 
којим је управљало лице М.Ж. из Приједора. Пожар је локализован од стране 
припадника Територијалне ватрогасне јединице Приједор. Посљедица по лица 
није било.  
 
 ПУ Фоча 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча, у 
поменутом периоду,   евидентирана су два  кривична дјела,  једно нарушавање 
јавног реда и мира, док није било евидентираних саобраћајних незгода. 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Фоча лишили су слободе 
лице П.Р. из Добоја због постојања основа сумње да је 28.01.2021. године око 
01,25 часова испред стамбене зграде у улици Крајишка у Фочи након краће 
вербалне препирке са дјевојком истој задао више удараца у предјелу главе а 
потом јој упућивао пријетње по живот и тијело. О догађају је обавјештен 
дежурни тужилац надлежног тужилаштва, док ће полицијски службеници 
Полицијске станице Фоча предузети  даљи рад на документовању кривичних 
дјела „Тјелесна повреда“ и „Угрожавање сигурности“. Повријеђеној дјевојци је 
указана адекватна љекарска помоћ у Дому здравља Фоча. 
 
 ПУ Требиње 
 
 На подручју Полицијске управе Требиње 28.01.2021. године, 
евидентиранo је једно нарушавање јавног реда и мира. Није било 
евидентираних кривичних дјела и саобраћајних незгода.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


