
На подручју Републике Српске, 03.02.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 16 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 9 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 21 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 1 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Градишка 5 ПУ Добој 1 ПУ Приједор 4 УКУПНО 10 

Мароко 5 Авганистан 1 Мароко 4 Мароко 9, 
Авганистан 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Брод, 03.02.2021. године, пријављено је да је у току 

ноћи 02/03.02.2021. године, извршена провала у угоститељски објекат у Броду, 
одакле су отуђена алкохолна пића и мањи износ новца. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Бијељина 
 
Полицијска станица Лопаре од стране оштећеног лица, запримила је 

пријаву, да је НН лице или више њих насилно ушли његов помоћни објекат 
одакле су отуђили разне врсте предмета. Полицијски службеници извршили  су 
увиђај лица мјеста. О свему је обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

поднјела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње 
да је лице Л.С. починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу у мјесту Рогољи, град Градишка, 03.02.2021. године 

око 17,15 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао Д.В. из 
Градишке са бициклом, који је услед пада са бицикла задобио тјелесне 
повреде. Извршеним алкотестирањем лица, код истог је утврђено присуство 
алкохола у организму. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски 
службеници Полицијске станицеза безбједност саобраћаја Градишка. 



 
На раскрсници улица Партизанска и Авде Ћука, град Градишка, 

03.02.2021. године око 20,30 часова, догодила се саобраћајна у којој су 
учествовали путнички аутомобил марке „BMW“ којим је управљао Ф.Т. из Котор 
Вароша и путнички аутомобил марке „Peugeot“ којим је управљала Љ.А. из 
Градишке. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, који су утврдили да је 
Љ.А. задобила тјелесне повреде, те је на возилима наступила материјална 
штета. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро, 03.02.2021. године, 

због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у БиХ лишили су слободе лице С.Ћ. из Језера, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у организму од 1,77 g/kg. 

 
 


