
На подручју Републике Српске, 12.01.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 5 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 



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

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ:  
 

Полицијска управа 
Градишка 4 

Полицијска управа 
Бијељина 7 

Укупно 11 

Пакистан 2 
Мароко 2 

Мароко 6 
Алжир 1 

Пакистан 2 
Мароко 8 
Алжир 1 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 
 

 На подручју Полицијскe управe Бањалука, 12.01.2021. године, евидентирано је 7 

кривичних дјела и 11 саобраћајних незгода. 

 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.01.2021. године, 

лишили су слободе лице иницијала Р.Р. из Приједора, за којим је била расписана 

потрага по наредби ПУ Приједор. Лице лишено слободе предато је полицијским 

службеницима ПУ Приједор на даље поступање. 

 
 

ПУ Добој 
 
 У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су 
три кривична дјела и једна саобраћајна незгода.  
 
 Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске 
управе Добој предузимају све мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног 
дјела „Уцјена“ које је извршено над једним оштећеним лицем са подручја 
општине Станари. Полицијској управи Добој, 12.01.2020. године, пријављено је 
да је у претходних неколико дана оштећено лице путем друштвене мреже 
„Facebook” добило захтјев за пријатељство од лица које се највјероватније 
лажно представило, а потом  преко апликације „Messenger” добило захтјев за 
видео позив што је исто прихватило. Када се камера упалила оштећени је 
видио нагу женску особу која је захтјевала да и он уради исто што је и учинио, 



након чега је почео да добија  поруке уколико  не уплати одређене износе новца 
да ће наведени снимак објавити. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Уцјена“. 
 
 ПУ Мркоњић Град 
 
 На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у 
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни  случајева 
нарушавања јавног реда и мира. Није било видентираних саобраћајних незгода, 
као ни пожара.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град, 12.01.2021. године, због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице 
П.Т. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у 
организму од 1,86 g/kg. 
 

 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 
 

 



  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


