
На подручју Републике Српске, 20.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 30 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 12 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 24 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 7) 



 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Б. Лука 166 УКУПНО 166 

 
Непознато  

 

 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 ПУ Добој  

 
Полицијској станици Добој 1, 20.08.2020. године, пријављено је да је 

непознато лице у трговинском објекту у Добоју искористило непажњу раднице и 
из њене торбе отуђило новчаник са новцем. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 20.08.2020. године, пријављено је да је 

непознато мушко лице дошло у кућу старије женске особе са подручја града 
Добоја наводно у намјери да истој прода столњаке, а након што је оштећено 
лице изнијело коверту са новцем,  у том моменту непознато лице је узело 
коверту и побјегло у непознатом правцу. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 20.08.2020. године, 

због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала П.Ј. из 
Теслића, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у 
количини од 2, 70 g/kg. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 20.08.2020. године, 

на основу наредбе Основног суда Теслић извршили су претрес куће коју 
користи лице иницијала Е.С. са подручја општине Теслић, приликом чега је 
пронађена и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на 
опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине  од 105, 8 g и ручно прављена водена 
лула звана „Пајп“ са траговима зелене биљне материје која својим изгледом 
асоцира на опојну дрогу „Марихуана“.  Након документовања и комплетирања 
предмета против наведеног лица ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити 



достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња 
и промет опојних дрога“. 

 
 ПУ Зворник 

 
На локалном путу Слаповићи-Зелени Јадар, у мјесту Зелени Јадар, 

општина Сребреница, 20.08.2020. године око 16,10 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали С.Ћ. из Милића, који је управљао 
путничким аутомобилом марке „Peugeot” и малољетно лице које је управљало 
бициклом, које је у овој саобраћајној незгоди задобило тјелесне повреде. 
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Сребреница. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Сребреница. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала С.В. починило кривично дјело „Крађа“. 

 
 ПУ Мркоњић Град 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 20.08.2020. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала С.В. из 
Рибника, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,07 
g/kg и лице иницијала Б.Б. из Јајца, возача код кога је утврђено присуство 
алкохола у организму од 1,67 g/kg . 

 
 
 


