
 

 

На подручју Републике Српске, 08.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 6, Бијељина 1 , И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0  и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 27 

**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): 5 

 чл. 226. (тешка крађа): 10 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1  

 остала КД: 11 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 5  

 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. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 21 



 

 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1 
, лакше повријеђена лица:0 ) 

 са материјалном штетом: 15 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа Фоча 4  

Полицијска 
управа Бања 
Лука 160 

Полицијска 
управа Градишка 
27 

Укупно 191 

Ирак 2 
Бангладеш 2 

Непознат 
идентитет 

Мароко 14 
Алжир 1 
Сирија 1 
Либија 3 
Тунис 2 
Иран 6 

Ирак 2 
Бангладеш 2 
Мароко 14 
Алжир 1 
Сирија 1 
Либија 3 
Тунис 2 
Иран 6 
Непознат 
идентитет 160 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 и Сектора 
криминалистичке полиције Полицијске управе Добој, 08.09.2020. године, 
поступајући по акцији „Плантажа 2020“ а  на основу наредбе Основног суда 
Добој, извршили су претрес стана и других просторија које користи лице 
иницијала М.Т. са подручја града Добоја. Овом приликом је пронађена биљна 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ укупне 
тежине од 3,748 g, три сјеменке које својим изгледом асоцирају на сјеменке 
„Индијске конопље“, пластична дробилица са траговима зелене биљне материје 
и пакет папира „Ризла“. Над наведеним лицем је извршена криминалистичка 
обрада и против истог ће након документовања и комплетирања предмета 
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном 
кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 08.09.2020. године, 
приликом контроле лица иницијала Ж.Л. из Модриче, су пронашли и одузели 
једну пластичну врећицу у којој су се налазила три грумена зелене биљне 
материје који својим изгледом асоцирају на опојну дрогу „Марихуана“ укупне 



 

 

тежине од 2,5 g,  једну пластичну врећицу у којој се налазило пет пакетића 
бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ 
укупне тежине од 3,4 g и једну врећицу у којој се налазила бијела прашкаста 
материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“ укупне тежине од 
0,3 g. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој.  
 Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 08.09.2020. године, 
због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала С.Б. из 
Добоја,  возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 15 
g/kg. 
 На магистралном  Добој – Дервента, у мјесту Плочник, подручје града 
Добоја,  08.09.2020. године, око 16, 35 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој је учествовало лице иницијала Н.П. са подручја града Добоја, које је 
управљало путничким аутомобилом марке „KIA” и лице иницијала С.Б. из 
Добоја, које је управљало скупом возила од чега је теретно марке „MAN” а 
прикључно марке „Agados”.  У саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде је 
задобило лице иницијала Н.П. и истом је указана љекарска помоћ у добојској 
болници. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Добој. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 

евидентиранo je једно кривично дјело, јавни ред и мир нарушен је пет пута, а 
догодиле су се двије саобраћајне незгоде. 

Полицијској станици Палеж 08.09.2020. године пријављено је да се у 
мјесту Мокро, општина Пале, на постројењу за примарну прераду дрвета, 
приватног власништва  налази већа количина бесправно посјечених трупаца. 

Полицијски службеници у кругу наведеног постројења пронашли су и 
одузели 536 комада резане грађе и 73 комада трупаца јеле и смрче, за коју 
власник није посједовао пратећу документацију. 

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“. 
 

ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Козлук, 08.09.2020. године, пријављено је да је 
непознати извршилац или више њих, из помоћног објекта који се налази у 
мјесту Брањево, град Зворник, отуђио разни алат. По пријави су поступили 
полицијски службеници ПС Козлук. О наведеном догађају упознат је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 

 Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 08.09.2020. 
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице З.Ј. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 3,14 g/kg. 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 


