
На подручју Републике Српске, 08.12.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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): 6 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1 

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

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 



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

 са материјалном штетом: 19 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

Нису евидентиране. 
 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 07.12.2020. године, 

око 13,20 часова, у мјесту Студенци, подручје општине Теслић, приликом 
контроле лица иницијала А.А. са подручја општине Теслић, површинским 
прегледом код истог су пронашли и одузели кутију од шибица у којој су се 
налазиле сјеменке које својим изгледом асоцирају на сјеменке „Индијске 
конопље“ те један пакетић од пластичне фолије у коме се налазила мања 
количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
„Марихуана“. У насељеном мјесту Ружевић, подручје општине Теслић, 
08.12.2020. године, око 00,20 часова, приликом контроле лица иницијала А.Б. са 
подручја општине Теслић, површинским прегледом код истог су пронашли и 
одузели пластичну кутију у којој се налазила мања количина зелене биљне 
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Такође, 
истом приликом око 00,20 часова у наведеном мјесту контролисано је и лице 
иницијала С.С. са подручја општине Теслић, код кога је површинским прегледом 
пронађен и одузет пакетић са садржајем зелене биљне материје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“ и пакетић са садржајем бијеле 
прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“. Након 
извршеног потребног вјештачења, против наведених лица ће Основном суду 
Теслић бити поднесен Извјештај о почињеним прекршајима из члана 4. Закона 
о производњи и промету опојних дрога. 

  
Полицијској станици Добој 1, 08.12.2020. године, око 15,10 часова, 

пријављено је да је у хаустору у улици Краља Александра у Добоју лице 
иницијала Д.К. из Добоја физички нападануто од стране лица иницијала М.Б. из 
Добоја, приликом чега су истом нанесене тјелесне повреде. Наведеном лицу је 
указана љекарска помоћ у Дому здравља Добој те је о свему обавијештено 
надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој. Рад по наведеном је у току.  

 



ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 08.12.2020. године пријављено 

је да је из маркета у улици Иве Андрића отуђено око 600 КМ. 
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 

на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела „Крађа“. 
 О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно 

Сарајево. 
 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 08.12.2020. године, пријављено је да је 

лице С.Б. путем друштвених мрежа слало увредљиве и пријетеће поруке 
пријавитељу. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница 
који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на документовању прекршаја. 
 

ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Билећа пријављена је превара приликом куповине 
преко интернета. Полицијски службеници предузимају све мјере и радње како 
би открили починиоца и документовали кривично дјело „Превара“.  

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Р. починило кривична дјела „Спречавање 
службеног лица у вршењу службене радње“ и „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Фоча 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград 08.12.2020. године 

око 01,10 часова лишили су слободе лице В.С. која је у алкохолисаном стању 
управљала возилом „Volkswagen Lupo“ и која је изазвала саобраћајну незгоду 
са једним учесником. Том приликом извршен је увиђај на мјесту саобраћајне 
незгоде у улици Ужичког корпуса у Вишеграду где је лакше тјелесне повреде 
задобила возач В.С. У наредном периоду истој ће бити уручен прекршајни 
налог због учињеног прекршаја из области безбједности јавног саобраћаја. 

 
 


