
 

 

На подручју Републике Српске, 15.09.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 15 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 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): 0 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 27 



 

 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 2 ) 

 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 
Илегалне миграције 
 

Полицијска 
управа 
Зворник 4 

Полицијска 
управа 
Градишка 
11 

Полицијска 
управа 
Приједор 2 

Полицијска 
управа 
Бања Лука 
26 

Укупно 43 

Алжир 4 Мароко 6 
Алжир 3  
Либија 2 

Авганистан 
2 

Непознат 
идентитет 
26 

Алжир 7 
Мароко 6 
Либија 2 
Авганистан 
2 
Непознат 
идентитет 
26 

 

 
Активности и резултати 

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе 

Добој, 15.09.2020. године, на основу наредбе Основног суда Добој, извршили су 

претрес куће и других просторија које користи Н.З. из Добоја. Приликом претреса 

пронађено је: двије новчанице у апоену од 10 КМ и 20 КМ, 2 пакетића умотана у 

прозирну фолију у којој се налазила биљна материја која својим изгледом асоцира на 

опојну дрогу „Марихуана“ укупне тежине од 3,031 g, пластична картица на којој су 

видљиви трагови прашкасте материје, пакетић бијеле прашкасте материје која својим 

изгледом асоцира на опојну дрогу „Амфетамин – спид“, укупне масе 2,551 грама, 

пластична цјевчица на којој су видљиви трагови бијеле прашкасте материје, прецизна 

дигитална вага и пластична врећица у којој се налазила зелена биљна материја која 

својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“, укупне тежине 69,684 грама.  

Над наведеним лицем је извршена криминалистичка обрада и против њега ће након 

документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој бити 

достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и 

промет опојних дрога“. 



 

 

 У Модричи, 19.09.2020. године, око 20:05 часова, полицијски службеници 

Полицијске станице Модрича, лишили су слободе А.Ш. из Модриче за којим је 

Основни суд у Завидовићима расписао централну потјерницу.   

 

 ПУ Источно Сарајево 

 

У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево 
евидентиранa су два кривична дјела,  јавни ред и мир нарушен је четири пута, а 
догодиле су се четири саобраћајне незгоде. 

 Полицијској станици Источна Илиџа, дана 15.09.2020. године 
пријављено је да су из подрумских просторија фирме, која се налази у 
Дабробосанској улици, општина Источна Илиџа, отуђена четири електрична 
конвектора и радни алат. 

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад 
на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 

Полицијској станици Источна Илиџа, 15.09.2020. године пријављено је да 
је из столарске радње у улици Академика Петра Мандића, општина Источна 
Илиџа отуђена већа количина професионалног алата.  

У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
Полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа обављајући 

редовне послове и задатке у Равногорској улици затекли су на јавном мјесту 
Ј.Н. из Фоче,како конзумира опојну дрогу „марихуана“. 

Такође, даљим оперативним радом полицијски службеници су на 
територији коју оперативно покрива ова полицијска станица, на јавном мјесту 
затекли у конзумирању опојне дроге „марихуана“  и М.К. из Источне Илиџе  и 
С.Б. из Сарајева.   

 Наведеним лицима уручени су прекршајни налози због почињених 
прекршаја из Закона и јавном реду и миру РС. /Конзумирање опојних дрога/. 
 

 
ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило увредљиве 
коментаре на друштвеној мрежи „Facebook“. О догађају је обавјештено 
Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило да се испитају наводи 
пријаве.  

Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 
Требињу поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала Н.Ч. починило кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
 
 

 

 
 

  
 
  
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 


