
На подручју Републике Српске, 18.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 19 

**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): 1 

 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): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2 

 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): 2 

 остали прекршаји: 1 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 27 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 1 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 

 ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 18.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана у Добоју  извршена провала у стан, одакле је отуђен накит. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 1, 18.12.2018. годоне, пријављено је да је 

разбијено стакло на мјењачници која се налази у склопу тржног центра у Добоју. 
У току је рад на расвјељавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају. 

 
Полицијској станици Брод, 18.12.2018. године, пријављено је незаконито 

кориштење топлотне енергије у угоститељском објекту у Броду. По 
комплетирању и документовању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој 
ће бити достављен Извјештај за извршено кривично дјело „Крађа електричне 
енергије или приридоног гаса“.    

  
Полицијска станица Добој 1, 18.12.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против 
лица С.Х. (1960) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Паљевина“, против лица П.Т. (1970), М.М. (1994), Д.М. (1989), сви из Добоја,  
због основа сумње да су извршила кривично дјело „Злостављање, мучење или 
друго нељудско и понижавајуће поступање“ и против лица К.С. (1979) из 
Зенице, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 18.12.2018. 

године, у улици Милована Бјелошевића Белог у Дервенти пронашли су три 
мигранта за које је претпоставља да су држављани Сирије и Либије и исти су 
посједовали потребне документе за кретање на територији Босне и 
Херцеговине. О наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима – 
Теренски центар Добој.  

 
  
 



  ПУ Источно Сарајево  
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, 17.12.2018. 
године, око 23,15 часова, у улици Српске војске, општина Хан Пијесак, 
контролисали су путнички аутомобил марке „Volkswagen“, тип „Golf2“, којим је 
управљало лице З.Ј. из Сарајева, у којем су се налазила два лица, за која је 
провјерама утврђено да се ради о илегалним мигрантима, који су на територију 
Републике Српске илегално ушли из сусједних земаља.  О свему обавијештен 
тужилац Тужилаштва БиХ, а лица која су држављани Либије предата су 
Министарству безбједности БиХ, Служби за послове са странцима, Теренски 
центар Источно Сарaјево на даље поступање. 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 18.12.2018. године 
радећи по акцији „Шума2018“, у мјесту Примичићи, општина Соколац, на 
земљишној парцели власништво лица С.Ж. пронашли су 8 трупаца јеле и 
смрче, који нису били обиљежени шумарским жигом и за које наведени није 
посједовао пратећу докумнетацију. О свему обавијештен тужилац Окружног 
тужилаштва Источно Сарајево. Пронађени трупци привремено су одузети и у 
току је рад на докумнетовању предмета. 
   
           ПУ Требиње 
 
 Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала А.Ћ. 
(1981) због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Неовлаштен приступ заштићеном компјутеру, компјутерској мрежи и 
електронској обради података“. 
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су приликом 

обављања редовних послова и задатака, 18.12.2018. године, у улици Вука 
Караџића, град Зворник, зауставили и контролисали путнички аутомобил марке 
„Audi”, у коме се налазило лице А.М. (1995) из Зворника. Извршеном контролом 
и прегледом возила, полицијски службеници су пронашли и уз потврду одузели 
пвц врећицу у којој се налази прашкаста материја бијеле боје која својим 
изгледом асоцира на опојну дрогу. Због сумње да је извршило кривично дјело 
„Неовлашћена производња и промет опојних дрога“, лице је лишено слободе, а 
о свим околностима је упознат дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. Након комплетирања и документовања предмета слиједи 
подношење извјештаја. 
 
 ПУ Градишка 
 

На подручју Полицијске управе Градишка, 18.12.2018. године, пронађено 
је седам миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Свих седам миграната су држављани Палестине. Пронађени мигранти 
предати су припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад 
и поступање са истима. 

 
 
 



ПУ Мркоњић Град  
 
На подручју Полицијске управе Мркоњић Град, 18.12.2018. године, око 

13,25 часова, пронађено је 5 илегалних миграната, који су на територију 
Републике Српске илегално ушли из сусједних земаља. Наиме лица су 
пронађена у мјесту Бочац, општина Мркоњић Град, те предата на даље 
поступање Служби за послове са странцима, Теренски центар Бања Лука. 

 


