
На подручју Републике Српске, 20.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 21 

**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): 0 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 7 

 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 1, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 20, Добој 2, Бијељина 7, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 39 



 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 38 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 

 ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 20.12.2018. године, пријављено је да је 

истог дана извршена провала у породичну кућу на подручју града Добоја, 
одакле је отуђено ватрено оружје и новац. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 20.12.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Д.С. (1990)  из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Фалсификовање исправе“. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 19.12.2018. године, око 20,50 часова 

пријављено је да је из куће приватног власништва, у Улици Старине Новака, 
општина Пале, непознати извршилац или више њих отуђио златни накит 
неутврђене вриједности. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Источно Сарајево, и у току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „ Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Пале, 20.12.2018. године пријављено је да је лице 

иницијала М.Ћ. у мјесту Прача, општина Пале учествовао у лову са ватреним 
оружјем, за које не посједује одобрење за држање и ношење, а затим испалио 
неколико хитаца из ватреног оружја кроз прозор ловачког дома у наведеном 
мјесту. О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва који је 
наложио да се лицу М.Ћ. уручи прекршајни налог у вези члана. 16 Закона о 
јавном реду и миру РС, а након документовања предмета, против истог, 
тужилаштву достави извјештај о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
 

 



           ПУ Требиње 
 

Полицијска станица Берковићи је Јединици граничне полиције Требиње у 
12.30 часова предала три лица за која постоји основ сумње да су илегално 
прешла границу са сусједном државом.  
 
 ПУ Зворник 

 
Полицијској станици Братунац, 20.12.2018. године, пријављено је да је 

једно лице упућивало пријетње оштећеној. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Братунац који су о свему обавијестили дежурног тужиоца 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
ПУ Градишка  
 
У Улици 16 крајишке бригаде, општина Градишка,  20.12.2018. године око 

10,50 часова, пронађена су два миграната који су на територију Републике 
Српске ушли из сусједних земаља. Оба миграната су држављани Ирана. 
Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне полиције 
Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
У мјесту Гашница, општина Градишка, 20.12.2018. године око 11,00 

часова, пронађена су три миграната који су на територију Републике Српске 
ушли из сусједних земаља. Сва три миграната су држављани Авганистана. 
Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне полиције 
Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
 


