
На подручју Републике Српске, 23.12.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 15 

**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): 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 10 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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): 3 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 29 



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

 са материјалном штетом: 24 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 8 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 ПУ Добој 
 
Полицијски службенции Полицијске станице Дервента, 23.12.2018. 

године, лишили су слободе лице М.Д. (1982) из Дервенте, због почињеног 
прекршаја из члана 7. (свађа, вика, вриска и непростојно понашање) и члана 24. 
(ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске. Након престанка разлога за задржавање наведено 
лице је пуштено на слободу и истом је уручен прекршајни налог за почињени 
прекршај. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 23.12.2018. године, око 

20,50 часова пријављено је да је из просторија пословне јединице привредног 
друштва за обављање транспорта поштанских и курирских услуга, у улици 
Карађорђева у Источном Сарајеву, непознати извршилац или више њих отуђио 
сеф са неутврђеном количином новца. О свему обавијештен тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Источно Сарајево, и у току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „ Тешка крађа“. 

 
ПУ Бијељина  
 
Полицијски службеници ПС Угљевик, 23.12.2018. године, у 01,47 часова 

лишили су слободе – задржавањем лице иницијала М.В. (1981) из Горњег 
Забрђа Општина Угљевик, због управљања возилом под дејством алкохола 
(2,65 g/kg)  и учествовања у саобраћајној незгоди у ул.Ћирила и Методија у 
Угљевику на тај начин што је управљајући путничким аутомобилом под дејством 
алкохола причинио материјалну штету на паркираном возилу. 

 
Полицијски службеници ПС Бијељина 1, 23.12.2018.године у 05,25 часова 

у ул.Незнаних Јунака Град Бијељина, пронашли су четири илегална мигранта 
без идентификационих докумената, а провјерама је утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима из Пакистана,  којису на наше подручје илегално ушли 



из сусједних земаља. Пронађени  мигранти предати су припадницима Граничне 
полиције у Бијељини у даљу надлежност. 
 
         ПУ Градишка  

 
На подручју Полицијске управе Градишка,  23.12.2018. године, пронађено 

је двадесет пет миграната који су на територију Републике Српске ушли из 
сусједних земаља. Двадесет један мигрант је држављанин Ирака, три мигранта 
су држављани Сирије и један мигрант је држављанин Алжира. Пронађени 
мигранти предати су припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на 
даљи рад и поступање са истима. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Градишка, 23.12.2018. године, око 01,40 часова лишили су слободе лице Г.Б. 
(1985) из Градишке, због управљања возилом под дејством алкохола. Након 
престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено на слободу, а 
истом је уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, Окружном јавном 

тужилаштву Бања Лука, поднијели су извјештај против лица Д.Д. (1995) из 
Градишке, због сумње да је извршило кривично дјело ,,Тешка крађа“. Лице се 
сумњичи да је 11/12.12.2018. године у угоститељском објекту  у Улици Петра 
Пеције у Градишци, употребом подесног алата извршило обијање апарата за 
игре на срећу, те из истог отуђило новац. 

 


