
На подручју Републике Српске, 08.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД) 

УКУПНО КД: 18 

**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): 2 

 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 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 4, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 2) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 1 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 3 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 6 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 38 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 32 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијска станица Добој 1, 08.10.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица В.Т. (1989) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Тешка тјелесна повреда“. 

 
 Полицијска станица Брод, 08.10.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица С.М. (1993) са подручја општине Дервента, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Проневјера“. За пријављено лице С.М. постоји основ 
сумње да је средином мјесеца септембра 2018. године, противправно 
присвојило новац који му је био повјерен у раду. 
 

ПУ Источно Сарјево  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 08.10.2018. године, 

током реализацији акције „Шума 2018“, у улици Марка Ећимовића, општина 
Соколац, зауставили су и контролисали теретно моторно возило марке 
„Mercedes“, којим је управљало лице иницијала Р.К. из Пала. У товарном 
простору наведеног возила налазило се око 4м3 огревног дрвета, за које лице 
није посједовало одговарајућу документацију и која су привремено одузета. У 
току је документовање предмета. 

 
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево, 08.10.2018. године, 

пронађена су четири илегална миграната, која су на територију Републике 
Српске илегално ушли из сусједних земаља. Наиме, лица су пронађена у улици 
Српских ратника, општина Пале, за која је провјерама утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима са подручја Ирака. Лица су предата на даље поступање 
Министарству безбједности БиХ, Служби за послове са странцима, Теренски 
центар Источно Сарaјево. 
 
 
 



 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Зворник, 08.10.2018. године, пријављено је да је 
непознато лице или више њих, у току претходне ноћи, у улици Вука Караџића, 
отуђило путнички аутомобил марке „Passat”, власништво пријавитеља. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске управе Зворник који су 
о догађају обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Крађа“. 
 

Полицијској станици Зворник, 08.10.2018. године, пријављено је да је у 
угоститељском објекту у мјесту Глумина, град Зворник, дошло до нарушавања 
јавног реда и мира, приликом чега је лице С.Г. физички напало оштећеног. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. У току је рад на 
документовању наведеног догађаја. 
 

На магистралном путу Зворник-Милићи, у мјесту Дубнички Мост, 
08.10.2018. године око 11,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
учествовао путнички аутомобил марке „Audi”, којим је управљао Р.К. (1981) из 
Власенице, са којим се у возилу налазио Н.К. (1940) из Власенице. Оба лица су 
задобила тјелесне повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи 
Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
На локалном путу Заблеће - Срнетица, општина Рибник,  08.10.2018. 

године, око 15,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је лице  О.П. 
(1977) из Рибника, управљајући путничким моторним возилом „Ford“, изгубило 
контролу над возилом, те ударило у потпорни зид поред пута. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобила О.П. која је превезена у Дом 
здравља Рибник гдје јој је указана медицинска помоћ, након чега је упућена на 
даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука.  Увиђај су 
извршили полицијски службеници Полицијске станице Рибник. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


