
На подручју Републике Српске, 07.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, 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: 1 
 
**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: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 5 

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

 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: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 4, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 42 



 са посљедицама по лица: 13 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 17) 

 са материјалном штетом: 29 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 07.10.2018. године, пријављено је да је 

06/07.10.2018. године,  извршена провала у цвјећару, одакле је отуђен новац. У 
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Источно Сарјево  
 
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево, 7.10.2018. 

године на основу оперетивних сазнања и пријаве грађана, саслушали су 11 
лица, а у вези са наводном куповином гласова током изборног процеса. Након 
документовања предмета биће достављен извјештај надлежном тужилаштву о 
предузетим мјерама и радњама.  

 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, 7.10.2018. године,   

у  улици Српске слоге, општина Рогатица зауставили су путничко моторно 
возило марке „Volkswagen“, тип „Golf A2“, којим је управљало лице иницијала 
Д.Ј. (1958) из Рогатице, а које је из возила крећући се у колони испалио више 
хитаца у ваздух из оружја-гасног пиштоља. Полицијски службеници су одузели 
оружје и муницију од наведеног лица, које је санкционисано у складу са 
Законом о јавном реду и миру Републике Српске. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Билећа једно лице је пријавило да је запримило 

пријетње по свој живот и живот своје породице. У току је документовање 
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

 
 ПУ Зворник 
 

На регионалном путу Шековићи-Тишча, у мјесту Тишча, 06.10.2018. 
године око 22,00 часа, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са 
коловоза путничког аутомобила марке „Vento”, којим је управљао М.С. (1997) из 
Милића, са којим су се у возилу налазили В.С. (1985), Б.Д. (1997) и једно 



малољетно лице. У овој саобраћајној незгоди, сва четири лица су задобила 
тјелесне повреде које су констатоване у Јавној здравственој установи Болница 
Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Шековићи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 

ПУ Градишка  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 07.10.2018. 

године око 17,30 часова у Улици Николе Тесле, уочили су лице Х.Ч. (1965) из 
Градишке да нарушава јавни ред и мир виком и галамом. Лице Х.Ч се оглушило 
о наређење полицијског службеника да престане са нарушавањем јавног реда и 
мира, те је исти лишен слободе. За почињени прекршај у складу са Законом о 
јавном реду и миру, лицу Х.Ч. је уручен прекршајни налог. 


