
На подручју Републике Српске, 16.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 22 

**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: 1 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 3 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 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): 3 

 остали прекршаји: 4 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 



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

 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијска станица Добој 1, 16. 10. 2018. године, Окружном јавном 

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

 
 Полицијска станица Добој 2, 16. 10. 2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица О.М. (1987) и Б.М. (1983) оба из Добоја, због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Кршење породичних права“ и кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“.   

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице упутило 

ријечи пријетње другом лицу које су код њега изазвале осјећај угрожености и 
страха по живот себе и своје породице. У току је документовање кривичног 
дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње евидентирала је 

кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. Наиме, у саобраћајној незгоди 
која се догодила око 18,50 часова, на магистралном путу М-6, у мјесту Тодорићи 
једно лице је задобило тешке тјелесне повреде.   

 
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала А.Х. (1998) и С.Т. (1995) починила кривично дјело 
„Тешка крађа“. 

 
ПУ Источно Сарајево  
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Пале, 16.10.2018. године, на магистралном путу Љубогошта - Сумбуловац, 



зауставилу су и контролисали теретно моторно возило марке „Mercedes“, којим 
је управљало лице С.Г. из Пала. Извршеним провјерама утврђено је да 
регистарске ознаке не припадају наведеном возилу. О свему обавијештен 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.  Након документовања 
предмета, против лица С.Г. ће бити достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања“. 

 
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево, 16.10.2018. године, 

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

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 16.10.2018. године, 

лишили су слободе лице Д.М. (1976) из Милића, због постојања основа сумње 
да је 11.10.2018. године, на подручју општине Милићи, починило кривично дјело 
„Кријумчарење људи“. О свему је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва 
БиХ. Полицијски службеници настављају даљи рад на комплетирању и 
документовању кривичног дјела.  

 
ПУ Градишка 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 16.10.2018. 

године око 21,30 часова испред угоститељског објекта у мјесту Дубраве, 
општина Градишка, лишили су слободе лице С.Р.(1979) из Козарске Дубице, јер 
се истo оглушило о наређење полицијског службеника да престане са 
нарушавањем јавног реда и мира, те је вријеђало полицијске службенике. За 
почињени прекршај из члана 24. Закона о јавном реду и миру (Ометање 
државних органа у вршењу јавних функција), против лица С.Р. слиједи 
подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка Основном суду 
Градишка. Лицу Њ.П. (1982) из Градишке, за почињени прекршај из члана 25. 
истог Закона (Послуживање алкохолом) уручен је прекршајни налог.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро, 16.10.2018. године 

око 10,30 часова, у улици Ново насеље, општина Језеро, затекли су лице М.Т. 
(1987) из Шабца, Република Србија, да прикупљају добровољне прилоге у име 
хуманитарног удружења за лијечење тешко обољеле дјеце. Наведано лице није 
поднијело претходну пријаву за прикупљање добровољних прилога мјесно 
надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, а што је било у обавези по члану 5. Закона о јавном реду и 
миру Републике Српске, те је лицу М.Т.  због почињеног прекршаја по члану 10. 
„Неовлашћено прикупљање добровољних прилога“ Закона о јавном реду и миру 
Републике Српске, уручен прекршајни налог, исти је прихватио одговорност за 
почињени прекршај, те као страни држављанин одмах уплатио изречени износ. 


