
На подручју Републике Српске, 17.10.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 19 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 9, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 18 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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): 1 

 остали прекршаји: 6 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 0, Бијељина 7, И.Сарајево 7, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 39 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 32 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 6 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 17.10.2018. године, пријављено је да су у 

близини куће оштећеног лица на подручју општине Дервента посјечена два 
стабла огревног дрвета, приликом чега је једно стабло пало на кућу оштећеног 
и начинило оштећења, док је  друго исјечено и отуђено са лица мјеста. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“ и кривичноог дјела „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 
 

Полицијска станица Теслић, 17. 10. 2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Б. (1975) са подручја општине Станари, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“, „Тјелесна 
повреда“ и кривично дјело „Угрожавање сигурности“.  

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

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.К. (1974) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило 
кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.   

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала М.М. (1963) починило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

 
ПУ Источно Сарајево  
 
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево, 17.10.2018. године, 

пронађена су три илегална миграната, која су на територију Републике Српске 
илегално ушли из сусједних земаља. Наиме, лица су пронађена у мјесту 
Саставци, општина Рогатица, за која је провјерама утврђено да се ради о 
илегалним мигрантима са подручја Пакистана. Лица су предата на даље 



поступање Министарству безбједности БиХ, Служби за послове са странцима, 
Теренски центар Источно Сарaјево. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук, 17.10.2018. године 

око 20,00 часова, лишили су слободе М.Р. (1956) из Зворника, који је у својству 
пјешака, учествовао у саобраћају под дејством алкохола. Извршеним 
алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 2,41 g/kg алкохола у 
организму. 

 
ПУ Градишка 
 
На локалном путу у мјесту Подградци, општина Градишка, 17.10.2018. 

године око 06,30 часова,догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали 
С.С. (1962) из Градишке са путничким аутомобилом марке ,,Toyota“ и М.С. 
(1948) из Градишке са мопедом марке ,,Tomos“ којом приликом је исти задобио 
тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Градишка. 

 
Полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске 

управе Градишка, 17.10.2018. године, Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, 
поднијели су извјештај против лица М.Г. (1989) и Ђ.Т. (1985) обојица из Бања 
Луке, због сумње да су извршили кривично дјело ,,Крађа“. Лица се сумњиче да 
су 09.06.2018. године у ноћним часовима у Улици 16 крајишке бригаде у 
Градишци, из теретног возила, отуђили више картона алкохолног пића и на тај 
начин  прибавили противправну имовинску помоћ. 
 

 


