
На подручју Републике Српске, 18.11.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 17 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 17, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 35 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 30 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Бања Лука 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 18.11.2018. 

године око 04,00 часа, поступили су по запримљеној пријави да је у Улици 
краља Петра првог Карађорђевића, Бања Лука, оштећен путнички аутомобил 
марке „Audi“. Доласком на лице мјеста задокументовано је чињенично стање, а 
због сумње да је извршио кривична дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“ 
и „Недозвољена производња и промет оружја или експоливних материја“ 
испитан је С.С. из Бање Луке. О свим оконостима обавјештен је дежурни 
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио 
да се предузму потребне мјере и радње на документовању предмета и да се у 
редовној процедури достави извјештај.  

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 17.11.2018. 

године поступили су по запримљеној пријави и извршили увиђај у Улици 1300 
каплара, Бања Лука, гдје је усљед пожара на породичног кући наступила 
материјална штета. Обавјештен дежурни окружни јавни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Бања Лука, а на основу предузетих мјера и радњи утрђено је 
да нема елемената кривичног дјела. 
 

ПУ Добој 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 18.11.2018. године, 

лишили су слободе лице М.Р. (1981) из Добоја, које је истог дана починило 
прекршај из члана 11. Закона о јавном реду и миру Републике Српске 
(угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело).  Против 
наведеног лица ће Основном суду Добој бити поднесен захтјев за покретање 
прекршајног поступка. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Требиње пријављено је да је украден један новчаник 

у једном трговачком објекту. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  



Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала М.Б. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Сребреница, 18.11.2018. године, пријављено је да је 

једно лице, путем телефона, упућивало пријетње оштећеном. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Сребреница који су о свему обавијестили 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“. 

          
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, 18.11.2018. 

године око 17,50 часова, лишили су слободе С.Н. (1959) из Сребренице, због 
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем 
утврђено је да именовани посједује 1,99 g/kg алкохола у организму. 

 
ПУ Градишка 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 18.11.2018. године, 

око 19,50 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.М. (1997) из Градишке 
због почињеног прекршаја из члана 24. Закона о јавном реду и миру ( Ометање 
државних органа у вршењу јавних функција). Лице се, управљајући путничким  
аутомобилом, није зауставило на знак „Стоп“ полицијског службеника, а по 
заустављању истог, лице се оглушило о издато наређење полицијског 
службеника. По комплетирању предмета против Н.М. слиједи подношење 
Захтјева за покретање прекршајног поступка Основном суду Градишка због 
почињених прекршаја из области Закона о јавном реду и миру и Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. 

 
На подручју Полицијске управе Градишка, 18.11.2018. године, пронађено 

је десет миграната који су на територију Републике Српске ушли из сусједних 
земаља. Осам миграната су држављани Ирана, а два мигранта су држављани 
Ирака. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице граничне 
полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
 


