
Нa подручју Републике Српске, 06.08.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 12 

**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) : 3 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 10 

 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): 2 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 3 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 19 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Теслић, 06.08.2017. године пријављено је да је током 

боравка на плажи поред ријеке укрине у мјесту Студенци, општина Теслић, из 
торбе отуђен мобилни телефон „Samsung Galaxy A5“ власништво M.M. из 
Теслића. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

 
На локалном путу у мјесту Бољанић, подручје града Добоја, 06.08.2017. 

године око 15,00 часова догодила се саобраћајна незгода када је путничко 
возило марке „VW golf 2“ којим је управљао А.М. из Петрова, приликом 
мимоилажења у благој лијевој кривини, ретровизором на возилу остварио 
контакт са лијевом страном управљача мопеда марке „Tomos APN“ који се 
кретао из супротног правца и којим је управљао Б.Л. са подручја града Добоја. 
Повријеђеном  возачу мопеда Б.Л. указана је љекарска помоћ у Дому здравља 
Петрово, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

 
Полицијској станици Теслић, 06.08.2017. године око 21,15 часова из Дома 

здарвља Теслић пријављено је да је у наведену установу довезен Д.М. из 
Теслића са повредама које је задобио у дијелу десне препоне и бутине 
(прострелне ране), те да је након указане љекарске помоћи превзен у добојску 
болницу. На основу до сада прикупљених сазнања, полицијски службеници 
Полицијске станице Теслић утврдили су да је Д.М. повреде задобио око 21,10 
часова, током лова на дивље свиње у мјесту Доњи Ранковић, општина Теслић, 
када је Б.Н. из свог ловачког карабина испалио хитац у ниско растиње, 
сматрајући да је уочио кретање дивљачи, а потом је зачуо јаук повријеђеног 
Д.М. коме је указао прву помоћ и превезао га у Дом здравља Теслић. Оба лица 
су чланови Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић. О наведеном је обавјештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добоја. 

 
 

 
 
 


