
На подручју Републике Српске, 29.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

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

 чл.165. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 9 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор 
5, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 25 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 18 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
У мјесту Укриница, општина Теслић, 28/29.10.2017. године, извршена је 

провала у трговину „БДДС“, одакле су отуђени прехрамбени производи, одјевни 
предмети и новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 29.10.2017. године, 

лишили су слободе Д.Ц. из Брода након што се оглушио о наредбу полицијских 
службеника да престане са нарушавањем јавног реда и мира, и М.З. из Брода 
који је спријечио службено лице у вршењу службене радње. Полицијска 
патрола, на Тргу Патријарха Павла у Броду затекла је Д.Ц. у вербалој расправи 
са његовом дјевојком која је у том моменту лежала на асфалту. Оглушивши се о 
наредбу да престане са нарушавањем јавног реда и мира, Д.Ц. је физички 
насрнуо на полицијског службеника, док је лице М.З. које се налазило у друштво 
са Д.Ц. одгуривало полицијског службеника, након чега су обојица лишени 
слободе. Након завршене криминалистичке обраде наведена лица су пуштена 
на слободу. Повријеђеном полицијском службенику је указана њекарска помоћ у 
Дому здравља Брод, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.  Против 
лица Д.Ц. ће Окружном јавном тужилаштву Добој  бити достављен извјештај за 
извршено кривично дјело „ Напад на службено лице у вршењу службене 
радње“, док против лица М.З. бити достављен извјештај за извршено кривично 
дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“. 

 
Полицијској станици Теслић 29.20.2017. године,  пријављено је да је на 

локалном путу у мјесту Младиковине, општина Теслић, дошло до туче у којој је 
учествовало више лица. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић 
дослаком на лице утврдили су да је након вербалне препирке између Ј.Х. и 
Б.Ђ. дошло физичког сукоба у којем су  учествовали и : Б.Ј. који се налазио у 
друштву са Ј.Х. и С.Ђ., БЂ. (чланови породице од В.Ђ.) и комшија Р.Н.. 
Повријеђени Ј.Х., С.Ђ. В.Ђ., након указане љекарске помоћи у Дому здравља 
Теслић превезни су у добојску болницу гдје су Ј.Х. констатоване тешке тјелесне 
повреде док се за остала два лица љекари нису изјаснили о степену 
задобијених повреда. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног 



јавног тужилаштва Добој који ће се, након утврђивања степена повреда, 
изјаснити о квалификацији кривичног дјела. 
 

ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Цапарде, општина 

Осмаци, 29.10.2017. године, око 17,10 часова, догодила се саобраћајна незгода 
у којој су учествовали А.М. (1963) из Зворника, који је управљао путничким 
аутомобилом марке „Golf“ и шездесетчетверогодишњи пјешак који је задобио 
тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља Калесија, одакле је 
упућен у Универзитетски клинички центар Тузла на даље збрињавање. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

    
Полицијска станица Братунац, Окружном јавном тужилаштву Бијељина 

поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.С. (1956) из 
Братунца, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Крађа“. 

 
 
 

 


