
На подручју Републике Српске, 13.09.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 29 

**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: 0 

 остала КД: 0 
 
**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: 9 

 остала КД: 12 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 34 



 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
3, лакше повријеђена лица: 13) 

 са материјалном штетом: 22 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 13.09.2017. године пријављено је да је два 

дана раније на игралишту испред стамбене зграде у Броду, пас (белгијски 
овчар) насрнуо на двогодишње дијете. Док је мајка подизала дијете у наручје 
пас му је поцијепао тренерку. По пријави поступили полицијски службеници ПС 
Брод.  У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Изазивање опште 
опасности“. 

 
Полицијској станици Теслић, 13.09.2017. године  из 

„Електродистрибуције“ Добој Радна јединица Теслић пријављена су два случаја 
крађе електричне енергије. Извршеним увиђајем на лицу мјеста утврђено је да 
су у мјестима Студенци и Горња Врућица на подручју општине Теслић, код два 
домаћинства извршени прикључци електричне енергије мимо мјерног уређаја 
за мјерење утрошка електричне енергије. По документовању Окружном јавном 
тужилаштву Добој биће достављен извјештај и почињеном кривичном дјелу 
„Крађа електричне енергије или природног гаса“ 

 
Полицијској станици Добој 2, 13.09.2017. године  из ЖРС а.д. Добој 

пријављено је да су у претходних мјесец дана, са два колосјека на Жељезничкој 
станици Добој отуђени пренапонски осигурачи који служе за уземљење. По 
пријави поступили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

  
На регионалном путу у мјесту Тедина Хан, оптина Станари, 13.09.2017. 

године око 06,40 часова догодила се саобраћајна незгода када је путничко 
возило марке „VW голф“, којим је управљао Б.Г. из Станара, слетјело са 
коловоза. У овој саобраћајној незгоди возач Б.Г. задобио је тешке тјелесне 
повреде и задржан је на лијечењу у добојској болници. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.  

 
 
 
 



ПУ Требиње 
 
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном 

јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном 
дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Р.Н. починило 
кривично дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
 ПУ Зворник 
 

Полицијској станици Братунац, 13.09.2017. године, пријављено је да је 
испред угоститељског објекта у улици Косовска, општина Братунац, дошло до 
нарушавања јавног реда и мира између лица Ж.А. (1990) из Сребренице и лица 
Ц.С. (1978) из Сребренице, којом приликом је Ц.С. задобио повреду оштрим 
предметом од стране лица Ж.А. Повријеђени је превезен у Дом здравља 
Братунац, одакле је упућен у Општу болницу Зворник на даље збрињавање, 
док се Ж.А. удаљио са лица мјеста прије доласка полицијских службеника. 
Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Братунац. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 
 

На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Каракај, 13.09.2017. 
године, око 10,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовали путнички аутомобил марке „Golf“, којим је управљао M.K. (1991) из 
Осмака и путнички аутомобил марке „Audi“, којим је управљаo М.Ј. (1988) из 
Зворника, са којим се у возилу налазила М.Ј. (1990) на мјесту сувозача, која је 
том приликом задобила тјелесне повреде. Повријеђена је превезена у Општу 
болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 
 
 
 


