
На подручју Републике Српске, 02.10.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**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) : 4 

 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): 7 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

 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: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 1, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 32 



 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 23 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Модрича, 02.10.2017. године пријављено је да је у 

претходна три дана из дворишта породичне куће власништво М.М. у мјесту 
Јошава, општина Модрича, са необезбјеђеног казана за ракију отуђен бакарни 
котао (85 литара), вриједности од око 1.000,00 КМ. По пријави поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Модрича. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Добој 2, 02.10.2017. године пријављено је да је С.А. 

из Добоја, испред стамбене зграде у Добоју, ошамарио шестогодишње дијете. 
Поступајући по пријави, полицијски службеници су, на основу до сада 
прикупљених сазнања, утврдили да је шестогодишњак претходно бициклом 
прешао преко стопала С.А., а након што га је исти ошамарио,  дјететов отац 
Љ.Ј. је изашао из стана приликом чега је дошло до међусобног физичког 
обрачуна. Након указане љекарске помоћи у добојској болници, дјетету су 
констатоване лакше тјелесне повреде као и код Љ.Ј. и С.А. О наведеном је 
обавјештен тужилац за малољетнике и дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој, који су констатовали да се ради о кривичном дјелу „Тјелесна 
повреда“, те да се истим уручи образац за кривично гоњење по приједлогу 
оштећеног.  
 
 ПУ Зворник 
 

На магистралном путу Зворник – Бијељина, у мјесту Челопек, град 
Зворник, 02.10.2017. године, око 22,10 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем путничког аутомобила марке „Mazda“, којим је управљао К.П. (1997) 
из Зворника, са којим се у возилу налазила Ј.Д. (1998) из Р. Србије. У овој 
саобраћајној незгоди оба лица су задобила тјелесне повреде. Повријеђени су 
превезени у Општу болницу Зворник гдје им је указана љекарска помоћ. Рад на 
документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


