
На подручју Републике Српске, 16.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Приједор 3, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 6, Требиње 
1 и Зворник 3 КД) 

УКУПНО КД : 21 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 0 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 2, Приједор 0, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 
0 и Зворник 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 10, Приједор 3, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 0 СН) 

УКУПНО: 21 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 18 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 7 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
У Добоју 14/15.03.2017. године извршена је провала у кућу и гаражу 

власништво Д.Б. који се налази на привременом раду у иностранству. Према 
изјави кућепазитеља из куће је отуђен новац, златни накит, суво месо из 
замрзивача, одређена количина алкохолног пића и други предмети. Извршен је 
увиђај. Власник ће се накнадно изјаснити о висини причињене материјалне 
штете. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
У Улици краља Твртка у Добоју, 16.03.2017. године извршена је провала 

у стан власништво П.В. одакле је након извршене преметачине отуђен 
прeносни рачунар вриједности око 700,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад 
на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

  
У Видовданској улици у Добоју 15.03.2017. године извршена је провала у 

стан власништво М.Л. одакле је према изјави једног од чланова породице 
отуђена кутија са златним накитом и бижутеријом. Извршен је увиђај. У току је 
рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
У Улици Вука Караџића у Шамцу, 13/14.03.2017. године извршена је 

провала угоститељски објекат „Gril Nais“  власништво С.Р., одакле је отуђена 
одређена количина ручно прављених цигарета и новац. Према изјави власнице 
укупна причињена материјална штета износи од око 500,00 КМ. Извршен је 
увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 16.03.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Е.П. из Теслића, због основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. За лице Е.П. постоји основ сумње да је дана 14.03.2017. године око 
02,30 часова извршио провалу у угоститељски објекат „Лондон“ власништво 
Г.С. одакле је из касе отуђио новац у износу од око 1.000,00 КМ. 

    
У Дринској улици у Модричи, 16.03.2017. године око 13,45 часова избио је 

пожар у металном контејнеру у коме се налазила ускладиштена слама, 



власништво У.Н. из Модриче. У пожару којег су локализовали припадници 
Територијалне ватрогасне јединице Модрича контејнер је у потпуности изгорио. 
Увиђај су извршили Полицијски службеници Полицијске станице Модрича. О 
наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 16.03.2017. године, пријављено је да је у 

насељу Бријежђа, општина Пале, Д.Ћ. оборио једно четинарско стабло које је 
пало на електроенергетску мрежу, након чега је дошло до прекида напајања 
електричном енергијом наведеног насеља. По овлаштењу дежурног тужиоца 
извршен је увиђај. У току је комплетирање и документовање предмета након 
чега ће против осумњиченог бити поднесен  извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Оштећење или уништење јавних уређаја“. 

 
Полицијски службеници Плицијске станице Вишеград, Окружном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Х.З., због 
постојања основа сумње да је свјесно довео у заблуду запослене у ПС 
Вишеград на тај начин што је у децембру 2016. године, у службеним 
просторијама полицијске станице пријавио да је изгубио возачку дозволу и  
поднио захтјев за замјену, након чега је преузео нову возачку дозволу, иако је у 
фебруару 2017. године Министарству унутрашњих послова РС, уз акт 
Министарства иностраних послова БиХ достављена возачка дозвола на име 
Х.З., уз Обавјест надлежног органа Републике Аустрије о изреченој мјери 
одузимања исте због здравствених разлога. На наведени начин осумњичени је 
починио кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“. 

 
ЦЈБ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала С.Б. 
због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Лака тјелесна 
повреда“ и против лица иницијала С.Б. због постојања основа сумње да је 
починило кривична дјела „Лака тјелесна повреда“ и „Угрожавање сигурности“.  
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијска станица Братунац, 16.03.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Р.М. из Братунца, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Оштећење туђе ствари“. 

 


