
На подручју Републике Српске, 15.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 6, Приједор 6, Добој 8, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
1 и Зворник 2 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 7 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 7, Приједор 0, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
1 и Зворник 2 СН) 

УКУПНО: 16 

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

 са материјалном штетом: 16 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 

 превише одговора: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Модрича 15.03.2017. године пријављено је да је у 

Модричи у претходна четири дана извршена провала у породичну кућу 
власништво О.П. одакле је отуђена гардероба у вриједности од око 700,00 КМ. 
Истог дана Полицијској станици Модрича пријављено је да је у мјесту Чардак, 
општина Модрича у претходних шест дана извршена провала у кућу (у којој 
тренутно нико не борави) власништво М.Р. са подручја општине Модрича, 
одакле ништа није отуђено. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца почињених кривичних дјела „Тешка крађа“. 

 
На парцели власништво Земљорадничке задруге „Јединство“ у Петрову, 

15.03.2017. године око 14,45 часова избио је пожар у коме је изгорјела трава и 
ниско растиње на површини од око 20 дунума, као и 4 м3 пружних прагова 
власништво „Жељезница Републике Српске“ који су били депоновани у близини 
парцеле. Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Петрово. Увиђај су извршили Полицијски службеници Полицијске 
станице Петрово. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Станице јавне безбједности Пале, 15.03.2017. 

године, у Улици Јована Цвијића, општина Пале, зауставили су путничко 
моторно возило „GolfA3“ којим је управљао Б.Б. из Сокоца. Приликом контроле 
утврђено је да именовани не посједује идентификациону документацију од 
возила, те је искључен из саобраћаја. Извршеним провјерама у бази података 
утврђено је такође да  регистарске таблице не припадају наведеном возилу. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на документовању кривичног дјела „Посебни 
случајеви фалсификовања исправе“. Крим техничким прегледом возила  
очитана су два различита броја шасије, те констатовано да контакт брава 
старта мотора није исправна и да се возило ставља у погон уз помоћ 
импровизованог џека. У току је рад на утврђивању стварног броја шасије 
предметног возила, те поријекла и власништва возила, након чега ће бити 
поднесен извјештај надлежном тужилаштву. 
 



Полицијски службеници Полицијске станице Ново Горажде, Окружном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Н.К., због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање јавног 
саобраћаја“ 

 
ЦЈБ Требиње 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко су контролисали 

путнички аутомобил марке „Golf II“, којим је управљало лице иницијала В.К. 
којом приликом су пронашли три пластична канистера по 25 литара, у којима се 
налазио око 70 литара течности која својим карактеристикама асоцира на 
дизел. У току је документовање кривичног дјела „Утаја“.  
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 15.03.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду извршио бесправну 
сјечу шуме, на локалитету у мјесту Пилица, град Зворник. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Козлук који су заједно са радником 
надлежног шумског газдинства констатовали да је извршена бесправна сјеча 
већег броја стабала храста. Материјална штета причињена овим кривичним 
дјелом биће накнадно утврђена. О наведеном догађају обавјештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на 
документовању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 


