
На подручју Републике Српске, 14.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 8, Приједор 1, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 2, 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) : 1 

 чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 1 

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

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 6 

 чл. 232. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 5, Приједор 0, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
0 и Зворник 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 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): 2 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 14, Приједор 1, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 
2 и Зворник 0 СН) 

УКУПНО: 22 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 1) 

 са материјалном штетом: 19 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 23 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Добој 2, 14.03.2017. године пријављено је да је Д.Р., 

након вербалног сукоба, у породичној кући физички насрнуо на своју супругу 
којој је ногом и шакама нанио тјелесне повреде. Оштећеној је указана љекарска 
помоћ у добојској болници. По документовању против Д.Р. Окружном јавном 
тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Насиље у породици или породичној заједници.   

             
Полицијској станици Теслић 14.03.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Бања Врућица у претходних петнаест дана из помоћног објекта (гаража) 
власништво М.К. отуђено више врста електричног алата. Оштећена ће се 
накнадно изјаснити о висини причињене материјалне штете. Извршен је увиђај. 
У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног 
дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 14.03.2017. године 

лишили су слободе Е.П. из Теслића због основа сумње да је у току ноћи 13/14. у 
мјесту Бања Врућица, општина Теслић извршио провалу у ресторан „Лондон“ 
одакле је из касе отуђио новац у износу од око 1000,00 КМ. Над Е.П. је 
извршена криминалистичка обрада, а по документовању Окружном јавном 
тужилаштву Добој биће достављен извјештај за почињеном кривичном дјелу 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Теслић, 14.03.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Х.М. са подручја општине Теслић због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Утаја“. Пријављени је у временском периоду од априла 2013. до 
фебруара 2015. године присвојио новчана средства која је прикупљао на име 
утрошка воде корисника сеоског водовода. На наведени начин Х.М. је за себе 
прибавио противправну имовинску корист у износу од 9.200,00 КМ, за који износ 
је причинио материјалну штету мјесној заједници која га је овластила за 
прикупљање новчаних средстава. 

  
Полицијска станица Брод, 14.03.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
В.В. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“. 



  
Полицијска станица Модрича, 14.03.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
З.Л. са подручја општине Вукосавље, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Угрожавање сигурности“.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Фоча, 14.03.2017. године, Д.С. и Б.С. су пријавили да 

их је наведеног дана, око 01,20 часова, у угоститељском објекту у Фочи физички 
напао  Н.Ј.,  нанијевши им видне повреде главе и тијела.  Оштећени су упућени 
у Дом здравља ради указивања љекарске помоћи, а осумњиченом је уручен 
позив да се јави у службене просторије полицијске станице гдје ће бити 
саслушан. О догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка тјелесна повреда“. 

 
ЦЈБ Требиње 

 
Полицијској станици Требиње пријављена је провала у један трговачки 

објекат. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Тешка крађа“.  
 

Полицијска станица Невесиње ради на документовању кривичног дјела 
„Тешка тјелесна повреда“, наиме, једно малољетно лице је у једном 
угоститељском објекту бацило пепељару чији одломљени дио је повриједио 
друго малољетно лице.  
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 14.03.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, истог дана, из трговинске радње који се 
налази у мјесту Глоди, град Зворник, отуђио већу количину новца и цигарета, 
чиме је према изјави оштећеног, причињена материјална штета од око 1.600,00 
КМ. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 


