
На подручју Републике Српске, 12.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Приједор 6, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 0 КД) 

УКУПНО КД : 12 

**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): 1 

 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): 2 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 1 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 3, Приједор 1, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 
0 и Зворник 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

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

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

 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): 3 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 8, Приједор 2, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 
2 и Зворник 1 СН) 

УКУПНО: 17 

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

 са материјалном штетом: 14 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 
 

 На локалном путу у мјесту Грбавци, оштина Градишка, 12.02.2017. године 
око 00,40 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем путничког 
моторног возила марке „Hundai“ којим је управљао Љ.С. (1994) из Градишке. У 
овој саобраћајној незгоди Љ.С. је задобио тјелесне повреде, те је превезен и 
збринут у Универзитетско клиничком центру Републике Српске. Увиђај су 
извршили полицијски службеници Одјељења саобраћајне полиције Станице 
јавне безбједности Градишка, а о свему је обавјештен и дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.  
 

У Бањој Луци улици Краља Петра II Kaрађорђевића, у спортској 
кладионици, 12.02.2016. године око 20,35 часова, непознато лице је маскирано 
у предјелу главе, уз пријетњу употребе ватреног оружја (пиштоља), од раднице 
отуђило новац у износу од око 260 КМ. На лицу мјеста увиђај су извршили 
полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Центра јавне 
безбједности Бања Лука, а о свему је обавјештен дежурни окружни јавни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио да се предузму 
све мјере и радње у циљу идентификовања и проналаска извршиоца кривичног 
дјела „Разбојништво“.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Пале, 12.02.2017. године, М.В. је пријавио да је у 

току ноћи 11/12.02.2017. године, непознато лице или више њих, поломило 
предње вјетробранско стакло и оба ретровизора на његовом путничком 
моторном возилу „GolfA2“ које је било паркирано у Карађорђевој улици. По 
овлаштењу дежурног тужиоца извршен је увиђај. Истрага је у току.  
 

Полицијској станици  Соколац, 11.02.2017. године, око 20,00 часова, М.Д. 
је пријавио да  је у мјесту Лазе, општина Соколац, дошло до пожара на његовом 
стогу стијена. О пријави је обавјештен дежурни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању пријављеног 
догађаја. Увиђајем  који је извршен 12.02.2017. године, утврђено је да је  пожар 
подметнут употребом отвореног пламена, те да је запаљени стог сијена тежине 
око 2000 кг у потпуности изгорио. Оперативним радом на терену полицијски 
службеници су дошли до сазнања да се у везу са извршењем наведеног 
кривичног дјела може довести О.Н. који је позван у службене просторије. Током  



криминалистичке обраде осумњичени је признао да је починио наведено 
кривично дјело. У току је комплетирање и документовање предмета након чега 
ће против именованог бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу 
„Оштећење туђе ствари“. 

 


