
На подручју Републике Српске, 10.01.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 12, Приједор 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 
0 и Зворник 1 КД) 

УКУПНО КД : 15 

**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: 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 3 

 чл. 232. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

 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: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 17, Приједор 5, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
0 и Зворник 4 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 21 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 
 

 На магистралном путу Прњавор - Клашнице, у мјесту Насеобина Лишња, 
општина Прњавор, 10.01.2017. године, око 20,26 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовали Б.С. (1992) из Прњавора, са 
путничким аутомобилом марке „Fiat“ и Г.М. (1986) са путничком аутомобилом 
марке „Mercedes“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобила је 
Б.С. те је превезена и збринута у Универзитетско клинички центар Републике 
Српске, а увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Прњавор. Обавијештен је дежурни окружни јавни тужилац надлежног 
тужилаштва који је наложио да се предузму потребне мјере и радње у циљу 
утврђивања узрока саобраћајне незгоде и одговорности учесника.  
 

Полицијској станици Лакташи, 10.01.2017. године, око 19,55 часова, 
оштећени је пријавио да је у Борачкој улици, општина Лакташи, дошло до 
пожара на помоћном објекту (дрвеној шупи). Материјална штета биће накнадно 
утврђена. Пожар је локализован од стране припадника Добровољног 
ватрогасног друштва Лакташи, а увиђајем ће се утврдити узрок пожара.   

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијска станица Теслић, 10.01.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.М. из Теслића због основа сумње да је починио кривично дјело „Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја“. 
 

Полицијска станица Модрича, 10.01.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
С.Х. из Градачца, ФБиХ због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Крађа“ у вези са чланом 95а Закона о електричној енергији. 
 

У мјесту Карановац, општина Петрово, 10.01.2017. године око 23,20 
часаова избио је пожар на помоћном објекту власништво браће О.С. и С.С. У 
пожару, који су локализовали припадници Добровољног ватрогасног друштва 
Петрово и Територијалне ватрогасне јединице Грачаница, објекат је у 
потпуности изгорио. Полицијски службеници Полицијске станице Петрово и 
инспектор за противпожарну заштиту ЦЈБ Добој данас ће извршити увиђај ради 
утврђивања узрока пожара.  



 
ЦЈБ Бијељина 
 
На локалном путу у мјесту Равно поље општина Угљевик, 10.01.2017. 

године око 01,00 час догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним 
повредама. До незгоде је дошло, када је са коловоза слетио путнички 
аутомобил „Mercedes“, којим је управљао С.В. из Бијељине, док је на мјесту 
сувозача била М.М. из Угљевика која је задобила тешке тјелесне повреде. Због 
тежине повреда повређена М.М. (1985) задржана је у Медицинском центру 
Бијељина. Полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре доставили су 

надлежном тужилаштву извјештај о постојању основа сумње да је почињено 
кривично дјело „Шумска крађа“ против лица М.С. из Лопара. Наиме, пријављени 
се сумњичи да је у временском периоду од маја до децембра 2016. године 
посјекао 52 стабла разне врсте дрвета (буква, храст, цер) чиме је Шумском  
газдинству у Лопарама причинио материјалну штету у висини од око 3.000,00 
КМ. 

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Источно Ново Сарајево, 10.01.2017. године, током вршења контроле саобраћаја  
зауставили су Д.М., возача путничког моторног возила „Passat“, којом приликом 
је визуелним прегледом возила уочено да се на њему налазе различите 
регистарске таблице. Увидом у потврду о регистрацији за предметно возило 
утврђено је да  је потврда издата на име Б.П., те да је возило одјављено по 
службеној дужности, а таблице враћене. По овлаштењу дежурног тужиоца 
наведено возило је привремено одузето, а након комплетирања предмета 
против Д.М. ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу  
„Посебни случајеви фалсификовања исправе“ 

 
ЦЈБ Требиње 

  
 Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Н.С. починило кривично дјело „Оштећење туђе 
ствари“.  
 

 


