
На подручју Републике Српске, 13.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 9, Приједор 1, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 
2 и Зворник 0 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6 

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

 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): 1 

 остали прекршаји: 1 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 11, Приједор 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 2 СН) 

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:0, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 15 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 
 
Полицијској станици Кнежево, 13.03.2017. године у 16,20 часова, 

пријављено је да су непозната лица усмртила седам паса, чији лешеви су 
пронађени у мјесту Циганка, на регионалном путу Кнежево - Травник. На лицу 
мјеста полицијски службеници извршили су увиђај, а о свему је обавјештен и 
дежурни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је 
наложио да се предузму све мјере и радње у циљу проналаска извршиоца и 
расвјетљавање кривичног дјела „Мучење и убијање животиња“. Рад по 
наведеном је у току. 

  
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 13.03.2017. године пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у пољопривредну апотеку „Simić Agro 
Line“ д.о.о. Модрича власништво С.С. одакле је из радног стола (пулта) отуђен 
новац у износу 200,00 КМ. Истог дана Полицијској станици Модрича пријављено 
је да је у Модричи, у претходна два дана извршена провала у породичну кућу 
власништво С.Ц. одакле је након извршене преметачине отуђен новац у износу 
од око 50,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или 
извршилаца почињених кривичних дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијска станица Теслић, 13.03.2017. године Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Н.К. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично 
дјело „Лака тјелесна повреда“. 

  
У Универзитетско клиничком центру у Бањој Луци 13.04.2017. године у 

21,40 часова преминула је Н.Ђ. која је задобила тешке тјелесне повреде опасне 
по живот у саобраћајној незгоди која се догодила 12.03.2017. године око 02,55 
часова на локалном путу – пружном прелазу у мјесту Грабовица, подручје града 
Добоја. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој који је наложио да се 14.03.2017. године над тијелом 
преминуле изврши обдукција. 
 

У мјесту Кораћ подручје општине Брод, 13.03.2017. године око 15,30 
часова  приликом сјече стабла на парцели свог рођака смртно је страдао Н.К. 
из истог мјеста. Увиђајем који су извршили полицијски службеници Полицијске 



станице Брод заједно са љекаром мртвозорником Дома здравља Брод, 
утврђено је да је смрт наступила усљед задобијених повреда које су настале 
након пада стабла на Н.К. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
ЦЈБ Бијељина 
 
Полицијска станица Јања запримила је пријаву од стране оштећеног 

лица, да је НН лице или више њих, извршили кривично дјело „Крађа“ у његову 
породичну кућу. По изјави власника из куће је отуђен новац. Од стране 
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
У Бијељини у улици Николе Тесле, 13.03.2017. године око 11,40 часова 

догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У саобраћајној 
незгоди учествовао је аутомобил „Touran“ којим је управљао С.М. и пјешак М.Р. 
(1937) која је задобила тјелесне повреде. Повређеној је указана медицинска 
помоћ, дежурни љекар се није изјаснио о степену повреда, иста је задржана на 
даљем лијечењу и посматрању.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 

 
Полицијској станици Ново Горажде, 13.03.2017. године, П.М. је пријавила 

да је  Х.Ж., искористивши њено одсуство, из породичне куће отуђио лап топ. О 
пријави је обавјештен дежурни тужилац кои је наложио предузимање потребних 
мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. Осумњичени 
је пронађен и позван у службене просторије полицијске станице гдје је током 
криминалистичке обраде признао извршење предметног кривичног дјела. 
 

На бензинској пумпи која је лоцирана у Улици 4.августа, општина Источна 
Илиџа, дана 13.03.2017. године, око 06,00 часова, извршено је кривично дјело 
„Разбојништво“ над радником О.М. Према изјави пријавитеља у објекат је ушао 
непознати маскиран мушкарац и уз пријетњу употребе пиштоља отуђио новац, 
након чега се возилом којим је управљало друго лице, удаљио у правцу 
Кантона Сарајево. Извршен је увиђај. Истрага је у току. 
 

Приликом обиласка насеља Радоњићи, општина Пале, полицијски 
службеници Станице јавне безбједности Пале, поред макадамског пута 
пронашли су напуштено путничко моторно возило „Passat“ које је  
11/12.03.2017. године отуђено са паркинг простора у Улици Добросава 
Јевђевића у Палама. Извршен је увиђај, а возило је враћено власнику. 

 
ЦЈБ Требиње 

 
Полицијској станици Невесиње пријављено је да је једно лице узело 

новац од другогa за куповину путничког аутомобила, након чега му га није 
вратило. У току је документовање кривичног дјела „Утаја“. 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да је из једног подрума 
отуђен тример. У току је документовање кривичног дјела „Крађа“.  
 

ЦЈБ Зворник 



 
Полицијска станица Сребреница, 13.03.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица С.С. из Сребренице, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Тешка крађа“. 


