
На подручју Републике Српске, 27.07.2016. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 12, Приједор 4, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2 и 
Требиње 0 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: 1 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 2 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 16 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 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): 0 

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 13, Приједор 4, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 3 и 
Требиње 4 СН) 

УКУПНО: 34 

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
4, лакше повријеђена лица: 9) 

 са материјалном штетом: 24 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 27.06.2016. године Б.К. са подручја 

општине Модрича пријавио је да је на шумској парцели у мјесту Крчевљани, 
општина Модрича, испод посјеченог стабла уочио ручну бомбу. Пријавитељ је 
дан раније на наведеној парцели која је власништво његове супруге, вршио 
сјечу шуме. Полицијски службеници одмах су обезбједили лице мјеста и 
обавјестили деминерски тим Цивилне заштите Модрича ради уклањања бомбе.  
Обавјештен је дежурни тужилац Окружног тужилаштва Добој. У току је рад на 
проналаску лица које је на овај начин починило кривично дјело „Изазвање 
опште опасности“ и кривично дјело „ Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“. 

 
У мјесту Шкарић, општина Шамац, 27.07.2016. године извршена је 

провала у кућу власништво А.Б. одакле је отуђен и новац, ловачка пушка и 
пиштољ са 6 припадајућих метака за које је оштећени посједовао оружни лист.  
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шамац. У току 
је рад на проналаску извршиоца или извршилаца наведеног кривичног дјела 
“Тешка крађа“. 

 
ЦЈБ Бијељина 
 
Полицијској станици Милићи, 27.07.2016. године око 06,30 часова од 

стране оштећеног лица, пријављено је, да је у Милићима у  току претходне ноћи 
(26/27.07.) у времену од 20,00 до 06,15 часова отуђен његов путнички 
аутомобил марке „Golf2“. По запримљеној пријави поступили су полицијски 
службеници. Наведено возило пронађено је истог дана око 21,00 час на 
локалном путу у мјесту Орловача - Власеница. Од стране полицијских 
службеника извршен је увиђај лица мјеста. У току је истрага на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
На магистралном путу Бијељина - Угљевик у мјесту Загони, град 

Бијељина, 27.07.2016. године у 12,50 часова догодила се саобраћајна незгода 
са тешким тјелсним повредама. У саобраћајној незгоди учествовало је путничко 
возило „Golf“ којим је управљао Р.Б. исти је задобио тјелесне повреде о чијем 
се степену љекари нису изјаснили и путничко возило „Опел“ којим је управљало 
лице А.Б. који је задобио тешке тјелесне повреде, док је сувозач у возилу Ј.Б. 
задобила лакше тјелесне повреде, оба ова лица задржана су у Медицинском 



центру на даљем лијечењу. Полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Бијељина извршили су увиђај лица мјеста. 

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Соколац, 27.07.2016. године, А.Х. је пријавио да су  

непозната лица покушала запалити његову викенд кућу која се налази у мјесту 
Шахбески Град, општина Соколац. По овлаштењу дежурног тужиоца извршен је 
увиђај којим је утврђено да је непознати извршилац или више њих, употребом 
отвореног пламена покушао подметнути пожар на вањском зиду викенд куће 
израђене од полуоблица, те да је на објекту причињена незнатна материјана 
штета.  

 
Полицијској станици Соколац, 27.07.2016. године, оштећена је пријавила 

да је у мјесту Ново Село, општина Соколац, њена кћерка физички напала и 
поломила стакла на путничком моторном возилу „GolfA2“. На лице мјеста 
упућена је патрола полиције која је затекла оштећену са повредама главе и  
руке, док је њена кћерка отишла у непознатом правцу са двоје малољетне 
дјеце. У току је рад на документовању кривичног дјела „Насиље у породици или 
породичној заједници“. 
  

  


