
На подручју Републике Српске, 19.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 3, Приједор 5, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 
0 и Зворник 2 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) : 2 

 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): 2 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ЦЈБ: Бања Лука 5, Приједор 2, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 
2 и Зворник 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 7 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 5, Приједор 1, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 
0 и Зворник 0 СН) 

УКУПНО: 13 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4, лица са непознатим степеном тјелесних 
повреда: 2) 



 са материјалном штетом: 9 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 4 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 19.03.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Стењак општина Теслић, у претходних мјесец и по дана извршена 
провала у породичну кућу власништво С.Е., која се налази на привременом 
раду у иностранству. Према изјави једног од чланова породице из куће је 
отуђена одређена количина гардеробе. Извршен је увиђај. У току је рад на 
проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
У мјесту Доњи Ружевић општина Теслић, 19.03.2017. године приликом 

ложења ватре са хепо коцкама у пећи Д.М. је задобила повреде у виду 
опекотина, која је након указане љекарске помоћи у Дому здравља Теслић 
превезена је у добојску болницу, одакле је након што су јој констатоване тешке 
тјелесне повреде превезена на даље лијечење у УКЦ Бања Лука.  

  
Полицијски службеници Полицијске станице Шамац, приликом контроле 

саобраћаја 18.03.2017. године на локалном путу у мјесту Писари, општина 
Шамац приликом контроле теретног возила марке „Renault“ утврдили су да 
возач Ј.Ђ. из Модриче без потребне документације превози 24 бале дувана у 
листу, укупне тежине од 1.740 кг. Дуван је изузет и предат у надлежност 
општинском пољопривредном инспектору. О наведеном је обавјештено 
Тужилаштво БиХ.   

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Вишеград, 19.03.2017. године, пријављено је да је 

извршен насилан улазак у трговинску радњу која се налази у Улици Иве 
Андрића, општина Вишеград. По овлаштењу дежурног тужиоца извршен је 
увиђај којим је констатовано да је непознати извршилац или више њих, из 
магацина  наведеног објекта отуђио неутврђену количину цигарета и метални 
новац у износу од 50 КМ. Истрага је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, Окружном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против С.В., због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Шумска крађа“. 

 



Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 
Окружном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Д.Ш. и 
једног малољетног лица, због постојања основа сумње да су починили 
кривично дјело „Учествовање у тучи“. 
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Шековићи, 19.03.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у току протекле ноћи, из породичне куће 
пријавитеља, која није била закључана, отуђиo два мобилна телефона и 
одређену количину новца, чиме је према изјави оштећеног, причињена 
материјална штета од око 800,00 КМ. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Шековићи. О наведеном догађају упознат је дежурни тужилац 
Окружног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на расвјетљавању 
почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац су, поступајући по 

акцији појачане контроле учесника у саобраћају, дана 19.03.2017. године 
извршили контролу над лицем Д.О. (1979) из Братунца, код кога су пронашли 
0,2 грама биљне материје, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу 
марихуану. У току је рад на документовању почињеног прекршаја. 

 
Полицијској станици Братунац, 19.03.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Полом, општина Братунац, дошло до пожара који је захватио ниско 
растиње, након чега се проширио на помоћни објекат - шталу, која је изгорила 
том приликом. Пожар је локализован од стране Професионалне ватрогасне 
јединице Братунац. Увиђај ће бити извршен наредног дана. О свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. 

 


