
На подручју Републике Српске, 12.03.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 1 

 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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 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): 1 

 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 5, Приједор 0, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 
0 и Зворник 0 СН) 

УКУПНО: 13 

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 4, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 0) 

 са материјалном штетом: 10 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
У мјесту Бања Врућица, општина Теслић 11/12.03.2017. године из 

необезбјеђеног помоћног објекта (гаража) власништво З.С. отуђено је више 
врста електричног алата. Према изјави власника укупна причињена 
материјална штета износи око 1.500,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на 
проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Крађа“. 

  
У мјесту Ново Село општина Шамац, 11/12.03.2017. године из дворишта 

породичне куће власништво П.С. отуђен је бицикл. Извршен је увиђај. У току је 
рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела 
„Крађа“. 

 
На локалном путу - пружном прелазу у мјесту Грабовица подручје града 

Добоја, 12.03.2017. године око 02,55 часова догодила се саобраћајна незгода у 
којој су учествовали путничко возило марке „Passat“ и теретни воз (електрична 
локомотива). У овој саобраћајној незгоди смртно су страдали супружници и 
њихова малољетна кћерка, док је друга кћерка због задобијених повреда 
опасних по живот превезена у УКЦ Бања Лука. Увиђај су извршили полицијски 
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој уз присуство 
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој.  
 

ЦЈБ Источно Сарајево 
 
У Улици Добросава Јевђевића, општина Пале, током ноћи 11/12.03.2017. 

године,  непознати извршилац или више њих отуђио је путничко моторно возило 
„Passat“ власништво А.В. О пријави је обавјештен дежурни тужилац који је 
наложио предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијској станици Соколац, 11.03.2017. године, пријављено је да је у 
спортској кладионици непознато лице  столицом поломило један телевизор „LG“ 
након чега се удаљило у непознатом правцу. По овлаштењу дежурног тужиоца 
извршен је увиђај. Истрага је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 
Окружном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Е.Р., 
С.Р. и Н.С., сви настањени на подручју Кантона Сарајево, због постојања 



основа сумње да су починили кривично дјело „Разбојништво“ на штету спортске 
кладионице „Астра“. 

 
ЦЈБ Требиње 

  
Полицијској станици Гацко пријављено је да једно лице вербално пријети 

другом лицу. У току је документовање кривичног дјела „Угрожавање 
сигурности“.  

Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да су лица иницијала Г.Б. и А.М. починили кривично дјело „Угрожавање 
сигурности“.  
 

 


