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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Марко Видаковић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на
Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Молим да ми доставите информације о стању јавног реда и мира, безбједности
саобраћаја и области криминалитета на подручју које покрива ЦЈБ Источно Сарајево за период
01.01-30.09.2015. године у виду аналитичког мјесечног прегледа у односу на исти период
2014. године, те бројно стање запослених и националну структуру по ПС и ЦЈБ које покрива
овај Центар.
ОДГОВОР:
Број: С/М-053-372/15
Датум: 03.11.2015. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.Народни посланик Марко Видаковић, Клуб посланика СНСД – Милорад Додик, поставио
је на седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015.
године, сљедеће посланичко питање:
„Молим да ми доставите информацију о стању јавног реда и мира, безбједности
саобраћаја и области криминалитета на подручју које покрива ЦЈБ Источно Сарајево за период
01.01-30.09.2015. године у виду аналитичког мјесечног прегледа у односу на исти период
2014. године, те бројно стање запослених и националну структуру по ПС и ЦЈБ које покрива
овај Центар.“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Стање јавног реда и мира. У периоду јануар – септембар 2015. године, на подручју у
надлежности Центра јавне безбједности Источно Сарајево, евидентирано је 298 нарушавања
јавног реда и мира, односно почињено је 387 прекршајa, што је за 1,8% више него у истом
периоду прошле године.
Против починилаца прекршаја у првих девет мјесеци ове године поднесено је 106 захтјева за
покретање прекршајног поступка, што је за 19,8% мање у односу на исти период прошле
године, а издат је 231 прекршајни налог, што је 16,7% више у односу на исти период прошле
године.
Наведеним мјерама је у посматраном периоду 2015. године, обухваћено 389 лица, што је за
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0,5% више у односу на исти период 2014. године.
Безбједност саобраћаја. У периоду јануар - септембар 2015. године на подручју у
надлежности Центра јавне безбједности Источно Сарајево, догодило сe 785 саобраћајних
незгода, што је за четири незгоде или 0,5% више него у истом периоду 2014. године.
У саобраћајним незгодама у првих девет мјесеци 2015. године на подручју у надлежности
Центра јавне безбједности Источно Сарајево смртно је страдало 10 лица, теже je повријеђенo
99, док је лакше повријеђено 170 лица. У односу на исти период 2014. године смртно су
страдала два лица више (или 25,0%), теже су повријеђена 24 лица више (или 32,0%), а лакше
су повријеђена четири лица више (или 2,4%). Број незгода само са материјалном штетом у
првих девет мјесеци 2015. године је мањи за 3,1%.
Због извршених кривичних дјела у саобраћају, тужилаштвима је у првих девет мјесеци 2015.
године поднeсенo 45 извјештајa као и у упоредном периоду 2014. године. Евидентирано је
укупно 23.047 прекршаја у саобраћају, што је за 17,5% више у односу на исти период прошле
године. За почињене прекршаје у саобраћају поднесено је 138 захтјевa за покретање
прекршајног поступка, што је за 63,9% мање у односу на исти период прошле године. Издата
су 20.884 прекршајна налога или за 18,3% више у односу на исти период прошле године.
Захтјевима и прекршајним налозима у првих девет мјесеци 2015. године у саобраћају су
санкционисана 21.094 лица, што је за 16,5% више у односу на број санкционисаних лица у
истом периоду прошле године.
Због техничке неисправности, истека регистрације и других разлога, на подручју у
надлежности Центра јавне безбједности Источно Сарајево из саобраћаја је у првих девет
мјесеци 2015. године искључено 817 возила (за 3,5% мање) и 1.548 возача (1,4% више него у
истом периоду претходне године).
Стање криминалитета. У периоду јануар – септембар 2015. године, на подручју у
надлежности Центра јавне безбједности Источно Сарајево, евидентирана су укупно 682
кривична дјела, што је за 8,9% више него у истом периоду прошле године.
Надлежним тужилаштвима у првих девет мјесеци ове године поднесено је 590 извјештаја,
што је за 3,3% више у односу на исти период прошле године. Извјештајима је пријављено 546
лица (од чега 8 малољетника и 172 повратника), што је за 6,2% мање од броја пријављених
лица у истом периоду прошле године.
Коефицијент укупне расвјетљености кривичних дјела (%) у првих девет мјесеци 2015. године
износи 81,1 (2014. године је износио 80,3), а коефицијент расвјетљености по НН у првих девет
мјесеци 2015. године износи 60,8 (2014. године је износио 54,5).
Бројно стање и структура запослених. У ЦЈБ Источно Сарајево, у септембру 2015. године,
укупно је било запослено 905 радника, од којих је 655 полицијских службеника, 178 државних
службеника и 72 намјештеника.
Табела 1. Национална структура укупно запослених на подручју ЦЈБ Источно Сарајево
у септембру 2015. године

Национална структура запослених
Срби

Бошњаци

855

50
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Табела 2. Национална структура запослених по полицијским станицама у ЦЈБ Источно
Сарајево у септембру 2015. године

Организациона јединица

Национална структура
запослених

Укупан

ЦЈБ Источно Сарајево

број
Срби

Бошњаци
запослених

ПС Источно Ново Сарајево

39

14

53

ПС за БС Источно Ново Сарајево

28

2

30

ПС Рогатица

50

1

51

ПС Соколац

58

2

60

ПС Трново

22

4

26

ПС Хан Пијесак

33

1

34

ПС Пале

51

3

54

ПС Пале, СОП Источни Стари Град

13

-

13

ПС Пале , СОП Мокро

6

3

9

ПС Фоча

42

4

46

ПС Фоча, СОП Миљевина

7

-

7

ПС Фоча, СОП Тјентиште

6

-

6

ПС Чајниче

33

-

33

ПС Калиновик

24

3

27

ПС Вишеград

58

-

58

ПС Рудо

40

-

40

ПС Ново Горажде

23

14

27

Укупно по ПС

533

41

574

С поштовањем,

МИНИСТАР
мр Драган Лукач
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Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
Активности посланика
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед
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