
На подручју Републике Српске, 27.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 10, Приједор 6, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 
1 и Зворник 5 КД) 

УКУПНО КД : 26 

**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): 4 

 чл. 232. (тешка крађа): 7 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 6 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14 

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

 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): 2 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 21 

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

 са материјалном штетом: 17 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 13 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 
 

 У улици Радослава Лакића, град Бања Лука, 27.02.2017. године око 17,45 
часова, дошло је до пожара на породичној кући и помоћном објекту којом 
приликом је причињена материјална штета која ће бити накнадно утврђена.  
Пожар је локализован од стране припадника Ватрогасне бригаде Бања Лука, а 
на лице мјеста изашли су и полицијски службеници Полицијске станице Бања 
Лука - Лазарево и Одјељена за пожаре, експлозије и хаварије Центра јавне 
безбједности Бања Лука, који су констатовали да нема елемената кривичног 
дјела. 
 

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Центра јавне 
безбједности Бања Лука, 27.02.2017. године лишили су слободе Д.З. (1996) из 
Бања Луке, код кога су пронашли и уз потврду одузели зелену биљну материју 
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне масе око 7,90 
грама. Истог дана, на основу наредбе Основног суда Бања Лука, извршен је 
претрес куће коју користи наведено лице којом приликом је пронађена једна 
дигитална вага за прецизно мјерење са траговима зелене биљне материје која 
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана. Након комплетирања и 
документовања предмета, надлежном тужилаштву слиједи подношење 
извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет 
опојних дрога“.  

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Добој 1, 27.02.2017. године пријављено је да је у 

претходна два дана извршена провала у стан власништво М.Б. из Добоја 
одакле су отуђена два телевизора. Оштећена ће се накнадно изјаснити о 
висини причињене материјалне штете. Извршен је увиђај. У току је рад на 
проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 
 

У Модричи, 27.02.2017. године извршена је провала у кућу власништво 
М.Г. из Модриче одакле је након извршене преметачине отуђен новац у износу 
од око 160,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца 
или извршилаца почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 



Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, на основу 
прикупљених оперативних сазнања утврдили су да је Н.С. са подручја општине 
Петрово, у јануару 2017. године приликом подношења захтјева за доношење 
рјешења о поништењу личне карте, дао лажну изјаву (исказ) да је наведени 
документ изгубио, на основу чега му је издата нова лична карта. Након 
расписане потраге за изгубљеним предметом (личном картом) од стране ЦЈБ 
Добој, припадници Јединице граничне полиције Зворник, 05.02.2017. године од 
Н.С. одузели су неважећу личну карту коју је на граничном прелазу Каракај 
користио приликом уласка у БиХ. По документовању, против Н.С. Окружном 
јавном тужилаштву Добој биће поднесен извјештај о почињеном кривичном 
дјелу „Давање лажног исказа“. 
 

У Улици краља Александра у Добоју, 27.02.2017. године око 15,10 часова 
избио је пожар на путничком возилу марке „VW Golf“ власништво Љ.И. из 
Добоја. У пожару који су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
јединице Добој, у потпуности је изгорјела унутрашњост возила. Према изјави 
власника причињена материјална штета износу око 6.000,00 КМ. Увиђајем који 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 заједно са 
инспектором за противпожарну заштиту ЦЈБ Добој утврђено је дошло до 
самозапаљења возила. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Добој. 

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
На дијелу магистралног пута Љубогошта – Подграб, у Карађорђевој 

улици, општина Пале, 27.02.2017. године, око 03,20 часова, догодила се 
саобраћајна незгода у којој су учествовала два возача, И.Г. који је управљао  
путничким моторним возилом „Passat“ и Б.Г. који је управљао ПМВ „Renault 
Megan“. У овој  саобраћајној незгоди возач  И.Г. је тешко повријеђен (фрактура 
кључне кости), док је возач Б.Г. задобио лакше тјелесне повреде. Повријеђена  
лица превезена су у КЦ Касиндо гдје су задржани на лијечењу. Код оба возача 
алкотестирањем је утврђено присуство алкохола у организму. Извршен је 
увиђај. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 
Окружном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Е.Х., 
због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка крађа“.  
 

Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград, Окружном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Е.П., због основа 
сумње да је починио кривично дјело „Утаја“.  
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 27.02.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду извршио бесправну 
сјечу шуме, на локалитету у мјесту Каменица, град Зворник. По пријави су 
поступили полицијски службеници ПС Зворник који су заједно са радником 
надлежног шумског газдинства констатовали да је извршена бесправна сјеча 
већег броја стабала различите врсте дрвета, укупне дрвне масе око 18,5 
метара кубних. О наведеном догађају обавјештен је дежурни тужилац Окружног 



јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела 
„Шумска крађа“. 

 
Полицијска станица Власеница, 27.02.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица С.М. из Власенице, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Крађа“. 
 

Полицијска станица Милићи, 27.02.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном 
дјелу против лица Х.С. из Милића, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Скидање или повреда службеног печата или знака“. 
 

Полицијска станица Сребреница, 27.02.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица А.К. из Тузле, због постојања основа сумње да је починио кривично 
дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“. 

 
 

 


