
На подручју Републике Српске, 09.01.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 6 

**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): 0 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7 

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

 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): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 6, Приједор 1, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 1 СН) 

УКУПНО: 13 

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

 са материјалном штетом: 10 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Приједор 
 
Полицијској станици Приједор 2 ЦЈБ Приједор, дана 09.01.2017. године у 

21,00 часова, пријављено је да је у кући приватног власништва у Приједору 
извршено кривично дјело. На лицу мјеста извршен увиђај. Утврђено је да је 
непознати починилац из објекта куће отуђио одређену количину златног накита 
укупне вриједности око 1.700,00 КМ, чиме је починио кривично дјело „Тешка 
крађа“. Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. 
Рад на проналаску извршиоца је у току. 

 
ЦЈБ Добој  
 
Полицијској станици Теслић, 09.01.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Чечава, општина Теслић, извршена провала у кућу власништво Н.К. 
одакле је отуђен златни накит. Током увиђаја утврђено је да је извршена 
провала и у оближњу кућу власништво његовог зета С.Т. који се налази на раду 
у иностранству. Према изјави кућепазитеља из куће је отуђен новац. У току је 
рад на проналаску извршиоца или извршилаца наведеног кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 
  

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Козлук, 09.01.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Козлук, град Зворник, дошло до пожара на објекту приватног 
власништва. Пожар је локализован од стране Професионалне ватрогасне 
јединице Зворник. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. Увиђај су извршили полицијски 
службеници  Центра јавне безбједности Зворник.  Истрага је у току. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница лишили су 

слободе М.М. из Шековића, због управљања возилом под дејством алкохола. 
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,67 г/кг 
алкохола у организму. 


