
На подручју Републике Српске, 13.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
3 и Зворник 0) 

УКУПНО КД : 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл.149. (тешко убиство): 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): 8 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

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

УКУПНО: 19 



 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ЦЈБ Добој 
 

Полицијској станици Добој 2, пријављено је да је 12/13.02.2017. године 
извршена провала у помоћни објекат власништво Н.Ј. са подручја града Добоја 
одакле су отуђене двије моторне пиле и електрични алат. О висини укупне 
причињене материјалне штете власник ће се накнадно изјаснити. Извршен је 
увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијска станица Добој 2, 13.02.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој  поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
З.С. са подручја града Добоја,  због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“ и кривично дјело „Недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја“. 

 
У мјесту Осјечани подручје града Добоја, 13.02.2017. године око 21,00  

час избио је пожар на паркираном путничком возилу марке „фиат пунто“ 
власништво Г.М., а које је користио његов брат Д.М.  Према изјави власника 
укупна причињена материјална штета износи од око 500,00 КМ. Увиђајем, који 
су 14.02.2016. године извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Добој 2 заједно са инспектором за противпожарну заштиту ЦЈБ Добој, утврђено 
је да усљед неисправне и дотрајале инсталације избио пожар на предњем 
дијелу возила, испод хаубе гдје је смјештен мотор. О наведеном је обавјештен 
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 
ЦЈБ И.Сарајево 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Соколац, 13.02.2017. године,  
у Улици Марка Ећимовића у Сокоцу, зауставили су путничко моторно возило 
„Фиат Пунто“ којим је управљао Ђ.Ђ. Контролом је утврђено да су регистарске 
ознаке   фиктивно постављене,  због чега  је возило привремено одузето. О 
догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање 
потребних мјера и радњи на документовању кривичног дјела „Посебни 
случајеви фалсификовања исправе“. 



 
 У Улици В.Р.Путника, општина Источно Ново Сарајево, 12.02.2017. 
године, око 23,30 часова,  догодила се саобраћајна незгода до које је дошло 
када је  возач   ПМВ „Фиат Пунто“  изгубио контролу над возилом, слетио са 
коловоза и преврнуо се на бочну страну. У овој саобраћајној незгоди возач Н.А. 
је лакше повријеђен, док је сувозач С.А.  задобила тешке тјелесне повреде 
(фрактура ноге).  Након указивања љекарске помоћи у КЦ Касиндо, повријеђена 
лица превезена су у КУМ  Кошево.   По овлаштењу дежурног тужиоца извршен 
је увиђај. 
 
ЦЈБ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да су из једне гараже 
украдени бакарни сливници. У току је рад на расвијетљавању кривичног дјела 
„Крађа“.  

 
ЦЈБ Зворник 
 

Полицијска станица Зворник, 13.02.2017. године, Окружном јавном 
тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Б.Р. из Зворника, због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело „Угрoжавање сигурности“. 
 


