
На подручју Републике Српске, 15.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 12, Приједор 2, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 4 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**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): 10 

 чл. 232. (тешка крађа): 3 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 3 

 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: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 9, Приједор 1, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 
1 и Зворник 0 СН) 

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 16 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 20 

 позитивних: 1 

 статус „превише одговора“: 1 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ЦЈБ Добој  
 
У мјесту Густи Теслић, општина Теслић, 14/15.02.2017. године извршена 

је провала у кућу власништво Р.З. који се тренутно налази у иностранству. 
Према изјави кућепазитеља након извршене преметачине из куће ништа није 
отуђено док ће се власник 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 покушају.   

 
ЦЈБ Источно Сарајево 

 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 15.02.2017. године,  

пријављено је да је у периоду од 13.02. до 15.02.2017. године,   непознати 
извршилац или више њих,  насилно  ушао  у  викенд кућу власништво Б.В., 
Улица Петра Кочића, општина Источно Ново Сарајево.  По овлаштењу 
дежурног тужиоца извршен је увиђај којим је утврђено да је починилац  
подесним алатом отворио прозор купатила,  након чега је  из унутрашњости 
куће  отуђио  електрични алат. У току је предузимање потребних мјера и радњи 
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.   
 
  На основу оперативних сазнања да је у мјесту Пребидоли, општина 
Рудо, извршена бесправна сјеча шуме, Полицијски службеници Полицијске 
станице Рудо заједно са  рејонским лугаром  изашли су на лице мјеста , те 
уочили  да је посјечена већа количина огревног дрвета културе храста.   По 
овлаштењу дежурног тужиоца извршен је увиђај којим  је констатовано да   је у  
посљедња четири мјесеца на наведеном локалитету посјечено 136 стабала 
храста. У току је предузимање мјера и радњи на идентификацији извршилаца и 
расвјетљавању кривичног дјела „Шумска крађа“. 

 
ЦЈБ Требиње 

  
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај против једног малољетника да је починио кривично дјело 
„Крађа“.  
 

 



ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 15.02.2017. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у претходном периоду, из куће приватног 
власништва у мјесту Ораовац, град Зворник, отуђио већу количину 
алуминијумских радијатора, чиме је према изјави оштећеног, причињена 
материјална штета од око 4.500,00 КМ. По пријави су поступили полицијски 
службеници ПС Зворник. О наведеном догађају обавијештен је дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању 
почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијској станици Братунац, 15.02.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Глогова, општина Братунац, дошло до пожара на помоћном објекту 
приватног власништва. Пожар је локализован од стране Професионалне 
ватрогасне јединице Братунац. Увиђај су обавили полицијски службеници ПС 
Братунац. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бијељина. 

 


