
На подручју Републике Српске, 03.01.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 2 

 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): 1 

 чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 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): 0 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 16, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње 4, Приједор 
3 и Зворник 8) 

УКУПНО: 44 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 5) 



 са материјалном штетом: 37 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 3 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 14 

 позитивних: 1 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ЦЈБ Зворник 
 

Полицијској станици Братунац, 03.01.2017. године пријављено је да је у 
улици Светог Саве, општина Братунац, дошло до пожара на помоћном објекту 
аутоелектричарске радње приватног власништва. Пожар је локализован од 
стране Професионалне ватрогасне јединице Братунац. Истрага је у току. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник лишили су слободе В.Ј. из  Бијељине, због управљања возилом под 
дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани 
посједује 1,89 г/кг алкохола у организму. 
 
ЦЈБ И.Сарајево 

 
На основу наредбе Основног суда Фоча и уз сагласност дежурног 

тужиоца, полицијски службеници Станице јавне безбједности Фоча, 03.01.2017. 
године, у мјесту Тјентиште, општина Фоча, извршили су претрес куће и 
помоћних обеката које користи  Д.Ж.   Претрес је извршен на основу претходно 
прикупљених оперативних сазнања  се у  једном од наведених објеката налази 
возило за које постоји основ сумње да је  отуђено у ранијем периоду. 

Том приликом у гаражи је пронађено путничко моторно возило „Audi Q5“,  
за које именовани није посједовао одговарајућу документацију, а које је, према 
његовој изјави, власништво  З.П. из Требиња.  Након што је на лице мјеста 
дошао  поменути З.П.  и предао полицијским службеницима оригиналан кључ 
од возила,  извршеним провјерама утврђено је да се предметно возило налази  
на потрагама Интерпола.  У службеним просторијама обављен је разговор са 
наведеним лицима на околности посједовања возила које је привремено 
одузето и депоновано на паркинг простор  СЈБ Фоча. По овлаштењу дежурног 
тужиоца  полицијски службеници предузимају потребне мјере и радње на 
расвјетљавању и документовању поменутог догађаја. 

 
 На дионици магистралног пута Љубогошта – Подграб,  у Улици Јована 

Цвијића, општина Пале, 03.01.2017. године, око 17,00 часова, догодила се 
саобраћајна незгода  у којој  су учествовали Х.О. који је управљао путничким 
моторним возилом  „Tojota Land Kruzer“  и Н.Ц.  који је управљао возилом 
„GolfA3“. 



У овој саобраћајној незгоди  тешко је повријеђен  Б.Ш., сувозач у „голфу“ 
(фрактура зуба и повреде усне), док је возач истог возила лакше повријеђен.  
Извршен је увиђај. Тачан узрок незгоде биће накнадно утврђен. 
 

Полицијски сужбеници Полицијске станице  Калиновик, Окружном 
тужилаштву Требиње   поднијели су извјештај против   О.Г. и  С.М., због 
постојања основа сумње да су  починили  кривично дјело Крађа. 
 
ЦЈБ Требиње 
 

Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице ударило 
друго лице. У току је документовање кривичног дјела „Лака тјелесна повреда“.  

 


