
На подручју Републике Српске, 14.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 9, Приједор 5, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 
2 и Зворник 3 КД) 

УКУПНО КД : 25 

**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): 5 

 чл. 232. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 1 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 1 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 15 

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

 са материјалном штетом: 14 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 17 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Бања Лука 
 

 У мјесту Бараћи, општина Мркоњић Град, 15.02.2016. године око 03,05 
часова, дошло је до пожара у објекту предузећа. У пожару није било 
повријеђених лица, а материјална штета биће накнадно утврђена. Пожар је 
локализован од стране припадника Ватрогасне јединице Мркоњић Град. 
Полицијски службеници Станице јавне безбједности Мркоњић Град ће, када се 
остваре услови извршити увиђај и предузети све потребне мјере и радње на 
утврђивању тачног чињеничног стања и узрока пожара. О свим прикупљеним 
сазнањима биће обавијештено Окружно јавно тужилаштво Бања Лука.  

 
ЦЈБ Добој  
 
У мјесту Осивица, општина Теслић, 14.02.2016. године извршена је 

провала у кућу и помоћни објекат власништво Т.Ђ. који се налази на раду у 
иностранству. Према изјави кућепазитеља из куће је отуђен тример за кошење 
траве, док из помоћног објекта ништа није отуђено. Извршен је увиђај. У току је 
рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела 
„Тешка крађа“. 

  
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 14.02.2017. године 

лишили су слободе Б.Б. из Брода након што је физички напао полицијског 
службеника. Поступајући по пријави да Б.Б. који се највјероватније налази у 
алкохолисаном стању и не жели да се удаљи из дворишта свог комшије гдје се 
налазио у периоду од од 04,00 до 05,00 часова, полицијски службеници су 
изашли на лице мјеста и приликом покушаја да ступе у разговор са Б.Б., исти је 
физички напао полицијског службеника. Полицијски службеници Полицијске 
станице Брод дошли су до сазнања да је Б.Б. у току ноћи малтретирао своју 
супругу, а дијете шаком ударио у главу. О наведеном је обавјештено 
Републичко јавно тужилаштво Бања Лука коме ће, након документовања,  
против Б.Б. бити поднесен извјештај о почињеном кривичном делу „Напад на 
службено лице у вршењу службене дужности“. Обавјештен је тужилац за 
малољетнике Окружног јавног тужилаштва Добој по чијој наредби полицијски 
службеници предузимају мјере и радње на утврђивању чињеничног стања на 
околности напада на чланове породице.  

 
 
 



ЦЈБ Бијељина 
 
Полицијска станица Бијељина 2, 14.02.2017. године запримила је пријаву 

од стране оштећеног лица да су НН лица искористила његово одсуство те 
насилно ушла у стан, одакле су отуђили златни накит и техничку робу. Од 
стране полицијских службеника извршен је увиђа лица мјеста. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Бијељина 14.02.2017. године око 20,15 часова, лишили су слободе лице М.А. из 
Бијељине. Наиме, од стране полицијских службеника лице М.А. је уочено да  
управљао бициклом у видно алкохолисаном стању због чега је и лишен 
слободе. Исти је одбио да се алкотестира.  

 
ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 14.02.2017. године, око 

08,30 часова, М.Љ., радница трговинске радње која се налази у Улици Иве 
Андрића, општина Источна Илиџа, пријавила је да је у наведени објекат ушао 
непознати мушкарац, извадио нож, одгурнуо је и из касе отуђио новац у разним 
апоенима. О догађају је обавјештен дежурни тужилац који је наложио 
предузимање потребних мјера и радњи на расвјетљавању кривичног дјела 
„Тешка крађа на нарочито опасан или нарочито дрзак начин“.  Истрага је у току.  

 
Полицијској станици Фоча, 14.02.2017. године, С.Д. је пријавила да јој је 

поштар П.Т. присвојио новац од инвалиднине за мјесец јули 2016. године у 
износу од 335,00 КМ. По овлаштењу дежурног тужиоца полицијски службеници 
предузимају мјере и радње на расвјетљавању и документовању кривичног дјела 
„Проневјера“. 

 
ЦЈБ Требиње 

  
Полицијској станици Требиње пријављено је око 7 часова да је из једне 

гараже отуђен путнички аутомобил марке „Volkswagen“, тип „Golf IV“. Наведени 
аутомобил је пронађен у вечерњим часовима. Полицијски службеници Сектора 
криминалистичке полиције Центра јавне безбједности Требиње раде увиђај на 
мјесту проналаска аутомобила.  

 
Полицијски службеници Центра јавне безбједности Требиње раде на 

документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја 
или експлозивних материја“. Наиме, претресом куће и помоћних објеката код 
лица иницијала М.Ж. пронађена је одређена количина оружја и муниције.  
 
 

ЦЈБ Зворник 
 
Полицијској станици Братунац, 14.02.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Осамско, општина Братунац, дошло до пожара на котловници и пушници 
за сушење меса, које су се налазиле у непосредној близини куће приватног 
власништва, усљед чега је изгорио алат и месо које се сушило. Пожар је 
локализован од стране Професионалне ватрогасне јединице Братунац. Увиђај 
су обавили полицијски службеници ПС Братунац, заједно са инспектором за 



противпожарну заштиту ЦЈБ Зворник. Према изјави власника, причињена 
материјална штета износи око 6.000,00 КМ, а повријеђених лица није било. О 
свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина.  

 
 


