
На подручју Републике Српске, 16.02.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 7, Приједор 2, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 
0 и Зворник 5 КД) 

УКУПНО КД : 19 

**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: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.193. силовање: 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 231. (крађа): 6 

 чл. 232. (тешка крађа): 2 

 чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 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 11, Приједор 1, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 
0 и Зворник 3 СН) 

УКУПНО: 20 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 13 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 12 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ЦЈБ Добој  
 
У Теслићу, 15/16.02.2017. године извршена је провала у породичну кућу 

власништво М.В. који се тренутно налази у иностранству. Према изјави 
кућепазитеља из куће је отуђен један мушки ручни сат и златни накит. Власник 
ће се накнадно изјаснити о висини укупне причињене материјалне штете. 
Извршен је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца 
почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 16.02.2017. године, 
на основу наредбе Основног суда Добој извршили су претрес куће коју као члан 
породице користи М.П., приликом чега је пронађена и одузета аутоматска 
пушка са припадајућим оквиром без муниције. По документовању, против М.П. 
Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 
 

Полицијска станица Добој 1, 16.02.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Ј.Р. из Добоја, због основа сумње да је починио кривично дјело „Омогућавање 
уживања опојних дрога“. 
 

Полицијска станица Дервента, 16.02.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Н.П. из Дервенте због основа сумње да је починио кривично дјело „Лака 
тјелесна повреда“. 
 

Полицијска станица Теслић, 16.02.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Г.М. из Теслића  због основа сумње да је починио кривично дјело „Утаја“. 
 

Полицијска станица Шамац, 16.02.2017. године Окружном јавном 
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против 
Н.О. из Оџака, ФБиХ, због основа сумње да је починио кривично дјело 
„Угрожавање сигурности“. 
 
 
 



ЦЈБ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Рудо, 16.02.2017. године, М.Ђ. је пријавио да га је у 

просторијама шумског газдинства гдје је запослен, ножем покушао напасти Н.К. 
Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на лице мјеста гдје су 
затекли именоване, те од Н.К. одузели нож на преклапање. О догађају је 
обавјештен дежурни тужилац који је наложио предузимање потребних мјера и 
радњи на документовању кривичног дјела „Угрожавање опасним оруђем при 
тучи или свађи“. 

 
У спортској кладионици „Бет ливе“ у Палама, 16.02.2017. године, око 

19,00 часова, извршено је кривично дјело „Разбојништво“ над радницом 
наведене кладионице. Према изјави пријавитеља у наведени објекат ушао је 
непознати маскирани мушкарац и уз пријетњу употребе ручне бомбе коју је 
држао у руци, тражио од раднице да му преда новац. Након што је узео коверту 
са неутврђеном количином новца, извршилац се удаљио са лица мјеста. 
Оперативним радом на терену полицијски службеници су дошли до сазнања да 
се у везу са извршењем наведеног кривичног дјела може довести Б.И. који је 
лишен слободе и приведен у службене просторије полицијске станице. У току је 
криминалистичка обрада над осумњиченим, након чега ће тужилаштву бити 
достављен одговарајући извјештај. 

 
ЦЈБ Требиње 

  
Центар јавне безбједности Требиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставио извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања 
основа сумње да је лице иницијала М.Ж. починило кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет  оружја или експлозивних материја“.  
 

ЦЈБ Зворник 
 
На магистралном путу Власеница – Хан Пијесак, у мјесту Тугово, општина 

Власеница, у ноћи између 15.02./16.02.2017. године, око 00,00 часа, догодила 
се саобраћајна незгода слијетањем путничког аутомобила марке „Fiat“, којим је 
управљао Н.М. (1979), који је том приликом задобио тјелесне повреде. 
Повријеђени је превезен у Дом здравља Власеница, одакле је упућен у Општу 
болницу Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Власеница, којом приликом је код возача Н.М. утврђено присуство 
алкохола од 2,37 г/кг у организму. Рад на документовању саобраћајне незгоде 
је у току. 

 
Полицијској станици Братунац, 16.02.2017. године пријављено је да је у 

мјесту Хрнчићи, општина Братунац, дошло до пожара на помоћном објекту 
приватног власништва. Пожар је локализован од стране Професионалне 
ватрогасне јединице Братунац. На лицу мјеста биће извршен увиђај и 
предузеће се све потребне мјере и радње са циљем утврђивања узрока 
пожара. 

 
Полицијска станица Козлук, 16.02.2017. године, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу 
против лица Г.Л. из Зворника, због постојања основа сумње да је починио 



кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја“. 
 

 


