
На подручју Републике Српске, 02.01.2017. године евидентирано је: 

КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ЦЈБ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 2 
и Зворник 2) 

УКУПНО КД: 16 

**КД против живота и тијела** 

• чл. 148. (убиство): 0 

• чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 1 

• чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 2 

• чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 

• остала КД: 0 

**КД против полног интегритета** 

• чл.193. силовање: 0 
• остала КД: 0 

**КД против имовине** 

• чл. 231. (крађа): 3 

• чл. 232. (тешка крађа): 6 

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

• чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

• остала КД против имовине: 1 

• остала КД: 3 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10 

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

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

• чл. 12. (туча и физички напад): 5 

•  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 11, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор 2 
и Зворник 2) 

УКУПНО: 21 

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



• са материјалном штетом: 14 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 2 

• експлозије: 0 

• хаварије: 0 

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ - а 

• укупно: 36 
• позитивних: 0 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

ЦЈБ Добој 

У мјесту Ђулић, општина Теслић, 02.01.2017. године извршена је провала 
у кућу власништво П.Т., одакле је отуђен новац у различитим валутама. Извршен 
је увиђај. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца наведеног 
кривичног дјела „Тешка крађа". 

У мјесту Бољанић, подручје града Добоја, 02.01.2017. године избио је 
пожар на кући власништво Д.Б. У пожару, који је локализовала Професионална 
ватрогасна јединица Добој, кућа је у потпуности изгорјела. Увиђај су извршили 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са инспектором за 
противпожарну заштиту ЦЈБ Добој приликом чега је утврђено да је пожар настао 
усљед непажње, односно нехата власнице (сушење веша на кварцној гријалици у 
поткровљу куће). 

ЦЈБ Зворник 

Полицијској станици Зворник, 02.01.2017. године пријављено је да су два 
непозната лица, испред угоститељског објекта у улици Патријарха Павла у 
Зворнику, физички напали пријавитеља, нанијевши му повреде у предјелу главе и 
тијела. Пријавитељ је упућен да се јави у Јавну здравствену установу у Зворнику. 
О наведеном догађају упознат је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. Истрага је у току. 

На магистралном путу Зворник - Бијељина, у мјесту Козлук, град Зворник, 
02.01.2017. године, око 02,50 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем путничког аутомобила марке „Opel", којим је управљао М.С. (1994) из 
Зворника, који је задобио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен и збринут у 
Медицински центар у Зворнику. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 



 

ЦЈБ И.Сарајево 

Полицијски сужбеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 
Окружном тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против С.Г., због 
постојања основа сумње да је починио кривично дјело Лака тјелесна повреда, те 
против Д.М. због основа сумње да је починио кривично дјело Недозвољена 
производња и промет оружја или експлозивних материја. 

Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против О.Б., због постојања 
основа сумње да је починио кривично дјело Угрожавање јавног саобраћаја. 

Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград, Окружном 
тужилаштву Источно Сарајево поднијели су извјештај против Ж.Ђ., због основа 
сумње да је починио кривично дјело Крађа. 


