
На подручју Републике Српске, 20.09.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 8, Добој 6, Бијељина 4  и Требиње 1  КД) 
 
УКУПНО КД : 19 
 
КД против  живота и тијела 
 
• чл. 148. (убиство ): 0 
• чл. 149. (тешко убиство): 0 
• чл. 155. (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): 3 
• чл. 232. (тешка крађа):7  
• чл. 233. (разбојништво):  0 
• чл. 234. (разбојничка крађа):  0      
• остала КД против имовине: 1 
• остала   КД: 7 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 2, Добој 3, Бијељина 4 и Требиње 1  нарушавања ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 10 

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

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

• чл. 12. (физички напад на другог): 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): 0  

• остали прекршаји: 3 



САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

( По ЦЈБ:  Б. Лука 22, Добој 7, Бијељина 6, И.Сарајево  10 и Требиње 1 СН) 
• укупно:  46 
• са посљедицама по лица: 11 (погинуло лица: 0; тешко повријеђена лица: 5; 
лакше повријеђена лица: 9) 

• са материјалном штетом: 35 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 0 
• експлозије: 0 
                      

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 17 
• позитивних:  0 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције ЦЈБ Бањалука,  
20.09.2011.г., око 15,25 часова, у улици Мише Ступара у Бањалуци, лишили су 
слободе лице са иницијалима Р.В. из Бањалуке, на основу централне потраге 
расписане од стране Основног суда Бањалука, од 05.09.2011.године, због кривичног 
дјела Тешка крађа. Истога дана, наведено лице предато је у надлежност Судске 
полиције. 

 

Полицијској станици Мркоњић Град, 20.09.2011.г., пријављено је да је ноћу 
19/20.09.2011.г., у мјесту Балкана, општина Мркоњић Град, непознато лице 
провалило у објекат бензинске пумпе, одакле је отуђило три акумулатора, 20 
литара моторног уља и неутврђену количину разних врста цигарета. Полицијски 
службеници су извршили увиђај на околности почињеног кривичног дјела Тешка 
крађа. Материјална штета износи око 2300 КМ. Оперативни рад је у току. 

 

ЦЈБ Бијељина: 
 
У мјесту Папраћа, општина Шековићи, НН лица су 20.09.2011.г. у времену  од 
19,00 до 20,30 часова  извршила тешку крађу из манастира Папраћа, тако што су  
провалили кроз прозор  конака манастира и отуђили 1.000 Еура, 600 КМ и 10.000 
динара.  Извршен је увиђај. Истрага је у току.   
 
У току  ноћи 19/20.09.2011. г у Сребреници, НН лица извршила у тешку крађу из 
бензинске пумпе ''Нестро-петрол'', тако што су  провалили врата и из магацинског 
простора отуђили разних врста цигарета вриједности око 3.200 КМ.     Извршен је 
увиђа. Истрага је у току. 
 
 



ЦЈБ Добој: 
 

Полицијској станици Теслић, 20.09.2011. године, пријављено је да су 17.09.2011.г. 
око 14,00 часова, два непозната мушкарца , лажно се представљајући као 
инспектори полиције, са радног мјеста одвели Ж.М., кога су ставили у путничко 
моторно возило и одвезли у правцу Борије. У међувремену, придружио им се трећи 
мушкарац, након чега су се зауставили на макадамском путу на Борији, гдје су 
Ж.М. извели из возила, ударајући га ногама и рукам по тијелу, испитујући га о 
предметима који су неколико дана раније отуђени приликом извршења кривичног 
дјела тешке крађе. Полицијски службеници ПС Теслић предузимају опертаивне 
мјере и радње на проналаску лица која су на овај начин починила кривична дјела:  
лажно представљање,  лака тјелесна повреда и противправно лишење слободе. 

 

Полицијски служебнции ПС Модрича, 20.09.2011. године, лишили су слободе Б.Ж. 
из Модриче и М.Г. са подручја општине Усора, ФБиХ, због основа сумње да су 
извршили више кривичних дјела тешке крађе на подручју општине Модрича. У 
току је криминалистичка обрада над наведнеим лциима, као и опертаивни рад на 
утврђивању чињеничног стања и прикупљања материјалних доказа ради 
доказивања наведених кривичних дјела. 
 
Полицијска станица Теслић, 20.09.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против М.Ј. и Д.Ђ., оба са 
подручја општине Челинац, због основа сумње да су починили КД крађе. 
 

Полицијска станица Петрово, 20.09.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је два извјештаја о извршеним кривичним дјелима: 
-против три лица из Петрова (Љ.П., П.Р. и Д.Т.), због основа сумње да су починили 
КД крађе, 
-против Ј.И. са подручја општине Петрово, због основа сумње да је починио КД 
крађе. 

 

На магистралном путу Добој–Дервента у мјесту Которско, општина Добој, 
20.09.2011.г. око 12,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовала два путничка моторна возила марке „опел астра“. У овој саобраћајној 
незгоди тешке тјелесне повреде задобило је седмогодишње дијете, док се за 
сувозача А.К. љекари, за сада, нису изјаснили о степену задобијених повреда. 
Повријеђенима је указана љекарска помоћ у Општој болници „Светиа апостол 
Лука“ у Добоју. Увиђај су извршили полицијски служебници Полицијске станице 
за безбједност соабраћаја Добој. До саобраћајне незгоде је дошло када је возач Р.А. 
из Зенице, крећући се возило из правца Добоја, започео радњу претицања, а да се 
претходно није увјерио да радњу може извршити на безбједан начин, приликом 
чега је ударио у путничко моторно возило, којим је управљао Ј.М. са подручја 
општине Усора, ФБиХ, а које се кретало испред њега у истом правцу и вршило 
радњу скретања у лијево.  

 

У Доњој Лупљаници, општина Дервента, 20.09.2011. г., у дворишту породичне 
куће самоубиство вјешањем о дрво извршио је М.Џ. Увиђај лица мјеста извршили 



су полицијски службеници ПС Дервента, заједно са љекаром мртвозорником Дома 
здравља Дервента. 
 
ЦЈБ Источно Сарајево: 
 
У Рогатици са тешким тјелесним повредама, у Палама са лакшим тјелесним 
повредама, у Фочи и И.Н.Сарајеву са већом материјалном штетом и у Фочи, 
Трнову, Вишеграду и И.Н.Сарајеву(3) са мањом материјалном штетом. 

 
На дијелу магистралног пута Подроманија – Рогатица, у мјесту Стјенице, општина 
Рогатица, 19.09.2011. године, око 20,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у 
којој је једно лице тешко повријеђено. До незгоде је дошло када је Н.Б. који је 
управљао ПМВ „Хундаи“, због неприлагођене брзине условима аи стању пута, 
изгубио контролу над возилом, слетио на десну страну коловоза, преврнуо се и 
ударио у дрво са лијеве стране коловоза. У овој незгоди тешко је повријеђен Н.Ј., 
сувозач у наведеном возилу. Увиђај су извршили припадници Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја Соколац. 
 
ЦЈБ Требиње: 
 
Полицијски службеници ПС Требиње су, 20. септембра, у селу Подвори, извршили 
претрес куће и помоћних просторија чији је корисник Р.С.  Том приликом 
пронађена је једна аутоматска пушка, једна пушка калибра 7,9 мм и 172 ком. 
метака различитог калибра.  У току је документовање кривичног дјела. 
 
Полицијски службеници ПС Невесиње су, 20. септембра, у насељу Миљевац, 
пронашли  путнички аутомобил „Лада – Рива 1300“ чије је отуђење, 19.септембра, 
пријавио Р.Ш.  
 
ПС Требиње је документовала те, 20.септембра, ОТ-у у Требињу поднијела 
извјештај против М.Д. због постојања  основа сумње да је, 19.септембра, починио 
кривично дјело Насиље у породици или породичној заједници.  
 


