
 

 

На подручју Републике Српске, 09.05.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 6, Добој 1,  Бијељина 3 , И.Сарајево 2  КД) 
 
УКУПНО КД : 14 
 
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): 2 
• чл. 232. (тешка крађа):  10 
• чл. 233. (разбојништво):  0 
• чл. 234. (разбојничка крађа): 0                   
• остала КД против имовине: 0 
• остала   КД: 1 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 4,   И.Сарајево 1 и Требиње 1   нарушавања ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 6 

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

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

• чл. 12. (физички напад на другог): 4 

• 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: 1 



 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 9, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 3  и Требиње 2 СН) 
 

• укупно: 17 
• са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0; тешко повријеђена лица: 1; 

лакше повријеђена лица: 1) 
• са материјалном штетом: 15 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 1 
• експлозије:0       
• хаварије: 0 
                      

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 1 
• позитивних: 0  

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 

Полицијској станици Челинац, 08.05.2011.године, пријављено је да је у временском 
периоду од 04.05. до 09.05.2011.године, непознато лице ушло у круг приватног 
предузећа у мјесту Грабовац, општина Челинац,  насилно одвојило трафо- станицу 
са металног високонапонског стуба из које је отуђило око 180 литара трафо уља, 
након чега је исту оборило на земљу, те из електро ормара отуђило опрему, уређаје 
и 12 метара електро кабла. Полицијски службеници су извршили увиђај на 
околности почињеног кривичног дјела Тешка крађа. Материјална штета биће 
накнадно утврђена. У току је  оперативни рад. 
 
Полицијској станици Приједор 1, 08.05.2011.године, пријављено је да је у 
временском периоду од 04.05. до 07.05.2011.године, из дворишта куће у  улици 
Махмута Бушатлије у Приједору, непознато лице отуђило већу количину 
алуминијских плата за шаловање стропова. Полицијски службеници су извршили 
увиђај на околности почињеног кривичног дјела Крађа. Због постојања основа 
сумње да су починили поменуто кривично дјело, истога дана, лишена су слободе 
лица са иницијалима М.Д. и С.Х., оба из Приједора. Након извршене 
криминалистичке обраде, поменути су пуштени на  слободу, а против истих 
надлежном тужилаштву слиједи извјештај због почињеног кривичног дјела Крађа. 
 
ЦЈБ Добој: 
 
У мјесту Лижани, општина Брод, 08/09.2011.године, извршена је провала у 
православну цркву, одакле је отуђен новац у износу од 10,00 КМ и метална звјезда 
у облику крста. Увиђајем је утврђено да је провала извршена насилним отварањем 
улазних врата, помоћу подесног предмета и физичке снаге.  
У току је оперативни рад на проналаску лица које је на овај начин извршило КД 
тешке крађе. 



 

 

 
На магистралном путу М-14 у мјесту Вукосавље, 09.05.2011. године око 11,40 
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали: путничко моторно 
возило марке „пасат“, којим је управљао Н.Х. из Модриче и мопед марке „томос“, 
којим је управљао П.С. из Врањака, општина Модрича. У овој саобраћајној незгоди 
возач мопеда задобио је тешке тјелесне повреде и превезен је у КБЦ Бања Лука. 
Увиђај су извршили полицијски службенции Полицијске станице за безбједност 
соабраћаја Добој. До саобраћајне незгоде је дошло када возач путничког возила, 
приликом укључења са локалног на магистрални пут, није зауставио возило испред 
знака „СТОП“, те је наставивши вожњу ударио у мопед, који се кретао 
магистралним путем из правца Модриче. 
 
ЦЈБ Бијељина: 
 
У мјесту Дворови општина Бијељина НН лица су у току ноћи 08/09.05.2011. године 
извршили тешку крађу у бензинску пумпу Нестро – Петрол, тако што су  
провалили на прозор ушли унутра и подесним предметом одвалили  касу из које су 
отуђили 8.100 КМ. Извршен je увиђај.  Истрага је у току. 
 
У мјесту Хасе, општина Бијељина НН лица извршила су тешку крађу 08/09.05.2011. 
године из пумпе Нестро-Петрол тако што су  извршили провалу на прозор упли у 
унутрашњост, подесним предметом одвалили металну касу  одакле су отуђили 
6.400 КМ. Извршен је увиђај.  Истрага је у току. 
 
ЦЈБ И.Сарајево: 
 
Полицијској станици Рогатица, М.И., руководилац предузећа „Експорт – импорт“ 
ДОО Иконић, пријавио је да је у току ноћи 08/09.05. ове године, у мјесту Месићи, 
из круга наведеног предузећа отуђено око 1000 кг жељезних профила.  
Извршен је увиђај. Истрага је у току. 
 
Полицијској станици Чајниче, Б.Ђ, радник АД „Романија путеви“, Соколац, 
пријавио је да је непознати извршилац или више њих, отуђио два акумулатора са 
радне машине (ваљка), који се налазио у мјесту Хладне Воде.  
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању наведеног кривичног дјела. 
 
ЦЈБ Требиње: 
 
ПС Гацко пријављено је да су, током ноћи 08/09.05.2011.године, од стране нн лица 
или више њих, извршене провалне крађе у самопослугу «Липник» и спортску 
кладионицу «Моцарт», у Гацку.  
Полицијски службеници ПС Гацко извршили су увиђаје и предузели мјере на 
расвјетљавању дјела. 
 
 
 
 



 

 

Полицијски службеници  ПС Требиње су Окружном тужулаштву Требиње 
доставили Извјештај против М.Б., из Требиња, због постојања основа сумње да је 
починио КД Тешка крађа.Постоје основи сумње да је пријављени М.Б., у посљедња 
три - четири мјесеца, из магацинског простора предузећа ДОО «Нелт»,  отуђио 
већу количнину цигарета. Наиме, радећи по пријави од 15.04.2011.године, када је 
ПС Требиње пријављено да је, из магацинског простора, предузећа «Нелт», отуђена 
већа количина цигарета, укупне вриједности 21.340,01 КМ, полицијски 
службеници ПС Требиње су, оперативним радом, дошли до сазнања да је могући 
извршилац  М.Б., радник наведеног предузећа.  Након криминалистичке обраде  
дјело је документовано  и против М.Б. Окружном тужилаштву  Требиње достављен 
Извјештај о почињеном кривичном дјелу.  

 
 


