
На подручју Републике Српске, 08.12.2011. године евидентирано је:  

 

**КРИМИНАЛИТЕТ** 

(По ЦЈБ: Б.Лука 11, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2 и Требиње 4 КД) 

 

УКУПНО КД : 21 

 

**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. (крађa):8 

• чл. 232. (тешка крађa): 5 

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

• чл. 234. (разбојничкa крађa): 0  

• остала КД против имовине: 2 

• остала КД: 5 

 

**ЈАВНИ РЕД И МИР** 

(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Бијељина 2, И.Сарајево 1 и Требиње 2 нарушавања ЈРМ) 

 

• укупно нарушавања:    9 

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

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

• чл. 12. (физички напад на другог): 3 

• 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 НЕСРЕЋЕ** 

(По ЦЈБ: Бања Лука 15, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 6 и Требиње 2СН) 

 

• укупно: 30 



• са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1; лакше 

повријеђена лица 7) 

• са материјалном штетом: 22 

 

**ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ** 

• пожари: 0 

• експлозије:0  

 

**ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а** 

• укупно: 19 

• позитивних:  0  

 

**АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ** 

 

**ЦЈБ Бањалука** 

 

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Центра јавне 

безбједности Бања Лука, дана 08.12.2011.године, приликом легитимисања лица са 

иницијалима Л.Т. из Бања Луке у улици Николе Пашића у Бања Луци, пронашли су 

и привремено одузели 0,4 грама бруто масе зелене биљне материје која асоцира на 

опјну дрогу марихуану, умотану у бијели папир.  

Наведено лице приведено је у службене просторије гдје је извршена 

криминалистичка обрада, након чега је пуштено на слободу. 

Против наведеног, надлежном тужилаштву слиједи извјештај због почињеног 

кривичног дјела Омогућавање уживања опојних дрога. 

 

Полицијска станица Прњавор, дана 08.12.2011.године, Окружном тужилаштву 

Бања Лука, поднијела је извјештај против лица са иницијалима М.К. из Прњавора, 

због постојања основа сумње да је починило кривично дјело Фалсификовање 

исправе.Поменуто лице се сумњичи да је претходно фалсификовану возачку 

дозволу на његово име здату од стране Руске федерације покушало да у редовној 

процедури замијени за важећу возачку дозволу Босне и Херцеговине.У току је рад 

на документовању и преосталих девет кривичних дјела Фалсификовање исправе 

извршених на исти начин и подношење одговарајућих извјештаја надлежном 

тужилаштву. 

 

Полицијској станици Челинац, дана 08.12.2011.године, око 15:25 часова, 

пријављеноје да је непосредно прије пријаве, непознато лице испред угоститељског 

објекта на Тргу Првог Крајишког Пролетерског батаљона у Челинцу отуђило 

путничко возило марке „Голф 2“, те приликом удаљавања са лица мјеста наведеним 

је оборило власника возила који је покушао да спријечи крађу. Двадесетак минута 

касније полицијски службеници су на паркинг простору испред хотела „Турист“ у 

Челинцу пронашли поменуто возило, а због постојања основа сумње да је 

починило наведена кривична дјела, лишили су слободе малољетника из 



Теслића.Наведено лице приведено је у службене просторије гдје је извршена 

криминалистичка обрада, након чега је пуштено на слободу. Против наведеног, 

надлежном тужилаштву слиједи извјештај због почињених кривичних дјела 

одузимање моторног возила и Лака тјелесна повреда. 

 

 

**ЦЈБ Добој** 

 

Полицијски службеници ПС Петрово, 08.12.2011.године, на захтјев ПС Грачаница 

лишили су слободе Г.К. из Петрова, због основа сумње да је на подручју општине 

Грачаница извршио кривично дјело против имовине. Истог дана Г.К. је предат у 

надлежност ПС Грачаници. 

 

**ЦЈБ И.Сарајево** 

 

Полицијској станици Пале пријављено је да су у ТЦ „Бартула“, у парфимерији 

„Дидако“, отуђена три парфема. У току је рад на расвјетљавању наведеног 

кривичног дјела. 

 

Полицијски службеници Полицијске станице Рудо поднијели су Захтјев за 

покретање прекршајног поступка против С.Ј., због тога што је у СШЦ Рудо, 

нарушавао јавни ред и мир вријеђањем и угрожавањем безбједности пријетњом на 

живот и тијело Б.П.. 

 

 

**ЦЈБ Требиње** 

 

 

Полицијски службеници ПС Гацко су лишили слободе Д.М. због постојања основа 

сумње да је, након вербалног сукоба са Д.С., пријетио употребом пиштоља чиме би 

починио КД Угрожавање сигурности и КД Недозвољена производња и промет 

оружја или експлозивних материја. 

ПС Гацко пријављено је да је од стране нн лица или више њих, из складишта РиТЕ 

Гацко, отуђено 50 метара бакарног кабла. Извршен увиђај. 

ПС Требиње пријављено је да је, од стране нн лица или више њих, у требињском 

насељу Горица,  извршена провала у кућу, власништво  М.Б.. У току је рад на 

расвјетљавању дјела. 

 

Полицијски службеници ПС Билећа су Окружном тужилаштву Требиње доставили 

Извјештај против П.М. и М.Д., настањени у Билећи, због постојања основа сумње 

да су починили КД Лака тјелесна повреда на штету М.Г. и С.М.. 

Полицијски службеници ПС Требиње су Окружном тужилаштву Требиње, уз 

Извјештај о почињеном кривичном дјелу, предали Р.С., из Требиња, због постојања 

основа сумње да је починио КД Тешка тјелесна повреда. 

  


