
 

 

На подручју Републике Српске, 11.05.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 9, Добој 2,  Бијељина 3 и И.Сарајево 3  КД) 
 
УКУПНО КД : 17 
 
КД против  живота и тијела 
 
• чл. 148. (убиство у покушају): 1 
• чл. 149. (тешко убиство): 0 
• чл. 155. (тјелесна повреда) : 0 
• 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): 7 
• чл. 232. (тешка крађа):  4 
• чл. 233. (разбојништво):  0 
• чл. 234. (разбојничка крађа): 0                   
• остала КД против имовине: 4 
• остала   КД: 1 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 11, Бијељина 6, И.Сарајево 1 и Требиње 1 нарушавања ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 19 

• чл. 8.   (вријеђање и безобзирно понашање): 3  

• чл. 11. (угрожавање другог  лица пријетњом): 2  

• 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): 1  

• остали прекршаји: 8 



 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 17, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 1  и Требиње 1 СН) 
 

• укупно: 26 
• са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0; тешко повријеђена лица: 2; 

лакше повријеђена лица: 2) 
• са материјалном штетом: 23 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

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

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 31 
• позитивних: 0  

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 
Полицијској станици Костајница,  11.05.2011.године, одговорни радник Скупштине 
општине Костајница пријави да је истога дана, око 15,35 часова, лице са 
иницијалима Г.М. из Бањалуке, у улици младена Стојановића у Костајници, одбило 
да плати новчану казну због почињеног прекршаја, те помјерањем свога возила 
марке „Мерцедес“, покидало средства за блокаду возила. Полицијски службеници 
су извршили увиђај на околности почињеног кривичног дјела Оштећење туђе 
ствари. Материјална штета износи око 300 КМ.. Против лица Г.М. слиједи  
извјештај надлежном тужилаштву. 
 
ЦЈБ Добој: 
 
Полицијска станица Добој 2, 11.05.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против Г.К. са подручја 
општине Модрича, због основа сумње да је извршио кривично дјело 
фалсификовање исправе. 
 
ЦЈБ И.Сарајево: 
 

Полицијској станици Рогатица пријављено је да је у току ноћи, у мјесту Борике, 
извршена провала у продавницу ДОО „Деспот“, те да је отуђена неутврђена 
количина робе. По овлаштењу дежурног тужиоца, радници крим полиције су 
извршили увиђај, те утврдили да је непознати извршилац или више њих, уз 
употребу физичке снаге и подесног алата, насилно отворио улазна врата и из 
унутрашњости продавнице отуђио одређену количину цигарета, алкохолних пића, 
прехрамбених производа и  ситног кованог новца. У току је рда на расвјетљавању 
наведеног кривичног дјела. 
 



 

 

Полицијској станици Пале, пријављено је да је у Улици Трифка Грабежа, 
непознати извршилац са ПМВ „Лада Нива“, власништво ШГ Јахорина Пале, 
поломио стубове тенде СТР „Боје и лакови“. Одмах након пријаве полицијски 
службеници су изашли на лице мјеста, те оперативним радом на терену дошли до 
сазнања да је наведеним возилом управљо Ђ.Д. Увиђајем је констатовано да су 
оштећена четири носећа стуба на објекту власништво М.Ј. У току је рад на 
документовању пртедмета. 
 
Убиство у покушају,члан 148. у вези са чланом 20. КЗ РС – Полицијској станици 
Пале, 11.05.2011. године, око 11,50 часова, пријављено је да је у Његошевој улици, 
ПМВ „ГолфА2“ бијеле боје, ударило у пјешака Н.С., након чега се великом 
брзином удаљило са лица мјеста. Повријеђени младић превезен је у КЦ Касиндо 
гдје је дежурни љекар констатовао условно лакше тјелесне повреде.  
Оперативним радом на терену радници криминалистичке полиције су дошли до 
сазнања да је наведеним возилом управљао В.Ђ. Осумњичени је истог дана, око 
17,00 часова лишен слободе и приведен у службене просторије ради 
криминалистичке обраде. У мјесту Вујалице, гдје је В.Ђ. и настањен, пронађено је 
и предметно ПМВ „ГолфА2“ на коме су уочена оштећења предњег вјетробранског 
стакла. Уз усмену сагласност дежурног тужиоца, именованом је одређено 
полицијско задржавање у трајању од 24 часа, након чега ће, уз извјештај о 
почињеном кривичном дјелу, бити предат надлежном тужилаштву на даљи рад и 
поступање. 
 
 

ЦЈБ Требиње: 
 

Полицијски службеници ПС Требиње су, 11.05.2011.године, Окружном 
тужилаштву Требиње доставили Извјештај против М.З., из Требиња, због 
постојања основа сумње да је, 06.04.2011.године, отуђио мобилни телефон, 
власништво Б.К., чиме би починио КД Крађа. 
 


