
На подручју Републике Српске, 21.09.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 18, Добој 8, Бијељина 1, И.Сарајево 3  и Требиње 3  КД) 
 
УКУПНО КД : 33 
 
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): 11 
• чл. 232. (тешка крађа): 9 
• чл. 233. (разбојништво):  1 
• чл. 234. (разбојничка крађа):  0      
• остала КД против имовине: 1 
• остала   КД: 9 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 7, Бијељина 2  и И.Сарајево 4   нарушавања ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 13 

• чл. 8.   (вријеђање и безобзирно понашање): 4 

• чл. 11. (угрожавање другог  лица пријетњом):  1 

• 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):  2 

• остали прекршаји: 3 



САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

( По ЦЈБ:  Б. Лука 13, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4 СН) 
• укупно:  23 
• са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0; тешко повријеђена лица:0 ; 

лакше повријеђена лица: 4) 
• са материјалном штетом: 20 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 2 
• експлозије: 0 
                      

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 8 
• позитивних:  0 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 

Полицијској станици Нови Град, 21.09.2011.године, око 00,10 часова, пријављено је 
да је непосредно прије пријаве, у угоститељском објекту у улици Надежде 
Петровић у Новом Граду, након међусобног вербалног сукоба, лице са 
иницијалима М.П пивском флашом задало ударац у предјелу главе лицу Ж.Б. 
Усљед задобијеног ударца, лице Ж.Б. је пало на под, након чега му је М.П. задао 
више удараца рукама и ногама по тијелу, током чега је Ж.Б. задобило више 
посјекотина у предјелу надлактице лијеве руке, након чега је лице М.П. побјегло. 
Повријеђеном је љекарска помоћ указана у Дому здравља Нови Град, а потом је 
превежен у Медицински центар Приједор. Исту вече, око 01,00 час, полицијски 
службеници су пронашли лице М.П. и лишили га слободе. Дана 21.09.2011.године, 
око 02,50 часова, у службене просторије Полицијске станице Нови Град непозвано 
је приступило лице Ж.Б. тражећи лице М.П. Због постојња основа сумње да би 
могло доћи до поновног сукоба озбиљнијих размјера, извршен је преглед 
путничког возила које користи поменути Ж.Б., ком приликом је пронађена и 
одузета  војничка пушка  М-48 са скраћеном цијеви и кундаком, као и 21 метак 
цалл 7,9мм, војнички и ловачки нож. Лице Ж.Б је лишено слободе и приведено у 
службене просторије, гдје је извршена криминалитичка обрада, након чега је 
пуштено на слободу.  Против лица М.П. надлежном тужилаштву слиједи извјештај 
због почињеног кривичног дјела Тешка тјелесна повреда, а против М.П. због 
кривичног дјела Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних 
материја. 

ЦЈБ Бијељина: 
 

Припадници ПС за БС Бијељина 20.09.2011. године у мјесту Угљевик зауставили 
су и контролисали  ПМВ ''Рено Клио'', којим је управљао Д.С. из Бијељине. 
Извршеном контролом  утврђено је да  регистарске таблице на  ауту не припадају 
наведеном  возилу. ПМВ је привремео одузето, а против Д.С. биће поднесен 
извјештај због  почињеног КД  фалсификовање исправе.       



ЦЈБ Добој: 
 

У Бањи Врућици, општина Теслић, 21.09.2011. године око 21,30 часова, непознати 
мушкарац је с леђа пришао брачном пару Б.К. и Д.К. из Теслића, док су шетали 
неосвјетљеним дијелом улице, репетирао пиштољ и затражио од Д.К. да одбаци 
торбицу, што је она и учинила. У торбици се налазио новчаник са новцем и лична 
документа оштећене. У току је рад на проналаску лица које је на овај начин 
извршило КД разбојништва.  
 

Са паркинг простора у Улици Краља Петра у Добоју, 21.09.2011. године, отуђено је 
путничко моторно возило „голф2“, власништво Н.Г. из Добоја. Извршен је увиђај. 
У току је рад на проналаску лица које је на овај начин извршило КД тешке крађе. 
 

Полицијској станици Шамац, 21.09.2011. године, пријављено је да је из маркета 
„Тина“ у Обудовцу, непознато лице отуђило 18 штека различитих врста цигарета и 
8 шампона. Поступајући по пријави, полицијски службеници су у близини маркета 
уочили лице, које је идентификовано као Ђ.В. са подручја општине Орашје, ФБиХ, 
код кога су пронађени отуђени предмети и враћени власнику. Над наведеним 
лицем извршена је криминалситичка обрада, а по документовању Окружном 
тужилаштву Добој биће поднесен извјештај о почињеном КД крађе.  

 

Полицијска станица Добој 1, 21.09.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против Љ.А. и М.К., оба са 
подручја општине Добој, због основа сумње да су починили КД лаке тјелесне 
повреде. 
 

Полицијска станица Добој 2, 21.09.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је два извјештаја о извршеним кривичним дјелима: 
против М.М. са подручја општине Петрово,  због основа сумње да је починио КД 
тешке крађе и 
против Ј.В. са подручја општине Добој, због основа сумње да је починио КД 
посебни случајеви фалсификовања исправе. 
 

Полицијска станица Дервента, 21.09.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је два извјештаја о извршеним кривичним дјелима: 
против С.А. из Дервенте, због основа сумње да је починио КД паљевине и КД 
угрожавање сигурности и 
против Д.П. са подручја општиен Дервента, због основа сумње да је починио КД 
насиље у породици или породичној заједници. 
 
ЦЈБ Источно Сарајево: 
 
Полицијској станици Пале,  Ф.Ш. је пријавио да је у мјесту Потоци, извршена 
провала у викенд кућу власништво његовог оца А.Ш. Увиђајем је утврђено да је 
непознати извршилац или више њих, уз употребу подесног алата, насилно отворио 
улазна врата и из унутрашњости отуђио електричну косачицу, бушилицу и 
продужни кабал. Истрага је у току. 
 



Полицијској станици Источно Сарајево, З.К. је пријавио да је у мјесту Тврдимићи, 
из помоћног објекта (стаје), власништво његовог оца Н.К., отуђено осморо јагњади 
и двије овце. Увиђајем је констатовано да су непознати извршиоци ушли у 
необезбјеђен  објекат и отуђили наведену стоку. За починиоцима се трага. 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Чајниче, надлежном тужилаштву 
поднијели су Извјештај о почињеном кривичном дјелу Напад на службено лице у 
вршењу службене дужности против И.Ј., због тога што је током лишавања слободе 
од стране полицијских службеника, лактом ударио полицајца и нанио му повреду у 
предјелу лица. 
 
ЦЈБ Требиње: 
 
У ПС Гацко, 21. септембра, пријавио је М.Г. да га је, 16. септембра, А.Г. у два 
наврата  физички напао, нанио му тјелесне повреде и упутио озбиљне пријетње. 
Након документовања слиједи подношење извјештаја против А.Г. због постојања 
основа сумње да је починио кд Тјелесна повреда и кд Угрожавање сигурности. 
 

Полицијски службеници ПС Љубиње су, 21. септембра, зауставили и контролисали 
ПА „Форд –фиеста“ којим је управљао З.К. Увидом у документацију утврђено је да 
се на возилу  налази неприпадајућа регистарска таблица. У току је рад на 
документовању кд Фалсификовање исправе. 
 

Полицијски службеници ПС Билећа су, 21.септембра, у 09,30 часова, у мј. Матов 
Хан, извршили легитимисање два лица за која су, увидом у документацију,  
утврдили да су са Косова. Због постојања основа сумње да су илегално прешли 
државни границу лица су лишена слободе и, у 11,15 часова, предата на даље 
законско поступање ГП БиХ –Јединица Требиње.    
 

Сектор криминалистичке полиције ЦЈБ Требиње је, 21. септембра, ОТ-у у Требињу 
поднио  извјештаје о почињеним кривичним дјелима, против: 
малољетног идентификованог лица због постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело Утаја ( пронашао и противправно присвојио мобилни телефон). 
 Други извјештај поднесен је против С.И. због постојања основа сумње да је 
починио кривично дјело Угрожавање сигурности ( идентификованој особи упутио 
више пријетећих смс порука). 
 

ПС Требиње је, 21.септембра, ОТ-у у Требињу поднијела извјештај против Р.С. 
због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Недозвољена 
производња и промет оружја ( приликом претреса куће и помоћних објеката,чији је 
корисник, пронађено је оружје чије је набаљање и држање грађанима 
недозвољено). 
 


