
 

 

На подручју Републике Српске, 12.12.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 13, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево  2  и Требиње 2 КД) 
 
УКУПНО КД : 24 
 
КД против  живота и тијела 
 
• чл. 148. (убиство ) :  0 
• 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): 4 
• чл. 232. (тешка крађа): 9    
• чл. 233. (разбојништво ) покушај:  1     
• чл. 234. (разбојничка крађа): 0                   
• остала КД против имовине:  2 
• остала   КД: 8 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 8, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 2 и Требиње 2  нарушавања 
ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 17 

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

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

• чл. 12. (физички напад на другог): 9 

• 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: 1 



 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

( По ЦЈБ:  Б. Лука 16, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2 СН) 
• укупно: 26 
• са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0 ; тешко повријеђена лица:  0; 

лакше повријеђена лица: 7 
• са материјалном штетом: 20 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 4 
• експлозије: 1  
                      

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 13 
• позитивних: 0  

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 12.12.2011. године на 
основу наредбе Основног суда Прњавор извршили су претрес на двије локације у 
Прњавору. Том приликом пронађени су и одузети: једно паковање компресивног 
експлозива дужине 20х35 мм и једна цигарета „Винстон“ са непознатом 
садржином, једна црно-бијела кутија у којој се налазилоо 28 сјеменки које 
асоцирају на опојну дрогу марихуану, власништво малољетника из Прњавора. Над 
истим је извршена крим. обрада, те против њега надлежном тужилаштву биће 
достављен извјештај због почињених кривичних дјела Недозвољена производња и 
промет оружја и експ. материја и недозвољена производња и промет опојних 
материја. 
 

Полицијској станици Градишка, станично одјељење Нова Топола, 
12.12.2011.године, око 08,40 часова пријављено је да је нарушен ЈРиМ од стране 
лица са иницијалим Д.М. из Градишке. Полицијски службеници су изашли на ЛМ 
гдје су утврдили да је поменуто лице оставило прикључак за трактор на локаном 
путу чиме је ометало пролаз другим лицима. Приликом поступања по пријави Д.М. 
је вербално и сјекиром насрнуо на полицијске службенике након чега је исти 
савладан и лишен слободе. Након извршене крим. обраде лице Д.М. је пуштено на 
слободу, а против њега надлежном тужилаштву биће поднесен извјештај за 
кривична дјела Угрожавања сигурности и Напад на службено лице у вршењу 
послова бебједности. 
 

ЦЈБ Бијељина: 
 

Маскирано лице, 12.12.2011.године, око 21,30 часова покушало је извршити 
кривично дјело разбојништва уз пријетњу употребе силе над радником бензинске 
пумпе ''Нестро'' у Братунцу, који се склонио у другу просторију и позвао полицију, 
након чега се извршилац удаљио у непознтом правцу. Оперативни рад је у току. 



 

 

 
ЦЈБ Добој: 
 

У мјесту Трамошница, општина Пелагићево, 12.12.2011. године, извршена је 
провала у супермаркет власништво ДОО М.А.Л., одакле су отуђене разне врсте 
цигарета, кафа, конзервирани производи, алкохолно пиће, преносни рачунар и 
новац. Власник ће се накнадно изјаснити о висини причињене материјалне штете. 
Увиђајем је утврђено да је провала извршена ломљењем цилиндричне браве на 
улазним вратима. У току је оперативни рад на проналаску лица која су на овај 
начин починила КД тешке крађе.  
 
Полицијски службеници ПС Добој 1, 12.12.2011. године, лишили су слободе Д.К. и 
А.О., обоје са подручја општине Добој, због основа сумње да су истог дана 
починили КД тешке крађе. Наведена лица су око 01,00 час затечена на шљункари 
званој „Филиповић“ у мјесту Плочник, општина Добој, у близини радних машина, 
поред којих су затечени разбацани метални дијелови У близини шљункаре 
пронађен је комби марке „фолцваген“, за који је утврђено да је власништво трећег 
лица. На основу издате наредбе Основног суда Добој, извршен је претрес возила, 
приликом чега су пронађена два акумулатора отуђена са радне машине власништво 
„Палма трејд“ и алат, за који постоји основ сумње да је кориштен приликом 
извршења кривичног дјела. Након извршене криминалистичке обраде, наведена 
лица су пуштена на слободу, а по документовању Окружном тужилаштву Добој 
биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу тешке крађе. 
Полицијска станица Добој 1, 12.12.2011. године, Окружном тужилаштву Добој 
поднијела је извјештај  о почињеном кривичном дјелу против С.С. и С.С., оба из 
Теслића, због основа сумње да су починили КД крађе.  
 
 

 
 


