
 

 

На подручју Републике Српске, 07.12.2011. године евидентирано је:  
 
КРИМИНАЛИТЕТ 
( По ЦЈБ:  Б. Лука 9, Добој 5  и Требиње 2 КД) 
 
УКУПНО КД : 16 
 
КД против  живота и тијела 
 
• чл. 148. (убиство ) :  0 
• чл. 149. (тешко убиство ): 0   
• чл. 155. (тјелесна повреда) : 0  
• чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 1       
• остала КД: 0 
 
КД против полног интегритета 
 
• чл.193. (силовање) : 0                           
• остала КД: 0 

 
КД против имовине  
  
• чл. 231. (крађа):3  
• чл. 232. (тешка крађа): 4    
• чл. 233. (разбојништво ): 0       
• чл. 234. (разбојничка крађа): 0                   
• остала КД против имовине:  3 
• остала   КД: 5 

ЈАВНИ РЕД  И  МИР 

(По ЦЈБ: Б.Лука 6, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2  и Требиње  1 
нарушавања ЈРМ) 
 

• укупно нарушавања: 12 

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

• чл. 11. (угрожавање другог  лица пријетњом):   3       

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

• чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
      безбједности или узнемирености грађана) :   1  

• чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других правних  
      лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0       

• остали прекршаји: 3 



 

 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

( По ЦЈБ:  Б. Лука 7, Добој 4, Бијељина 9, И.Сарајево 2 СН) 
• укупно: 22 
• са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0 ; тешко повријеђена лица: 1 ; 

лакше повријеђена лица: 8 
• са материјалном штетом: 16 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

• пожари: 2 
• експлозије:  0  
                      

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА  ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ– а 
• укупно: 12 
• позитивних: 0 

 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ЦЈБ Бањалука: 
 

Полицијској станици Челинац, 07.12.2011.године, пријављено је да је ноћу 
06/07.12.2011.године, дјеловањем на катанац резервара аутобуса паркираног у 
мјесту Брезичани, општина Челинац, непозанто лице провалило у исти и отуђило 
неутврђену количину дизел горива. Полицијски службеници су извршили увиђај на 
околности почињеног кривичног дјела Тешка крађа. Материјална штета износи око 
200 КМ. Оперативни рад  je у току. 
 

Полицијској станици Приједор 1, 07.12.2011.године, пријављено је да је 
06.12.2011.године, око 22,55 часова, непознато лице са још неутврђеним предметом 
разбило излог, стакло димензија 150х70cm  на киоску власништво а.д. „Фабрика 
Дувана Бања Лука“. Полицијски службеници су запримили пријаву на околности 
почињеног кривичног дјела Оштећење туђе ствари.. Материјална штета биће 
накнадно утврђена. Оперативни рад je у току. 

 
ЦЈБ Добој: 
 

Полицијској станици Шамац, 07.12.2011. године, пријављено је да су, пет дана 
раније, два непозната лица пресрела двадесетогодишњакињу пред улазом у зграду 
у којој станује, један од њих јој је руком затворио уста, а други је из џепа извадио 
њен мобилни телефон и избрисао све долазне поруке, међу којима су биле и 
пријетеће поруке које је иста претходно добијала. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела Угрожавање сигурности и проналаску извршилалаца. 

 
На регионалном путу Шамац – Орашје у мјесту Гребнице, општина Шамац, 
07.11.2011. године, догодила се соабраћајна незгода када је теретно возило марке 
„ман“, којим је управљао Б.С. из Брчког, ударио бициклисту Ј.Б. из Гребница, која 
је задобила тешке тјелесне повреде. Након указане љекарске помоћи у Дому 
здравља Шамац, повријеђена је превезена у тузланску болницу гдје је задржана на 



 

 

лијечењу.Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Шамац. До саобраћајне незгоде је дошло када је теретно 
моторно возило, које се кретало из правца Шамца, приликом мимоилажења са 
другим теретним возилома, истовремено вршио претицање бициклисте, која се 
кретала истим правцем, приликом чега је дошло до контакта десног бочног дијела 
теретног возила са задњим дијелом бицикла. Бициклиста Ј.Б. је пала са бицикла и 
ударила  главом од коловоз, задобивши при том тешке тјелесне повреде. 
 

ЦЈБ Требиње: 
 

Полициски службеници ПС Требиње лишили су слободе Р.С., из Требиња, због 
постојања основа сумње да је физички напао и нанио тјелесне повреде М.Ћ. У току 
је рад на документовању КД Тешка тјелесна повреда. 
 
Дана 07.12.2011.године, у 04,54 часова, ПС Требиње пријављено је да је, од стране 
нн лица или више њих, извршена провала у трговачку радњу „Стар –Спорт“, у 
Требињу. Извршен увиђај. У току је рад на расвјетљавању дјела. 
 
Полицијски службеници ПС Требиње су Окружном тужилаштву Требиње 
доставили  Извјештај против М.Ђ., из Требиња, због постојања основа сумње да је 
ударио и нанио тјелесну повреду М.Ђ. 
 


