
На подручју Републике Српске, 18.05.2017. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
5, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 23 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 148. (убиство): 0 

 чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0 

 чл. 155. (лака 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): 11 

 чл. 232. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 234. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 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): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор 
4, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 36 

 са посљедицама по лица:  (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 12) 

 са материјалном штетом: 23 



 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 20 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 ПУ Добој 
 
 Полицијској станици Модрича 18.05.2017. године из Шумске управе 
Модрича пријављено је да су у претходна три дана из шуме у мјесту Бабешница 
подручје општине Модрича,  бесправно посјечена стабла храста и јасена, 
укупне  дрвне масе од 6,45 м3. По пријави поступили полицијски службеници 
Полицијске станице Модрича који су увиђајем и прегледом лица мјеста 
пронашли једанаест посјечених стабала који су превезени у круг Шумске управе 
Модрича. У току је рад на проналаску извршиоца или извршилаца почињеног 
кривичног дјела „Шумска крађа“. 
 
 Полицијској станици Теслић, 17.05.2017. године пријављено је да је из 
учионице  Основне школе „Вук Караџић“ у мјесту Стењак подручје општине 
Теслић, отуђена хармоника власништво ученика. У току је рад на проналаску 
извршиоца или извршилаца почињеног кривичног дјела „Крађа“. 
 
 Полицијска станица Брод, 18.05.2017. године, Окружном тужилаштву 
Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против С.И. из 
Брода, због основа сумње да је починио кривично дјело „Насиље у породици 
или породичној заједници“. 
 Полицијски службеници Полицијске станице Брод 18.05.2017. године у 
мјесту Кричаново, подручје општине Брод, затекли су  С.Д. са подручја општине 
Брод који је у приватној шуми другог власника вршио бесправну сјечу стабала 
која нису била дозначена. О наведеном је обавијештена Шумска управа 
Дервента која је наставила даљи рад из своје надлежности 
 
 Полицијски службеници Полицијске станице Петрово 18.05.2017. године 
пронашли су и одузели 19 облових трупаца јошике без шумског жига који су 
били депоновани у кругу привредног друштва „Озрен дрво“ д.о.о., у мјесту 
Какмуж, подручје општине Петрово. О наведеном је обавјештен републички 
шумарски инспектор  надлежан за даље поступање.  

  
 ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу 

доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа 
сумње да је лице иницијала Л.А.Б. починило кривично дјело „Спрјечавање 
службеног лица у вршењу службене радње“. 



ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Фоча, 17.05.2017. године, око 20,45 часова, 

пријављено је да се према мјесту Љубина креће теретно моторно возило у 
намјери да превезе отуђене посјечене храстове трупце власништво ШГ 
„Маглић“ Фоча. Поступајући по пријави полицијски службеници су у мјесту Доља 
Љубина – на шумском путу затекли паркирано теретно возило натоварено са 
храстовим трупцима (обиљеженим од стране шумара као шумска крађа), док се 
у возилу на мјесту возача налазио К.Г., а на лицу мјеста затечено је још четири 
лица (В.Н., П.А, П.П. и П.Р). О догађају обавјештен дежурни тужилац који је 
наложио да се предметно возило и трупци привремено одузму, те да се 
предузму и друге потребне мјере и радње у циљу документовања кривичног 
дјала Крађе. Свих пет лица затечених на лицу мјеста су лишени слободе. Након 
комплетирања предмета против поменутих лица надлежном Тужилаштву биће 
поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу Крађе. 
 

 
 

  


