
На подручју Републике Српске, 10.04.2018. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 19 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 1 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда) : 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

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

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 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: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 18 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 5) 

 са материјалном штетом: 13 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 16 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
ПУ Приједор 
 
На магистралном путу Приједор-Нови Град, у мјесту Брезичани, град 

Приједор, дана 10.04.2018. године, око 12,10 часова, догодила се саобраћајна 
незгода у којој су учествовали Д.М. (1971) из Новог Града, а који је управљао 
ПА марке „Nissan Qashqai“ и бициклиста Љ.Б. (1954) из Приједора, који је на 
лицу мјеста смртно страдао. На лицу мјеста саобраћајне незгоде у присуству 
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор и полицијских службеника 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор извршен је увиђај. 
Тијело смртно страдалог бициклисте превезено је у Завод за судску медицину 
РС Бања Лука, гдје ће на основу наредбе дежурног тужиоца бити обављена 
обдукција.  

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Брод, 10.04.2018. године, пријављено је да је у 

претходних седам дана извршена провала у кућу власништво С.С. са подручја 
општине Брод, одакле је отуђен електрични материјал и други предмети. 
Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијска управа Добој, 10.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
И.Ј. и З.Ч., обојица из Брода,   због основа сумње да су извршили кривично 
дјело „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“. 

 
Полицијска станица Модрича, 10.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
М.П. из Модриче,   због основа сумње да је извршила кривично дјело „Крађа“. 

 
Полицијска станица Добој 2, 10.04.2018. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
Ч.Г. из Добоја,   због основа сумње да је извршио кривично дјело „Тешка крађа“ 
у покушају. 
 



ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник, 10.04.2018. године пријављено је да је 

непознати извршилац или више њих, у току протекле ноћи, из путничког 
аутомобила марке „Chevrolet“ који је био паркиран у улици Браће Југовића у 
Зворнику, отуђио торбицу у којој се налазио одређен износ новца и парфем. По 
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О наведеном 
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 10.04.2018. 

године, на подручју града Зворника, затекли једно лице из Марока, за које 
постоји основ сумње да је на ово подручје дошло из правца границе сусједне 
земље. Наведено лице је предато на даље поступање Граничној полицији БиХ. 

 


