
На подручју Републике Српске, 27.07.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 21 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125. (тешко убиство) : 0 

 чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 1 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 5 

 остала КД: 7 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 3, Бијељина 4, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор 
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 11 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Зворник – Тузла у мјесту Горње Цапарде, 

27.07.2022. године око 02,05 часова се догодила саобраћајна незгода у којој 
једно лице задобило тјелесне повреде. Полицијској станици за безбједност 
саобраћаја Зворник је пријављено да је лице Т.Р. из Осмака, управљајући 
путничким возилом марке „VW GOLF” изгубило контролу над возилом које је 
слетило са коловоза и том приликом је возач задобио повреде те је превежен у 
Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске 
помоћи, гдје је и задржан ради даљег посматрања. Полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник ће против возача Т.Р. 
поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном Суду због 
проузроковања саобраћајне незгоде. 

 
Полицијској станици за безбједност саобраћаја Зворник, 27.07.2022. 

године је пријављено да се на регионалном путу Зворник – Милићи у мјесту 
Ђевање, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило 
марке „Škoda Fabia“ којом приликом је возач С.Ж. изгубило контролу над 
возилом које је слетило са коловоза. Том приликом дошло је до оштећења на 
возилу а возач је превежен у Јавну здравствену установу Болница Зворник 
ради указивања љекарске помоћи.  

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Зворник су возачу Т.Р. издали прекршајни налог због изазивања саобраћајне 
незгоде. 

 
 


