
 

 

На подручју Републике Српске, 02.12.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 4 , И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1  и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 18 

**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): 2 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД против живота и тијела: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2  

 остала КД: 9 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 0 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 0 

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

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 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: 0 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12 , Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 23 



 

 

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 8) 

 са материјалном штетом: 16 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ: 0 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Бања Лука 
 
Надлежној полицијској станици ПУ Бања Лука, од стране радника Службе 

хитне медицинске помоћи, 02.12.2021. године, у 17,30 часова пријављено је, да 
је истог дана око 15,30 часова, у улици Првог крајишког корпуса у Бањалуци, са 
зграде у изградњи, пало лице иницијала Д.К. којом приликом је задобило 
повреде у предјелу главе. Лице је возилом Службе хитне медицинске помоћи 
превежено на Универзитетски – клинички центар Републике Српске. На лицу 
мјеста наведеног догађаја извршен је увиђај. Обавјештен је Републички 
инспектор заштите на раду, који је изашао на лице мјеста и предузео мјере и 
радње из своје надлежности. О свему је обавјештен и дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 02.12.2021. године, пријављено је да су у 

претходном периоду из два помоћна објекта на подручју града Добоја отуђени 
дијелови од казана за ракију, косилица и други предмети. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 
  

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 02.12.2021. године, 
око 16, 40 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.Р. из Теслића, возача 
код кога је утврђено присуство алкохола у оргаизму од 3,34 g/kg.  

 
Полицијска станица Теслић, 01.12.2021. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица иницијала Б.П. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је 
извршило кривично дјело „Крађа“. За лице иницијала Б.П. постоји основ сумње 
да је у периоду од 31.07. до 03.08.2021. године, из једног ауто-сервиса на 
подручју општине Теслић отуђило једну ауто-дијагностику и сет алата, укупне 
вриједности од 4.750 КМ.  

 
 



 

 

ПУ Приједор 
 
У Улици Академика Јована Рашковића у Приједору око 19,10 часова, на 

обиљеженом пјешачком прелазу испред Полицијске управе Приједор догодила 
се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице М.Т. из Приједора, 
управљајући возилом марке „BMW“, и пјешак, малољетно лице из Приједора, 
које је задобило лакше тјелесне повреде. Извршеним алкотестирањем возача 
утврђено је присуство алкохола у организму.  

 
Истог дана око 11,00 часова на раскрсници улица Ђуре Салаја и Петра 

Кочића у Приједору догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало 
лице Б.П. из Приједора управљајући возилом марке „Golf“ и Р.Ч. из Приједора 
управљајући возилом „Passat“, у којем се налазило и малољетно лице које је 
задобило лакше тјелесне повреде.  

 
ПУ Зворник 

 
На магистралном путу Зворник - Братунац, у мјесту Коњевић Поље, 

02.12.2021. године око 09,40 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су 
два лица задобила тјелесне повреде. Полицијски службеници Полицијске 
станице Братунац,  02.12.2021. године, извршили су увиђај саобраћајне незгоде 
у којој је учествовало лице иницијала Д.П. из Братунца, које је управљало 
путничким моторним возилом марке „Ford“ и лице Ф.О. из Братунца које је 
управљало путничким моторним возилом марке “Audi”. Ради указивања 
љекарске помоћи, у Јавну здравствену установу Болница Зворник су се јавили 
возач Д.П. и сувозач Њ.О., из путничког возила “Ford”, којом приликом су возачу 
констатоване тешке тјелесне повреде, а сувозачу лаке. Надаље, возач Д.П. је 
упућен у Универзитетско клинички центар Тузла, ради даљег лијечења. О свему 
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина, који је наложио да се достави Извјештај о предузетим мјерама и 
радњама. 

 
Полицијској станици Козлук је 02.12.2021. године око 17,38 часова 

пријављена саобраћајна незгода са повријеђеним лицем на магистралном путу 
Бијељина - Зворник, у мјесту Роћевић, Град Зворник. У наведеној незгоди је 
учествовало путничко моторно возило марке „Golf“, којим је управљало лице 
М.С. из Зворника и путничко моторно возило „Jetta”, којим је управљало лице 
М.П. из Лознице, Република Србија. Том приликом је повријеђено лице С.П., 
сувозач у возилу „Golf“, које се јавило у Јавну здравствену установу Болница 
Зворник, гдје су му од стране доктора констатоване лаке тјелесне повреде. По 
пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник, који су извршили увиђај саобраћајне незгоде, 
а возачу М.П. издали прекршајни налог. 

 
 
 

 

 
 
 


