
 

 

На подручју Републике Српске, 19.07.2021. године евидентирано је: 
  
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 6, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0  и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 19 

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

 чл.165. (силовање): 0 

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

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

 чл. 227. (разбојништво): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 10 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16 

 чл. 8. (вријеђање): 5 

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

 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): 0 

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
3, Зворник 5, Градишка 2, Мркоњић Град 3 и Фоча 3 СН) 

УКУПНО: 34 



 

 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 11) 

 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 9 

 позитивних: 1 
 
Илегалне миграције : 0 
 
  

Активности и резултати 
 

ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 2, 19.07.2021. године, пријављено је да је од 

стране непознатог лица или више њих извршено оштећење металног 
контејнера, власништво једног мобилног оператера који се налази у ограђеном 
простору на подручју града Добоја. У току је рад на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Зворник 
 
На магистралном путу Зворник – Милићи у мјесту Дивич, град Зворник, 

19.07.2021. године око 06,30 часова, догодила се саобраћајна незгода 
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Audi” приликом чега је 
тјелесне повреде задобио возач В.Т. из Власенице. Повријеђени је превезен у 
Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске 
помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Зворник. Против возача биће поднешен захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном суду.  

 
Полицијској станици Братунац, 19.07.2021. године око 10,00 часова, 

обратили су се радници Дома здравља Братунац и пријавили да су им се ради 
указивања медицинске помоћи обратила три лица због повреда задобијених у 
саобраћајној незгоди, која се догодила на регионалном путу Братунац – 
Коњевић Поље у мјесту Авдагина њива, слијетањем путничког аутомобила 
марке „Renault”. Након прегледа сва три лица су санитетским возилом 
превежена у Јавну здравствену установу Болница Зворник. Путничким 
аутомобилом је у тренутку незгоде управљао М.А. из Братунца, који је том 
приликом задобио повреде, а повреде су такође задобили и сувозач наведеног 
аутомобила  - И.А. и путник Р.А., сви из Братунца.  Увиђај је извршен од стране 
полицијских службеника Полицијске станице Братунац. Рад на документовању 
саобраћајне незгоде је у току. 

 



 

 

На магистралном путу Зворник – Тузла у мјесту Ораовац, град Зворник, 
19.07.2021. године око 12,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су 
учествовала два путничка аутомобила марке „Mitsubishi“ којим је управљао Н.В. 
из Ораовца и путнички аутомобил марке „SEAT” којим је управљао М.Ч. из 
Доњих Грбаваца. У овој незгоди повреде је задобило лице М.Ч. који је превезен 
у хитну помоћ Дома здравља Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај 
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Зворник. Против возача Н.В. биће поднешен захтјев за покретање 
прекршајног поступка надлежном суду. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 

Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, 19.07.2021. 
године радећи по акцији „Шума 2021“, у  мјесту Јеловци, извршили су контролу 
теретног моторног возила и прикључног возила, којим је управаљао возач 
иницијала Д.Т. из Бијељине, а на чијем товарном простору се налазила обла 
грађа јеле и смрче. Приликом контроле, возач је на увид приложио 
документацију за  66 комада дрвних сортимената, укупне масе 44,15 м3, док се 
на товарном простору налазило 49,28 м3 или за 5,13 м3 више. Извршеним 
провјерама утврђено је да су возачу дрвне сортименте отпремили и пратећу 
документацију предали радници шумског газдинства из Хан Пијеска, лица 
иницијала Д.Д. и  С.Б. из Хан Пијеска. О свему је обавијештен тужилац 
Окружног Јавног тужилаштва Источно Сарајево. Дрвни сортименти су 
привремено одузети, а против радника ће надлежном тужилаштву бити 
достављени извјештаји о почињеним кривичним дјелима, и то против Д.Д. за 
кривично дјело „Злоупотреба службеног положаја“ и „Фалсификовање или 
уништење службене исправе“, а против С.Б. за кривично дјело „Злоупотреба 
службеног положаја“.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијској станици Гацко, пријављено да су лица иницијала С.М. и Д.Р. 

физички напала лице иницијала Р.Б., нанијевши му тјелесне повреде. У 
наведеном догађају лице иницијала С.М. је оштетило возило, власништво лица 
иницијала Р.Б.. Наведени догађај је Окружно јавно тужилаштво у Требињу 
квалификовало као кривична дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. У току је рад на документовању кривичних дјела. 

 
ПУ Мркоњић Град 
 
У регионалном путу Шипово-Бараћи, у мјесту Соколац, општина Шипово, 

19.07.2021. године, око 17,25 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је 
Б.Ч. из Бања Луке управљајући  путничким аутомобилом „Lancia“ изгубила 
контролу над истим, усљед чега је дошло до превртања аутомобила. У овој 
саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили сапутници З.С. и Д.М. из 
Бањалуке којима је указана медицинска помоћ у Дому здравља Шипово, након 
чега су упућени на даље лијечење у Универзитетско клинички центар 
Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске 
станице Шипово. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
 


