
На подручју Републике Српске, 24.10.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 14 

**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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 6, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 32 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 26 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 24.10.2021. године 

су приликом обављања редовних послова и задатака извршили легитимисање 
Д.Ј. за којег је утврђено да је од стране Основног суда Бањалука расписана 
централна потјерница због почињеног кривичног дјела „Крађа“.  

Д.Ј. је лишен слободе и предан у надлежност полицијских службеника 
Окружног центра Судске полиције Бањалука.  

 
ПУ Зворник 
 
Станичном одјељењу полиције Скелани је 24.10.2021. године око 02,10 

часова пријављена је саобраћајна незгода на локалном путу Скелани – 
Клотјевац, у мјесту Згуњанско поље, општина Сребеница, гдје је том приликом 
лице Р.Ј. из Бајне Баште задобило тјелесне повреде. Наиме, у саобраћајној 
незгоди је учествовало једно путничко моторно возило марке „Fiat Punto“, којим 
је управљало лице Б.М. из Скелана. Лице које је задобило повреде се налазило 
на мјесту сувозача наведеног возила, и исто се обратило Дому здравља у Бајној 
Башти, Република Србија, ради указивања љекарске помоћи. Полицијски 
службеници Полицијске станице Сребреница су извршили увиђај и 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је 
наложио да се након предузимања свих мјера и радњи достави Извјештај о 
предузетим мјерама и радњама. 

 
Полицијској станици Осмаци је 24.10.2021. године око 16,30 часова 

пријављена саобраћајна незгода на регионалном путу Шековићи – Зворник, у 
мјесту Цапарде, општина Осмаци, у којој је једно лице задобило тјелесне 
повреде. У саобраћајној незгоди су учествовала два путничка моторна возила, 
оба марке „Passat“, којима су управљала лица Р.В. и С.В. оба из Зворника. Том 
приликом, лице С.В. се јавило у Јавну здравствену установу Болница Зворник, 
гдје се дежурни доктор није изјаснио о тежини задобијених повреда. Полицијски 
службеници за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне 



незгоде, након чега надлежном Суду доставити Захтјев за покретање 
прекршајног поступка. 

 
Полицијској станици Сребреница је 24.10.2021. године око 21,10 часова 

пријављена саобраћајна незгода на регионалном путу Братунац – Сребреница, 
у мјесту Дуго поље, у којој су два лица задобила тјелесне повреде. Одмах по 
запримању пријаве, поступили су полицијски службеници Полицијске станице 
Сребреница, који су извршили увиђај саобраћајне незгоде у којој је учествовало 
једно путничко моторно возило марке „Golf 2“, а у којем су се налазила лица 
М.Ј. и Т.Ј. оба из Сребренице. Оба повријеђена лица су превежена у Дом 
здравља у Братунцу, одакле су упућени на даље лијечење у Јавну здравствену 
установу Болницу Зворник, гдје се дежурни доктор није изјаснио о тежини 
повреда. Након утврђивања тежине повреда, од стране полицијских службеника 
ПС Сребреница ће бити предузете законом прописане мјере према возачу 
наведеног путничког возила.   

   
 


