
На подручју Републике Српске, 19.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 13 

**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): 4 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0 

 чл. 12. (туча и физички напад): 4 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 18, Добој 3, Бијељина 8, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 5 СН) 

УКУПНО: 41 

 са посљедицама по лица: 12 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 
1, лакше повријеђена лица: 16) 



 са материјалном штетом: 29 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 8 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Приједор 7 УКУПНО 7 

Бангладеш 7 Бангладеш 7 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Модрича, 19.08.2021. године, пријављено је да је 

18/19.08.2021. године, извршена провала у угоститељски објекат на подручју 
општине Модрича, одакле су отуђена алкохолна и безалкохолна пића. У току је 
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијској станици Петрово, 19.08.2021. године, пријављено је да је на 

подручју општине Петрово, извршена провала у кућу власништво лица 
иницијала З.С., одакле је отуђен новац и накит. У току је рад на расвјетљавању 
кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
ПУ Требиње 

 
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном Тужилаштву у 

Требињу, поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу, због постојања 
основа сумње да је лице иницијала С.Б. починило кривично дјело „Тјелесна 
повреда“.  

 
ПУ Зворник 
 
На локалном путу у мјесту Сушица, општина Власеница, 19.08.2021. 

године око 18,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовли 
пјешак С.В. из Власенице и бициклиста – тринаестогодишњак из Шековића, а 
приликом чега су повријеђена оба учесника. Повријеђени су превежени у Јавну 
здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске помоћи. 
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. 
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
На магистралном путу Братунац – Коњевић Поље, у мјесту Хрнчићи, 

општина Братунац, 19.08.2021. године око 22,00 часова догодила се 



саобраћајна незгода у којој су учествовала три возила, односно теретно 
моторно возило марке „MAN” којим је управљао М.К. из Милића, путничко 
моторно возило марке „Passat” којим је управљао Д.Ж. из Братунца и путничко 
моторно возило марке „Audi” којим је управљао А.С. из Братунца. Том 
приликом, повријеђени су возач и сувозач путничког моторног возила марке 
„Audi”. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице 
Братунац.  

Такође, на магистралном путу Братунац – Коњевић Поље, у мјесту 
Хрнчићи, од 19.08.2021. године 23.20 часова до 20.08.2021. године 01.55 
часова, због вршења увиђаја саобраћајне незгоде трајала је обустава 
саобраћаја за сва возила у оба смјера, а саобраћај је био усмјерен на 
алтернативне путне правце. 
 

ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 19.08.2021. 

године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Д.Ш. из Мркоњић Града, 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,58 g/kg. 

 
 


