
На подручју Републике Српске, 12.08.2021. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 16 

**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): 3 

 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 1, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
2, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 16 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 8 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 8 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0 

 остали прекршаји: 2 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
4, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН) 

УКУПНО: 37 

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 16) 



 са материјалном штетом: 28 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 2 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 0 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране. 
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

ПУ Приједор 
 
Полицијској управи Приједор, 12.08.2021. године око 14,20 часова, 

пријављено је да је у мјесту Велика Рујишка општина Нови Град, на помоћном 
објекту за складиштње сијена дошло до пожара. Пожар су локализовали 
припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Нови Град, а у 
пожару је изгорјело око 560 бала сијена и сламе. Материјална штета биће 
накнадно утврђена.   

 
ПУ Добој  
 
Полицијској станици Дервента, 12.08.2021. године, пријављено је да је 

истог дана на локалном путу на подручју града Дервента лице иницијала Б.Б. 
металном шипком задало ударце по цијелом тијелу лицу иницијала Н.Б., 
приликом чега му је нанијело тјелесне повреде. По пријави су поступили 
полицијски службеници Полицијске станице Дервента који су о свему 
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој који се 
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Тјелесна повреда“. 

 
ПУ Зворник 
 
На регионалном путу Братунац – Скелани, општина Братунац, 12.08.2021. 

године око 16,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовли 
путнички аутомобил „VW Buba” којим је управљало лице Ј.Ф. из Братунца, и 
путнички аутомобил марке „Peugeot 207” којим је управљало лице Н.Л. из 
Тузле, а приликом чега су три лица задобила тјелесне повреде. Повријеђени су 
превежени у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања 
љекарске помоћи. Увиђај је извршила увиђајна екипа Полициијске станице 
Братунац. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току. 

 
Полицијској станици Зворник пријављено је да се 12.08.2021. године око 

18,30 часова, на магистралном путу Зворник – Тузла у мјесту Ораовац, 
догодила саобраћајна незгода у којој су учестовала два возила, путнички 



аутомобил марке „Škoda“ и аутомобил марке „Renault”. Том приликом повреде 
су задобили возач шкоде М.С., сувозач С.С. и путник А.С. сви из Лукавца и 
возач аутомобила „Renault” Р.М. из мјеста Гуштери код Зворника. Повријеђена 
лица су превезена у Јавну здравствену установу болница Зворник ради 
указивања љекарске помоћи, а увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице Зворник, који ће против возача Р.М. поднијети захтјев за 
покретање прекршајног поступка надлежном суду. 

 


