
На подручју Републике Српске, 05.05.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 12 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 1 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 4 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

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

УКУПНО: 17 

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 4) 



 са материјалном штетом: 13 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 5 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 7 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој  

Бангладеш 5 
Сирија 3 

 
 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
 
 ПУ Бања Лука 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.05.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала В.Д. из Бањалуке, јер је на лицу мјеста 
вршења увиђаја саобраћајне незгоде, која се догодила истог дана у 19,50 
часова у улици Цара Душана у мјесту Трн, Град Лакташи, нарушило је јавни ред 
и мир, на начин да је вријеђао полицијске службенике и оглушио о законито 
издато наређење полицијских службеника. Лице В.Д. је одбило да се подвргне 
испитивању на присуство алкохола у организму. Против наведеног лица биће 
поднешен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду због 
почињених прекршаја из Закона о јавном реду и миру и Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима БиХ. 

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.05.2022. године, 
лишили су слободе два лица иницијала А.С. и Р.Р. из Пријдора, због почињеног 
прекршаја „Туча и физички напад“. Приликом обављања редовних послова и 
задатака полицијски службеници су на Тргу Крајине у Бањалуци уочили 
нарушавање јавног реда и мира тучом од стране два лица. Лица су подвргнута 
испитивању на присуство алкохола у организму, којом приликом је код лица 
А.С. утврђено 1,20 промила алкохола у организму, а код лица Р.Р. 2,85 промила 
алкохола у организму.  

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.05.2022. године, 
лишили су слободе лице В.П. из Градишке за којим је расписана потрага по 
наредби Основног суда Градишка. Лице ће бити предато у Окружни центар 
судске полиције Бањалука ради спровођења у Казнено-поправни завод 
Бањалука. 



ПУ Добој  

Полицијској станици Добој 1, 05.05.2022. године, пријављено је да је на 
подручју града Добоја  извршена крађа из круга  пилане, власништво лица 
иницијала Н.М. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“. 

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 05.05.2022. 
године, лишили су слободе лице иницијала С.Т. из Дервенте, возача код кога је 
утврђено присуство алкохола у органозму од 1,81 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 05.05.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Г.З. из Модриче, возача код кога је утврђено 
присуство алкохола у организму од 3,33 g/kg. 

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 05.05.2022. године, 
лишили су слободе лице иницијала Д.С. из Модриче, возача који је одбио да се 
подвргне алкотестурању. 

 
 
 


