
На подручју Републике Српске, 09.05.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 8 

**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): 0 

 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): 3 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 2 

 остала КД: 2 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 3 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 18 

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



 са материјалном штетом: 14 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 5 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 1 УКУПНО 1 

Сомалија 1 Сомалија 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Требиње 

 
Полицијскoj станици Требиње, 09.05.2022. године, око 16,00 часова 

пријављено је да лице иницијала С.Р. упућује пријетње по живот и тијело лицу 
иницијала Х.П. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва у Требињу, који је наложио да се предузму све мјере и радње на 
документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.  

 
ПУ Зворник 
 
Полицијској станици Зворник је 09.05.2022. године око 08,30 часова лице 

К.С. из Братунца пријавило лице Н.М. из Илиџе због оштећења камене плоче 
степеништа у мјесту Кушлат, а које води ка џамији у мјесту Кушлат. Полицијски 
службеници ПС Зворник су поступили по наведеној пријави и о свему 
наведеном обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва 
Бијељина, а који је наложио предузимање свих потребних мјера и радњи на 
документовању извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Оштећење и 
одузимање туђе ствари“. 

 
Полицијски службеници Полицијске станице Власеница су 09.05.2022. 

године око 22,00 часа лишили слободе лице иницијала Р.М. из Власенице због 
почињених вишеструких прекршаја из области безбједности саобраћаја под 
утицајем алкохола у организму у количини од 2,03 g/kg.  

Полицијској станици Власеница је наведеног дана око 21,20 часова 
пријављена саобраћајна незгода на локалном путу Власеница – Цикотска 
ријека, у мјесту Рашић гај, општина Власеница. У саобраћајној незгоди су 
учествовали путничко моторно возило марке „Passat“, којим је управљало лице 
Р.З. и путничко моторно возило марке „Kombi transporter“ којим је управљало 
лице иницијала Р.М. Полицијски службеници ПС Власеница су извршили увиђај 
саобраћајне незгоде, као и предузели све друге законом предвиђене мјере и 
радње, а након чега ће против лица Р.М. из Власенице поднијети Захтјев за 
покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из члана 174., 207., 



172., 158. и 36. став 3. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 
БиХ. 

 
 
 
 


