
На подручју Републике Српске, 11.05.2022. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 11 

**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): 2 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 4 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5 

 чл. 8. (вријеђање): 4 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 4 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 31 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2, 
лакше повријеђена лица: 9) 



 са материјалном штетом: 23 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 2 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Зворник 10 УКУПНО 10 

Авганистан 10 Авганистан 10 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.05.2022. године 

око 10,55 часова поступили су по пријави да је у улици Ђуре Ђаковића у 
Бањалуци, са објекта у изградњи, са висине од око два метара, пао радник Ј.С. 
из Челинца. Службе хитне медицинске помоћи је повријеђено лице превезла на 
Универзитетско – клинички центар Републике Српске. Обавјештен је 
Републички инспектор заштите на раду, који је изашао на лице мјеста и 
предузео мјере и радње из своје надлежности. Обавијештен је и дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Бијељина 
 
На магистралном путу Бијељина - Тузла у мјесту Суво Поље, 11.05.2022. 

године око 17,40 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним 
повредама. У незгоди су учествовали путнички аутомобил „Mercedes“ којим је 
управљао С.Е. и „Golf“ којим је управљала С.П. Иста је задобила тешке 
тјелесне повреде. Због тежине повреда транспортована је у Универзитетско-
клинички центар Бања Лука. Увиђај саобраћајне незгоде извршили су 
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Бијељина уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је 
наложио да се предузму све мјере и радње у циљу документовања ове 
саобраћајне незгоде. 

 
ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 11.05.2022. године 

пријављено је да из стана у Хиландарској улици у Источном Новом Сарајеву 
отуђено више комада златног и сваровског накита, три ручна сата и већи износ 
новца. 

Извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању и 
проналаску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“. 



ПУ Мркоњић Град 
 
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја, 

11.05.2022. године, због почињених прекршаја из Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Б.Р. из 
Мркоњић Града возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 
1,64 g/kg. 

 
 


