
На подручју Републике Српске, 14.03.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД : 19 

**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): 6 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 5 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 0 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 6 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
1, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 28 

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 10) 



 са материјалном штетом: 22 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 10 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 3 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Добој 2 УКУПНО 2 

Авганистан 2 Авганистан 2 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.03.2023. године, 

идентификовали су и лишили слободе лице А.С. из Приједора, због постојања 
основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. Наиме, надлежној 
полицијској станици, истог дана око 12,45 часова, оштећено лице пријавило је 
да је у Бањалуци у лици 22. арпила, њему непознато лице из паркираног 
теретног возила отуђило његову црну торбицу у којој су се налазили лични 
документи и кључеви. Код лица А.С. пронађени су и уз потврду одузети отуђени 
предмети. У току је криминалистичка обрада лица А.С., а о свему је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 14.03.2023. године, 

извршили су криминалистичку обраду над лицима А.К. и С.Н., оба из Бањалуке, 
због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Тјелесна 
повреда“. Наведена лица, сумњиче се да су дана 13.03.2023. године у 
Бањалуци у улици Краља Петра I Карађорђевића, изашла из путничког возила 
марке „BMW“, које се зауставило испред путничког возила у којем се налазило 
оштећено лице, а потом пришли возилу оштећеног лица и кроз отворен прозор 
на њеоговом возилу, физички га напала, на начин да су му задала више 
удараца затвореним песницама у предјелу главе, услијед чега је исти задобио 
тјелесне повреде. Оштећеном лицу је указана љекарска помоћ у 
Универзитетском клиничком центру Републике Српске. О свему наведеном је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијскоj станици Брод, 14.03.2023. године, пријављено је да је у 

претходна четири мјесеца извршена провала у помоћни објекат власништво 
лица иницијала Е.П. са подручја општине Брод, одакле је отуђен електрични 
алат и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка 
крађа“. 



 
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 14.03.2023. године, 

око 00,15 часова, лишили су слободе лице иницијала Р.М. из Модриче, пјешака 
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,48 g/kg. 

 
 
 


