
На подручју Републике Српске, 15.03.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

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

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9 

 чл. 8. (вријеђање): 2 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 1 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

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

 остали прекршаји: 5 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 23 

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



 са материјалном штетом: 21 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Фоча 1 УКУПНО 1 

Авганистан 1 Авганистан 1 

 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.03.2023. године, 

извршили су криминалистичку обраду лица Б.М. из Бањалуке, због постојања 
основа сумње да је починило два кривична дјела „Тешка крађа“. Наведено 
лице, сумњичи се да је наведена кривична дјела починило 26.01. и 14.02.2023. 
године, на начин да је употребом физичке снаге и подесног алата, насилно 
ушао у унутрашњост двије породичне куће, а потом пронашао и отуђио, новац, 
накит и разне предмете. Материјална штета причињенина овим кривичним 
дјелима износи 10.000 КМ. О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.03.2023. године, 

лишили су слободе лица Р.П. и Д.С. оба из Бањалуке, због постојања основа 
сумње да су починила кривично дјело „Тјелесна повреда“. Надлежној 
полицијској станици, дана 13.03.2023. године око 17,20 часова, пријављено је 
да су три непозната мушка лица у Бањалуци на раскрсници улица Косте 
Војиновића и Пут бањалучког одреда, физички напала оштећено лице, на начин 
да су му задала више удараца у предјелу главе услијед чега је исти задобио 
тјелесне повреде. Оштећеном лицу је укзана љекарска помоћ у Служби хитне 
медицинске помоћи Бањалука. О свему наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијској станици Кнежево, 15.03.2023. године, директор предузећа из 

Кнежева пријавио је да га је непосредно пријаве, у просторијама предузећа, 
радник наведеног предузећа лице А.В. вријеђао и упућивао му пријетње по 
живот и тијело, пред другим радницима. Извршеним провјерама утврђено је да 
лицe А.В. посједује пиштољ, који му је привремено уз потврду одузет. О свему 
наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Котор Вароши, који 
се изјаснио да се против лица А.В. достави извјештај о почињеним прекршајима 
из члана 8. и 11. Закона о јавном реду и миру. 


