
На подручју Републике Српске, 18.01.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 1, Градишка 6, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД : 13 

**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): 3 

 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 3, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 5 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 8 

 остали прекршаји: 3 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 30 

 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 1) 



 са материјалном штетом: 25 
 
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 0 

 експлозије: 0 

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

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
Нису евидентиране.  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.01.2023. године, 

лишили су слободе лице Д.Ц. из Бањалуке, због постојања основа сумње да je 
починилo кривично дјело „Тјелесна повреда“ и прекршај „Туча и физички напад“ 
из члана 12. Закона о јавном реду и миру, те лице С.Ц. из Бањалуке због 
почињених прекршаја „Туча и физички напад“ из члана 12. и „Ометање 
државних органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних 
функција“ из члана 24. Закона о јавном реду и миру. Лице Д.Ц. се сумњичи да је 
истог дана око 00,05 часова физички напало радницу угоститељског објекта у 
Бањалуци, која је покушала да спријечи лица Д.Ц. и С.Ц. у даљем физичком 
нападу на оштећено лице. Приликом лишења слободе, лице С.Ц. је вријеђало 
полицијске службенике, те се оглушило на законито издато наређење 
полицијских службеника. Наведено лице је одбило да се подвргне испитивању 
на присуство алкохола у организму, а извршеним испитивањем на присуство 
опојних дрога, утврђено је присуство опојне дроге „Метадон“. Оштећеним 
лицима, као и лицу С.Ц. је указана љекарска помоћ у Служби хитне медицинске 
помоћи Бањалука. О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац 
Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.01.2023. године, 

лишили су слободе лице иницијала П.И. из Бањалуке јер је за истим расписана 
потрага – Централна потјерница по наредби Основног суда у Бањалуци због 
почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. Лице је предато полицијским 
службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука.  

 
ПУ Фоча 
 
Полицијској станици Вишеград 18.01.2023. године пријављено је да је у 

временском периоду од септембра 2022. године до јануара 2023. године 
извршена крађа на породичном имању на подручју општине Вишеград којом 
приликом је НН лице или више њих отуђило метална врата са поклопца 
резервоара за воду које је у власништву Жељезница Републике Српске. О 



свему обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево који 
се изјаснио да се предузму све потребне мјере и радње  на документовању 
кривичног дијела „Крађа“.  

 


