
На подручју Републике Српске, 13.03.2023. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор 
5, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД : 30 

**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): 2 

 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): 9 

 чл. 226. (тешка крађа): 4 

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

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 7 

 остала КД: 8 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 6, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15 

 чл. 8. (вријеђање): 3 

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

 чл. 12. (туча и физички напад): 2 

 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3 

 остали прекршаји: 7 
 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор 
0, Зворник 1, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН) 

УКУПНО: 29 

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0, 
лакше повријеђена лица: 3) 



 са материјалном штетом: 27 
 
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, 13.03.2023. године, 

лишили су слободе лице В.Ћ. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је 
починило кривично дјело „Утаја“. Надлежној полицијској станици, истог дана, од 
стране овлаштеног лица самосталног предузетника за изнајмљивање 
аутомобила из Бањалуке, пријављено је, да је лице В.Ћ, склопило уговор о 
најму за кориштење путничког возила марке „Opel“. По уговору лице је требало 
вратити возило до 06.03.2023. године, што исти није учинио до момента 
пријаве. Наведено возило је пронађени и одузето од лица В.Ћ. О догађају је 
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. 

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, предузимају све 
мјере и радње на документовању кривичног дјела „Насилничко понашање“. 
Наиме, полицијској станици, 13.03.2023. године око 20,35 чсова, пријављено је 
да је у угоститељском објекту у мјесту Насеобина Лишња, општина Прњавор, 
непосредно прије пријаве, дошло до нарушавања јавног реда и мира од стране 
лица Д.Р. из Прњавора, на начин да је исти физички напао два лица - госта у 
угоститељском објекту, а потом и власника угоститељског објекта, те оштетио 
инвентар у угоститељском објетку, након чега се удаљио из угоститељског 
објекта. Лице Д.Р. је пронађено и лишено слободе, те слиједи криминалистичка 
обрада лица. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о кривичном дјелу 
„Насилничко понашање“.  

 
ПУ Добој  
 
Полицијскоj управи Добој, 13.03.2023. године, пријављено је да су на 

подручју ове Управе извршена три кривична дјела „Тешка крађа“, једно 
кривично дјело „Крађа“ и једно кривично дјело „Шумска крађа“.  У току је рад на 
расвјетљавању наведених кривичних дјела. 

 
 
 
 



ПУ Требиње 
 

Полицијској станици Невесиње пријављено је да је отуђен један соларни 
панел који је власништво ЈП „Водовод“ Невесиње. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“ из члана 224. Кривичног законика 
Републике Српске.  

Полицијској станици Невесиње пријављено је да је лице иницијала Б.П. 
нанјело штету једном привредном субјекту из Невесиње у износу од око 20.000 
КМ, на начин што је отуђивало производе и препродавало их другом лицу. У 
току је рад на документовању кривичног дјела „Крађа“.  

 
Полицијској станици Требиње пријеваљено је да је лице иницијала Г.К. 

поломило инвентар у једном угоститељском објекту, којом приликом је и 
физички напало друго лице. У току је документовање кривичних дјела „Насиље 
у продици или породичној заједници“ из члана 190. Кривичног законика 
Републике Српске и „Оштећење или одузимање туђе ствари“ из члана 240. 
Кривичног законика Републике Српске.  

 
ПУ Мркоњић Град 
 

 Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 13.03.2023. 
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице М.П. из Мркоњић Града 
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,52 
g/kg.  

 
 


