На подручју Републике Српске, 07.07.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 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): 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: 1
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 8, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 5 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 32
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 18
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 0
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 4
 остали прекршаји: 8
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН)
УКУПНО: 29

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 12)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 12
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ БИЈЕЉИНА 5
Мароко 5

УКУПНО 5
Мароко 5

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, током обављања
редовних послова и задатака, 07.07.2019. године око 01,10 часова, уочили су
сумњиво лице, легитимисањем је утврђено да се ради о З.Б. из Бање Луке, а
код њега је пронађена и одузета бијела прашкаста материја која својим
изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин. О свему је обавијештен дежурни
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који је наложио
да се након комплетирања и документовања предмета у редовној процедури
достави извјештај против З.Б. за кривично дјело „Омогућавање уживања
опојних дрога“.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Бања Лука, 06.07.2019. године, извршили су увиђај саобраћајне незгоде која се
догодила на раскрсници магистралих путева Бања Лука-Приједор и КлашницеБања Лука, а у којој су учествовали С.П.Ц. путничким аутомобилом „Ford“ и
педесеттрогодишњи пјешак који је задобио повреде и хоспитализован у
Универзитетском клиничком центру Републике Српске. Обавјештен дежурни
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, рад на
утврђивању одговорности у току.
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 07.07.2019. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана извршена провала у кућу на подручју општине
Дервента, одакле су отуђени предмети за кућну употребу, алат и други
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 07.07.2019. године,
на подручју града Добоја, зауставили су и контролисали путнички аутомобил

марке „Renault“ којим је управљало лице Х.Х. из Добоја, приликом чега је исто
одбило да се подрвгне тесту на опојне дроге. Наведеном лицу је уручен
прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске. Као сувозач у возилу се налазило лице Х.М. код
кога је пронађена једна пластична врећица са садржајем зелене биљне
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана, укупне
тежине од 42,93 g и пластичну врећицу са бијелом прашкастом материјом која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид, укупне тежине од 2,09 g. Лице
Х.М. је лишено слободе. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје
прекршаја из члана 4. Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних
дрога БиХ.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Рогатица, дана 06.07.2019. године око 01,00 часова
пријављено је да је непознати извршилац или више њих отуђио новац и златни
накит из куће приватног власништва на подручју општине Рогатица.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево, извршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на проналаску
извршиоца кривичног дјела „Крађа“.

