На подручју Републике Српске, 13.01.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 2, Градишка 7, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 25
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125 (тешко убиство): 0
чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 2
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 5
чл. 226. (тешка крађа): 8
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 2
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 0
 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): 2
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 24

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 11
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 13.02.2019.
године око 20,40 часова, поступили су по запримљеној пријави и извршили
увиђај у спортској кладионици у улици Светозара Марковића, Бања Лука, гдје
је од стране непознатог маскираног лица, уз пријетњу употребе ватреног оружја
према радници, отуђен новац у износу од око 1.800 КМ. Обавјештен је дежурни
окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, а рад на
идентификовању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“
је у току.
ПУ Добој
Полицијска станица Добој 2, 13.02.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против
лица М.С. (1989) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршило
кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних
материја“ и против лица В.Ђ. (2000) са подручја града Добоја, због основа
сумње да је извршило кривично дјело „Оштећење или уништење јавних
уређаја“.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да су се два непозната лица
једном лицу представила као лица из Србије и Канаде и затражила да им
покаже босански новац, те да ће га новчано наградити за ту услугу, којом
приликом су му узели новац у износу од 3.000,00 КМ. У току је расвјетљавање
кривичног дјела „Превара“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Сребреница, 13.02.2019. године, пријављено је да је
једно лице, путем друштвених мрежа слало поруке увредљивог и
непримјереног садржаја. По пријави су поступили полицијски службеници ПС

Сребреница који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног
тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела и
идентификовању починиоца.
На регионалном путу Каракај-Сапна, у мјесту Лупе, 13.02.2019. године
око 15,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Е.Г.
(1985) из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „Ford” и
М.Л. (2000) из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке
„Chevrolet”. У овој саобраћајној незгоди, М.Л. је задобио тјелесне повреде које
су констатоване у Јавној здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су
извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Зворник. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде.
ПУ Градишка
На подручју Полицијске управе Градишка,
13.02.2019. године,
пронађено је четрнаест миграната који су на територију Републике Српске ушли
из сусједних земаља. Осам миграната су држављани Сирије, два мигранта су
држављани Палестине, два мигранта су држављани Ирака и два мигранта су
држављанин Либије. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице
граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима.
У мјесту Горња Лепеница, општина Србац, 13.02.2019. године око 00,10
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао Р.Б. (1988) из
Српца, са путничким аутомобилом марке ,,Голф 4“ којом приликом је слетио са
коловоза, те је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Увиђај на
мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске
станице Србац.
ПУ Фоча
Полицијској станици Фоча , пријављено је да је из бутика, који се налази
у ТЦ „Том“ у ул.Београдска у Фочи дана 11.02.2019. године у временском
периоду од 16,00 до 20,00 часова НН лице или више њих отуђило новац у
вредности од 1.200,00 КМ те лична документа. О догађају је обавјештен
надлежни дежурни тужилац, а рад на расветљавању и документовању
кривичног дјела Крађе је у току.

