На подручју Републике Српске, 07.10.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 24
**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): 6
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 8
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13







чл. 8. (вријеђање): 3
чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0
чл. 12. (туча и физички напад): 4
чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 0
остали прекршаји: 6

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 1, Бијељина 4, И.Сарајево 6, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 27
 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 4)



са материјалном штетом: 23

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 10
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 3
Мароко 3

ПУ Приједор 6
Иран 6

УКУПНО 9
Мароко 3
Иран 6

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 07.10 .2019. године, пријављено је да је
претходног дана у Добоју, од стране непознатог лица отуђен пас расе „Пулер“.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривиног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Модрича, 07.10.2019. године, око 20,00 часова,
пријављено је да је на подручју општине Вукосавље, оштећено лице зауставило
свој путнички аутомобил марке „Mercedes“ са намјером да пружи помоћ
непознатој женској особи која је имала повреде у предјелу лица, да би у једном
моменту непознато лице са путничким аутомобилом марке „VW Golf 2” без
регистраскох ознака у више наврата намјерно ударило његов путнички
аутомобил који је био заустављен, након чега се заједно са непознатом
женском особом удаљило са лица мјеста. Одмах по пријави су поступили
полицијски службеници Полицијске станице Модрича који су на подручју
општине Вукосавље, идентификовали лице, те утврдили да се ради о лицу
иницијала М.Р. из Оџака, ФБиХ и женском лицу С.Т. из Шамца. Лице иницијала
М.Р. је лишено слободе и над истим је извршено алкотестирање и тестирање
на опојне дроге, приликом чега је код истог утврђено присуство аклкохола у
организму и да је исти позитиван на одређену опојну дрогу. О наведеном је
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Оштећење и одузимање
туђе ствари“. Криминалистичка обрада над наведеним лицем је у току
Поступајући по пријави у вези нестанка лица иницијала С.П. из Брода,
07.10.2019. године, припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а
Републике Српске извршили су преглед обале и корита ријеке Саве, приликом
чега су у кориту наведене ријеке пронашли беживотно тијело непознатог
женског лица. Идентификацијом беживотног тијела утврђено да се ради о лицу

иницијала С.П. чији је нестанак Полицијској станици Брод пријављен
03.10.2019. године. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службници Полицијске станице Трново, 07.10.2019. године
око 09,45 часова на подручју општине Трново, зауставили су и контролисали
путнички аутомобил марке „Smart“, којим је управљао Њ.Р. из Горажда.
Извршеним провјерама утврђено је да се само на предњем дијелу
аутомобила налази регистарска ознака која не припада наведеном ауту, док на
задњем дијелу није било исте, као и да је важност регистрације истекла.
О свему je обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево. Након документовања предмета, против наведеног, биће достављен
Извјештај о почињениом кривичном дјелу „Посебни сучајеви фалсификовања
исправа“.
Полицијској станици Соколац, дана 07.10.2019. године, око 14,30 часова
пријављено је да је лице, у спортској кладионици у Сокоцу, освојило око 69.000
КМ на апарату за игре на срећу, те да одговорно лице у кладионици неће да
исплати новац, уз образложење да је дошло до грешке.
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и по налогу
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву привремено одузели
апарат у циљу вјештачења, као и предузимања других мјера и радњи на
расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала Б.М. починило кривично дјело „Утаја“.
Полицијска станица Љубиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала Р.К. починило кривично дјело „Недозвољена Трговина“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Братунац, 07.10.2019. године, пријављено је да је
непознато лице или више њих, разбило стакло на пословном објекту у улици
Светог Саве, општина Братунац. По пријави су поступили полицијски
службеници ПС Братунац који су извршили увиђај. О свему је обавијештен
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
ПУ Мркоњић Град
У мјесту Рогољи, општина Мркоњић Град, 07.10.2019. године, око 20,55
часа, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Т.Л. из Мркоњић
Града са путничким аутомобилом „Pajero“ и Г.Ч. из Рибника са путничким
аутомобилом „Passat“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је
задобила Г.Ч. која је превезенa у Дом здравља Мркоњић Град гдје јој је указана

медицинска помоћ, након чега је отпуштена кући. Увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић
Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 07.10.2019.
године, око 11,00 часова, оперативним радом на терену дошли су до сазнања
да у мјесту Шеховци, општина Мркоњић Град, два непозната лица врше
прикупљање добровољних прилога, а за исто немају одговарајуће одобрење.
Изласком на лице мјеста полицијски службеници затекли су и идентификовали
лица Х.А. и С.А. из Вукосавља која врше неовлаштено прикупљање
добровољних прилога, те су истим уручили прекршајни налог за учињени
прекршај.

