На подручју Републике Српске, 02.11.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 2, 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): 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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 5
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 8

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 0
 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0
 остали прекршаји: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 3, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 27

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:1
, лакше повријеђена лица: 7 )
 са материјалном штетом: 22
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Полицијска
управа
Бијељина 4
Мароко 3
Палестина 1

Полицијска
управа
Зворник 13
Сирија 8
Авганистан 5

Полицијска
управа
Градишка 25
Мароко 8
Бангладеш 9
Пакистан 5
Кашмир 3

Полицијска
Укупно 71
управа Бања
Лука 29
Неутврђено
Мароко 11
29
Палестина 1
Сирија 8
Авганистан 5
Бангладеш 9
Пакистан 5
Кашмир 3
Неутврђено
29

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 02.11.2020. године,
евидентирано је 10 кривичних дјела, 3 нарушавања јавног реда и мира и 11
саобраћајних незгода од којих 1 саобраћајна незгода са посљедицама по лица.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.11.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала З.К. за којим је била расписана Централна
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног
дјела „Крађа“. Лице је предато у Окружни центар судске полиције Бањалука на
њихово даље поступање.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.11.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала Б.Б. за којим је била расписана Централна
потјерница по наредби Основног суда Котор Варош због почињеног кривичног
дјела „Одузимање моторног возила“. Лице ће бити предато у Окружни центар
судске полиције Бањалука на њихово даље поступање.

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.11.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала З.В. за којим је била расписана Централна
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног
дјела „Разбојништво“. Лице је предато у Окружни центар судске полиције
Бањалука на њихово даље поступање.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 02.11.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала Б.М. за којим је била расписана Централна
потјерница по наредби Основног суда Бањалука због почињеног кривичног
дјела „Крађа“. Лице је предато у Окружни центар судске полиције Бањалука на
њихово даље поступање.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
три кривична дјела и три саобраћајне незгоде.
Полицијској станици Модрича, 02.11.2020. године, пријављено је да је у
одређеном периоду извршена провала у породичну кућу на подручју општине
Модрича, одакле је отуђен накит. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервента, 02.11.2020. године, пријављено је да је
лице иницијала З.Д. са подручја општине Брод, са теретним возилом марке
„VW” неовлаштено ушло у круг привредног друштва за производњу обуће у
Дервенти, а потом са истим ушло у производни погон гдје су се налазили
радници. Овом приликом повријеђених радника није било, док је наступила
материјална штета на наведеном објекту, инвентару наведеног привредног
друштва и на возилу којим је исто управљало. Лице иницијала З.Д. је лишено
слободе те је извршеним алкотестирањем код истог утврђено присуство
алкохола у организму од 1, 52 g/kg. Након документовања и комплетирања
предмета против истог ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен
Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Изазивање опште опасности“.
ПУ Источно Сарајево
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево
евидентирана су три кривична дјела, јавни ред и мир није нарушаван, а
догодиле су се двије саобраћајне незгоде.
Полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа, 02.11.2020.
године у улици Српских владара у Источној Илиџи контролисали су лице Д.М.
из Сарајева и код истог пронашли и одузели 16 комада метака калибра 7,62 мм.
Лице Д.М. је лишено слободе и након криминалистичке обраде,
надлежном тужилаштву против истог биће дотављен извјештај о почињеном
кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних
материја“.

ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентиране су три саобраћајне незгоде са материјалном
штетом. Није било евидентираних кривичних дјела нити нарушавања јавног
реда и мира.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Зворник, 02.11.2020. године око 20,25 часова, зауставили су и контролисали
путнички аутомобил марке „Peugeot”, којим је управљао М.Д. из Зворника.
Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани посједује 1,74 g/kg
алкохола у организму, због чега је лишен слободе.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 02.11.2020. године,
евидентиране су двије саобраћајне незгоде. Није било евидентираних
кривичних дјела и нарушавања јавног реда и мира.
Полицијској станици Требиње је 02. новембра 2020. године, око 05:10
часова пријављено да је избио пожар на једном путничком аутомобилу. У току
је увиђај на лицу мјеста.
ПУ Фоча
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча, у
поменутом периоду није евидентирано ниједно кривично дјело, нарушавање
јавног реда и мира као ни саобраћајна незгода.
Полицијски службеници Полицијске станице
Вишеград, надлежном
тужилаштву, поднијели су Извјештај о почињеном кривичном дјелу против С.С.
из Вишеграда због постојања основа сумње да је починио кривично дјело
„Оштећење или одузимање туђе ствари“. Наиме, лице се сумњичи да је уз
помоћ подесног алата и физичке снаге оштетио плакат једне политичке партије
на рекламном билборду који је био постављен на Родић Брду, општина
Вишеград.

