На подручју Републике Српске, 30.11.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 13
**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): 0
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД против живота и тијела: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. (силовање): 1
остала КД против полног интегритета: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 2
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17
 чл. 8. (вријеђање): 5
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 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): 0
 остали прекршаји: 9
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 31

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 26
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 9
позитивних: 0

Илегалне миграције
Полицијска
Бијељина 5
Алжир 3
Мароко 2

управа Полицијска
Градишка 21
Мароко 3
Египат 2
Авганистан 16

управа Укупно 26
Алжир 3
Мароко 5
Египат 2
Авганистан 16

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијске управа Бањалука, 30.11.2020. године,
евидентирано је 6 кривичних дјела, 2 нарушавањa јавног реда и мира, 15
саобраћајних незгода, од којих 2 са посљедицама по лица и 1 пожар.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све
мјере и радње на откривању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“. Наиме, 30.11.2020. године пријављено је од стране оштећеног
лица, да је са тротоара у улици Николе Пашића у Бањалуци ,непосредно прије
подношења пријаве, отуђено путничко моторно возило марке „VW Arteon“. У
моменту отуђења возила, исто је било откључано и стављено у погон. О свему
је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
Полицијској управи Бањалука, 30.11.2020. године
у 08,30 часова
пријављено је од стране оштећеног лица, да је са паркинг простора у улици
Ђуре Ђаковића у Бањалуци, отуђен мотоцикл марке „Malaguti“. У моменту
отуђења мотоцикл је био закључан. О свему је обавјештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који се изјаснио да се ради о кривичном
дјелу „Тешка крађа“. Полицијски службеници ПУ Бањалука предузимају све
неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања наведеног кривичног дјела.

ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
два кривична дјела и три саобраћајне незгоде.
Полицијској станици Добој 1, 30.11.2020. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана извршена провала у просторије једне установе у
Добоју, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 30.11.2020. године, пријављено је да је
истог дана на паркинг простору у улици Солунских добровољаца у Добоју, у
виду огреботина оштећен путнички аутомобил марке „Volvo”. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 30.11.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала Ж.Л. са подручја општине Челинац, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,10 g/kg.
У улици Милоша Црњанског у Модричи, 30.11.2020. године, догодила се
саобраћајна незгода у којој је учествовао полицијски службеник Полицијске
станице Модрича лице иницијала К.Ж. са службеним возилом марке „Peugeot” и
малољетни бициклиста из Модриче. У овој незгоди бициклиста је задобио
тјелесне повреде и исти је закон указане љекарске помоћи у Дому здравља
Модрича упућен на даље претраге у добојску болницу. Увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице Модрича заједно са дежурним
тужиоцем Окружног јавног тужилаштва Добој, који је изашао на лице мјеста
наведене саобраћајне незгоде.
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирана је једна саобраћајна незгода са материјалном
штетом. Није било евидентираних кривичних дјела нити нарушавања јавног
реда и мира.
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, предузимајући
мјере и радње из своје надлежности у циљу расвјетљавања кривичног дјела
„Тешка крађа“, пријављеног 29.11.2020. године, идентификовали су лице А.Д. из
Братунца, које се сумњичи да је из породичне куће оштећеног која се налази у
мјесту Красанпоље, општина Братунац, отуђило моторну тестеру. Након
комплетирања и документовања предмета, против осумњиченог слиједи
подношење извјештаја због кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 30.11.2020. године,
евидентирана су два кривична дјела, два нарушавања јавног реда и мира и
једна саобраћајна незгода.
Полицијској станици Невесиње пријављено је да је један путнички
аутомобил оштећен. Предузетим мјерама и радњама утврђено је да је

пријавилац, лице иницијала Н.Ж. лажно пријавио оштећења, те да она нису
настала на начин описан у пријави. Против лица иницијала Н.Ж. након
документовања предмета Окружном јавном тужилаштву у Требињу ће бити
поднешен извјештај за почињена кривична дјела „Давања лажног исказа“ и
„Навођење на овјеравање неистинитог садржја“.

