На подручју Републике Српске, 31.07.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 12
**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): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 3

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 3 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 19
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 20
 чл. 8. (вријеђање): 7
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1
 остали прекршаји: 8
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
8, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 31
 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 16)



са материјалном штетом: 22

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Нису евидентирани.
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Соколац је пријављено да је лице иницијала Е.М.
задбило повреде испред угоститељског објекта „Романија путеви“. Полицијски
службеници су на лицу мјеста затекли лице Е.М. са повредама главе које су му
нанијете ватреним оружјем од стране лица С.С. Лицу Е.М. у Дому здраља
Соколац констатоване лаке тјелесне повреде, а лице С.С. је лишено слободе.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тјелесна повреда“
и „Неовлаштена производња и промет оружја“.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено да је лице иницијала Т.М.
оштетио инвентар у једном угоститељском објекту. У току је документовање
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
ПУ Зворник
На регионалном путу Зворник – Власеница у мјесту Нова Касаба,
општина Милићи, 31.07.2022. године око 20,00 часова догодила се саобраћајна
незгода у којој је лице M.С. из Бијељине, управљајући мотоциклом „Aprilia”
изгубило контролу над возилом које је слетило са коловоза и том приликом је
задобио повреде те је превежен у Дом здравља у Милићима одакле је пребачен
у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања љекарске
помоћи, којом приликом су од стране доктора специјалисте контатоване тешке
тјелесне повреде.
Полицијски службеници ПС Милићи ће против возача M.С. из Бијељине
поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном Суду због
проузроковања саобраћајне незгоде.

ПУ Градишка
Полицијској станици Градишка, 31.07.2022. године, око 15,50 часова
пријављено је да лице Р.М. из Градишке шета пса улицом без поводца и корпе.
Поступајући по наведеној пријави, полицијски службеници су у дворишту куће
становања затекли лица Р.М. из Градишке и Р.Д. из Бања Луке, које су одбиле
да дају на увид лична документа полицијским службеницима, те су на тај начин
ометале полицијске службенике у вршењу службене радње. Против лица Р.М. и
Р.Д. због почињеног прекршаја по члану 24. Закона о јавном реду и миру
(ометање државних органа у вршењу јавних функција) биће поднесен захтјев за
покретање прекршајног поступка надлежном суду.
ПУ Мркоњић Град
На магистралном путу Мркоњић Град - Јајаце, у општини Језеро, око
08,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Н.М. из
Језера са путничким аутомобилом „Passat“ и С.П. из Новог Сада, Р.Србија, са
путничким аутомобилом „Reno“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде
су задобила оба возача којима је медицинска помоћ указана у Дому здравља
Мркоњић Град након чега су превезени у Универзитетско клинички центар
Републике Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске
станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању
саобраћајне незгоде је у току.

