На подручју Републике Српске, 24.06.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 14
**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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор
0, Зворник 3, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0
 остали прекршаји: 7
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 30
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)



са материјалном штетом: 24

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 1
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Зворник 21
Пакистан 8,
Бангладеш 8,
Сирија 5

УКУПНО 21
Пакистан 8,
Бангладеш 8,
Сирија 5

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 24.06.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Д.М. из Бањалуке, за којим је била
расписана потрага од стране ПУ Бањалука због постојања основа сумње да је
починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. Лице се налази
су службеним просторијама на криминалистичкој обради.
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 24.06.2021. године, пријављено је да је
непознато лице или више њих извршило провалу у кућу на подручју града
Дервента, одакле је са исте скинуло и отуђило улазна врата и прозор. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Станари, 24.06.2021. године, пријављено је да је на
подручју општине Станари, извршена провала у кућу лица које тренутно борави
у иностранству одакле је отуђена водоцрпна пумпа и други предмети. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Осмаци, 24.06.2021. године, око 12,50 часова,
пријављено је да је у угоститељском објекту у мјесту Цапарде, дошло до
експлозије плина, што је изазвало пожар у унутрашњости објекта. Пожар је
локализован од стране професионалне ватрогасне јединице Зворник, а о свему
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Извршен је увиђај на лицу мјеста. Полицијски службеници настављају даљи рад
на документовању овог догађаја.

Полицијској станици Милићи, 24.06.2021. године, око 16,20 часова,
пријављено је да је на регионалном путу Милићи – Зелени Јадар, у мјесту
Мишићи, на возило у покрету „VW Golf”, услијед јаког вјетра, пало дрво које је
оштетило возило. Полицијски службеници ПС Милићи су извршили увиђај те
настављају рад на утврђивању одговорности за наведену саобраћајну незгоду,
након чега ће надлежном суду против одговорног лица поднијети захтјев за
покретање прекршајног поступка.

