На подручју Републике Српске, 01.07.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 14
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125 (тешко убиство): 0
чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 1
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 4
чл. 226. (тешка крађа): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 0
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 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: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 5, Требиње 4, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 32

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:
3, лакше повријеђена лица: 9)
 са материјалном штетом: 24
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Градишка
Пакистан
Сирија
Египат

31
19
10
2

ПУ Приједор
Ирак
Сирија
Авганистан
Етиопија
Јемен
Пакистан

24
10
8
1
1
1
3

УКУПНО

55

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 01.07.2019.
године, поступили су по запримљеној пријави да је непознато лице у улици
Момчила Поповића, Бања Лука, извршило кривично дјело „Крађа“ у
угоститељском објекту, отуђивши дио инвентара. Недуго затим идентификован
је и лишен слободе осумњичени Р.М., а пронађен је и отуђени инвентар.
Извршен је увиђај, а о свему је обавјештен дежурни окружни јавни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против Р.М. у
редовној процедури достави извјештај за наведено кривично дјело.
ПУ Добој
Полицијска станица Добој 1, 01.07.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.О. из Маглаја, ФБиХ, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Полицијска станица Брод, 01.07.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.Т. из Бањалуке, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Прогањање“.
Полицијској станици Добој 2, 01.07.2019. године, пријављено је да је у
претходна два дана, на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме.

О свим прикупљеним сазнањима је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва Добој. Рад по наведеном је у току.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Источна Илиџа, 01.07.2019. године пријављено је да
је у Улици српских јунака, општина Источна Илиџа, непознати извршилац или
више њих отуђио новац и златни накит из куће приватног власништва. О свему
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, извршен
увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка
крађа“.
ПУ Фоча
Полицијској станици Фоча , 01.07.2019. године око 11,30 пријављено је
да је непознато лице или више њих, отуђило око 200 метара пластичне цијеви
за воду као и дијелове којима су се напајала водом домаћинства у селу
Потпеће, општина Фоче. Увиђај на лицу мјеста је извршен од стране
полицијских службеника ПУ Фоча, а о свему је обавјештен дежурни тужилац
надлежног тужилаштва. Претрагом терена у мјесту Узлуп, у близини ријеке
Таре, општина Фоча, пронађени су отуђени предмети, а рад на документовању
и расветљавању кривичног дјела „Крађа“ је у току.
ПУ Мркоњић Град
На магистралном путу Мркоњић Град-Јајце, у мјесту Оћуне, општина
Мркоњић Град, 01.07.2019. године, око 07,05 часова, догодила се саобраћајна
незгода у којој је возач И.Б. из Бихаћа управљајући путничким аутомобилом
„Peugeot“ изгубио контролу над истим, те слетио са коловоза. У овој
саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио возач И.Б. који је превезен у
Дому здравља Јајце. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске
станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању
саобраћајне незгоде је у току.

