На подручју Републике Српске, 20.04.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 11
**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): 5
чл. 226. (тешка крађа): 0
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 1
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 17
 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 12)



са материјалном штетом: 10

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Нису евидентиране.
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.04.2022. године,
су лишили слободе лице А.С. из Бањалуке за којим је расписана потрага по
наредби ПУ Бања Лука због постојања основа сумње да је извршило кривично
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“. У току је криминалистичка обрада
лица.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 19.04.2022. године,
су дошли до сазнања да лице иницијала Љ.Б. из Бањалуке, ради без пријаве у
угоститељском објекту у Бањалуци, те да у истом продаје цигарете са и без
акцизне маркице. Од наведеног лица је одузето 97 кутија цигарета са и без
акцизне маркице. О свему је обавјештен дежурни тржишни инспектор
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију - Град Бањалука.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 19.04.2022. године,
лишили су слободе лице иницијала С.Б. из Добоја, због почињеног прекршаја из
члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о
јавном реду и миру Републике Српске. Наведено лице је лишено слободе
приликом поступања по пријави да исто наноси оштећења на једном путничком
аутомобилу, а којом приликом је полицијским службеницима упућивало погрдне
ријечи. Извршеним алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство
алкохола у организму од 1,96 g/kg.
ПУ Требиње
Полицијска станица Гацко је дана 19.04.2022. године око 13,00 часова
запримила пријаву од лица иницијала К.Д. да му је у последњa три до четири
ноћи, једно или више непознатих лица, отуђило половне дјелове са камиона и
аута, као и „руке“ за утоварну кашику трактора и једну боцу од кисеоника за
гасно заваривање. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.

