На подручју Републике Српске, 02.09.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 5, Бијељина 2 , И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
3 , Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 25
**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): 2
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: 1

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 9
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3 , Добој 2 , Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0 , Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 )
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 6
 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): 2
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13 , Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 25

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3
, лакше повријеђена лица:3 )
 са материјалном штетом: 20
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 1

Илегалне миграције
Полицијска
Полицијска
управа Бања Лука управа Градишка
123
20
Непозната
лица Ирак 20
123
Мароко 16
Алжир 2

Полицијска
управа Фоча 10

Укупно 153

Иран 4
Мароко 1
Авганистан 5

Авганистан 5
Ирак 2
Иран 4
Мароко 17
Непозната
лица
123

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

AKTIVNOSTI I REZULTATI
ПУ Требиње
Припадници Полицијске управе Требиње, дана 02.09.2020. године
евидентирали су једно кривично дјело и двије саобраћајне незгоде. Није било
евидентираних нарушавања јавног реда и мира.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала В.Г. починило кривично дјело „Тешка тјелесна
повреда“.
Такође, ПС Требиње је ОЈТ у Требињу доставила извјештај о почињеном
кривичном дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала Н.Т.
починило кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материја“.
ПУ Добој

Припадници Полицијске управе Добој евидентирали су дана 02.09.2020
пет кривичних
дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и једну
саобраћајну незгоду.
Полицијској станици Добој 1, дана 02.09.2020. године, пријављено је да
је у току ноћи 01/02.09.2020. године, отуђен путнички аутомобил марке „ВW
Голф В” који је био паркиран испред породичне куће на подручју града Добоја.
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Источно Сарајево
Полицијској станици Трново, дана 02.09.2020. године, пријављено је да
је из викенд куће, приватног власништва, у мјесту Оглавак, општина Трново,
отуђен лцд телевизор, лаптоп, дрон и кутија са радним алатом. Полицијски
службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на
расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 02.09.2020. године пријављено
је да су из приватног предузећа, у Дабробосанској улици, отуђене двије
бушилице, вриједности 500 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијској станици Хан Пијесак, дана 02.09.2020. године, власници
помоћних објеката који се налазе у непосредној близини, у мјесту Кусаче,
пријавили су отуђење веће количине електричног алата, каблова и радног
ситног алата. Извршилац је непознат.
Полицијски службеници извршили су виђај на лицу мјеста и у току је
предузимање свих мјера и радњи на расвјетљавању продуженог кривичног
дјела „Тешка крађа“.

