На подручју Републике Српске, 30.01.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 9
**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): 1
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 0
остала КД: 3

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

УКУПНО: 16
 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 0)
 са материјалном штетом: 15
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 5
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 2
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска управа Зворник 6
Пакистан 6

Укупно 6
Пакистан 6

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 29.01.2022. године
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала И.Г. из
Бањалуке пронашли су и одузели одређену количину зелене биљне материје
која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. Лице је лишено
слободе те против истог слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног
поступка због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету
опојних дрога.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 30.01.2022. године,
око 14,10 часова, лишили су слободе лице иницијала С.М. из Кнежева, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,84 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 30.01.2022. године, око 14,50 часова, лишили су слободе лице иницијала
Ј.С. са подручја општине Брод, возача код кога је утврђено присуство алкохола
у организму од 2,44 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 30.01.2022. године,
око 23,25 часова, лишили су слободе лице иницијала Р.Д. из Модриче, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,93 g/kg.
ПУ Приједор
Полицијској управи Приједор пријављено је да је око 18,50 часова у
засеоку Петрово у Приједору дошло до пожара на стамбеном објекту приватног

власништва, навјероватније усљед запаљења димњака. Интервенцијом
припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор пожар је
локализован. Кров стамбеног објекта је у пожару у потпуности изгорио, а
посљедица по лица није било.
ПУ Бијељина
Полицијска станица Бијељина, 30.01.2022. године од стране оштећеног
лица запримила је пријаву, да је непознато лице или више њих у времену од
21.01.2022. године па до момента пријаве, из подрума стамбене зграде у
Бијељини отуђили четири алуминијумске фелне са гумама. Од стране
полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста. У току је рад на
докуметовању кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Мркоњић Град
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Мркоњић Град, 30.01.2022. године, због почињеног прекршаја из Закона о
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, лишили су слободе лице
П.Д. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 1,70 g/kg.

