На подручју Републике Српске, 08.08.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добо ј5, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор
1, Зворник 6, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 23
**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: 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: 2
остала КД: 14

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање): 2
 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: 6
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 6, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 27
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 10)



са материјалном штетом: 21

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 2
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.08.2022. године,
лишили су слободе лице иницијала К.К. из Бањалуке, због постојања основа
сумње да је починило кривично дјело „Крађа“. Лице К.К. сумњичи се да је у
Бањалуци дана 29.07.2022. године испред објекта у изградњи отуђило неколико
пакета керамичких плочица у вриједности од око 1000 КМ. Отуђени предмети
су пронађени и одузети, те ће бити враћени оштећеном лицу. О наведеном је
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.08.2022. године,
приликом обављања редовних послова и задатака су код лица иницијала А.С.
из Бањалуке пронашли и одузели нож на преклоп дужине око 20цм, те ће
против истог бити поднешен захтјев за покретање прекршајног поступка
надлежном суду због почињеног прекршаја из Закона о оружју и муницији
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.08.2022. године,
лишили су слободе лице иницијала M.K. из Бањалуке, због почињеног
прекршаја „Вријеђање“ из члана 8. Закона о јавном реду и миру, Наиме,
наведено лице је у објекту Одсјека за издавање личних докумената, Полицијске
управе Бањалука у видно алкохолисаном стању вријеђало стручног сарадника
упућујући му погрдне ријечи. Лице М.К. је подвргнуто испитивању на присуство
алкохола у организму, којом приликом је утврђено 2,14 промила алкохола у
организму. О догађају је обавјештен дежурни судија Основног суда Бањалука,
Одјељење за прекршаје.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 08.08.2022. године, пријављено је да су
07./08.08.2022. године, са породичне куће власништво лица иницијала В.К. са
подручја града Добоја, отуђени олуци. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Крађа“.

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 08.08.2022. године,
око 18,40 часова, лишили су слободе лице иницијала Ш.Р. из Вукосавља,
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,57 g/kg.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње једно лице пријавило је да га је напало
лице иницијала А.М. О догађају је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у
Требињу које га је квалификовало као кривично дјело „Тјелесна повреда“.
ПУ Градишка
Полицијски службеници Полицијске станице Нова Топола, 08.08.2022.
године, око 13,20 часова, на основу расписаних централних потјерница по
наредби Основног суда Градишка, лишили су слободе лице Д.К. из Градишке
Лице је предато у даљу надлежност Основном суду Градишка.
ПУ Зворник
У улици Таковска, у Милићима, дана 08.08.2022. године око 11,30 часова
догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице повријеђено. Полицијски
службеници Полицијске станице Милићи су утврдили да је у наведеној
саобраћајној незгоди учествовало лице З.М. из Милића, управљајући
мотоциклом марке „Class”. Лице З.М. из Милића је упућено у Јавну здравствену
установу Дом здравља „Свети Никола“ у Милићима, гдје је доктор констатовао
лаке тјелесне повреде. Полицијски службеници ПС Милићи ће против лица З.М.
надлежном Суду поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка.

