На подручју Републике Српске, 20.08.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 22
**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): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 0
 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: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 5, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 29

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 22
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Илегалне миграције нису евидентиране.
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
У заједничким активностима полицијских службеника Полицијске управе
Бања Лука и Управе за обезбјеђење личности и објеката, 20.08.2019. године
недуго након запримљене пријаве, идентификована је и лишена слободе В.Ј. из
Републике Аустрије, због сумње да је извршила кривично дјело „Крађа“.
Осумњичена је искористила непажњу оштећене и из кафе бара бензинске
пумпе у Бањој Луци, отуђила новчаник и путничким возилом се удаљила у
непознатом правцу. Захваљујући правовременој реакцији и оперативном раду,
пронађена је осумњичена, а новчаник са отуђеним новцем и документима је
враћен оштећеној. Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бања Лука, који је наложио да се у редовној процедури достави извјештај за
кривично дјело „Крађа“.
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 20.08.2019. године, пријављено је да је
истог дана на бензинску пумпу на подручју општине Дервента, дошло непознато
лице, које је наточило око 36 литара погонског горива у резервоар путничког
аутомобила, након чега се удаљило са лица мјеста не плативши рачун. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервeнта, 20.08.2019. године, пријављено је да је у
преходна три дана непознато лице или више њих рабилo прозорска стакла на
образовној установи у Дервенти. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијска управа Добој, 20.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Б.Б. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.

Полицијска станица Теслић, 20.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.Ј. из Челинца, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 20.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Н.Н. и С.Т. оба из Добоја, због основа сумње да су извршила кривично
дјело „Фалсификовање исправе“ и кривично дјело „Навођење на овјеравање
неистинитог садржаја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 20.08.2019. године,
приликом контроле малољетног лица из Добоја, су пронашли пластичну
врећицу са биљном материјом која својим изгледом асоцира на опојну дрогу
марихуану, укупне тежине од 23,55 g. Након извршеног прелиминарног
вјештачења пронађене опојне дроге, против наведеног лица ће бити предузете
мјере и радње прописане Законом о спречавању и сузбијању злоупотребе
опојних дрога БиХ.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица су, 20.08.2019.
године у улици Српске слоге у Рогатици зауставили и контролисали путнички
аутомобил марке „Мercedes“, којим је управљало лице В.П. из Рогатице.
Извршеним провјерама утврђено је да регистарске ознаке не припадају
наведеном возилу, након чега су исте привремено одузете, а возило и возач
искључени из саобраћаја.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево, а након докумeнтовања предмета против В.П. биће достављен
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања
исправе“.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала С.Д., починило кривично дјело „Тјелесна повреда“.
ПУ Зворник
Полицијска станица Милићи, 20.08.2019. године, поднијела је Окружном
јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном кривичном дјелу
против лица Е.Ћ. из Калесије, због постојања сумње да је починило кривично
дјело „Тјелесна повреда“.

