На подручју Републике Српске, 29.08.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 15
**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): 0
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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 2
 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: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука ,12 Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 5 СН)
УКУПНО: 35
 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица:
0, лакше повријеђена лица: 18)



са материјалном штетом: 25

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 0
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 6
Авганисатан 6

ПУ Градишка 3
Пакистан 3

УКУПНО 9
Авганистан 6,
Пакистан 3

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 27.08.2021.
године, вршећи редовне послове и задатке су легитимисали С.М. који је
учествовао у саобраћају у својству пјешака крећући се по коловозу. Приликом
легитимисања, С.М. је одавао утисак алкохолисаности те је извршеним
алкотестирањем утврђено присуство алкохола у организму у количини од 4,33
г/кг. Лице је лишено слободе и спроведено у просторије за задржавање лица
лишених слободе до отријежњења.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 2, 29.08.2021. године, пријављено је да је у
току ноћи 28/29.08.2021. године, из незакључане гараже власништво лица
иницијала М.Ј. са подручја града Добоја, отуђена моторна пила. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 29.08.2021.
године, лишили су слободе лице иницијала С.Т. из Дервенте, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1, 67 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 29.08.2021. године, у
мјесту Ђулић, подручје општине Теслић, извршили су контролу путничког
аутомобила марке „Opel” којим је управљало лице иницијала Д.П. из Теслића.
Наведено лице је одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога
у организму и код истог су пронашли и одузели мању количину зелене биљне
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Рад по
наведеном се наставља.

ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено да је једно или више
непознатих лица оштетило предње вјетробранско стакло и поклопац мотора на
путничком аутомобилу марке „Nissan“ при чему је причињена материјална
штета на возилу. О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва у Требињу који је догађај квалификовао као кривично дјело
„Оштећење и одузимање туђе ствари“. У току је рад на документовању и
расвјетљавању кривичног дјела.
Полицијској станици Требиње је пријављено да лице иницијала Д.К. дужи
временски период узнемирава једно женско лице путем друштвених мрежа, на
начин да је слало разне поруке увредљивог садржаја, уз пријетњу да ће
објавити фотографије експлицитног садржаја на којим се налази то лице ако са
истим не пристане на емотивну везу. О свему је обавјештен дежурни тужилац
Окружно јавног тужилаштва у Требињу који је догађај квалификовао као
кривично дјело „Полна уцијена“. Припадници Полицијске станице Требиње
предузимају све мјере и радње у циљу документовања овог кривичног дјела.
ПУ Зворник
На магистралном путу Зворник – Милићи, у мјесту Ново Село, општина
Зворник, 29.08.2021. године око 12,30 часова догодила се саобраћајна незгода
у којој је учествовало једно путничко моторно возило марке „Grand Chiroki” којим
је управљао М.О. из Канаде, који није задобио тјелесне повреде. На наведеном
моторном возилу је наступила материјална штета, а лице Т.О. које је сувозач
наведеног возила се накнадно јавило у Јавну здравствену установу
Универзитетски клинички центар Тузла, гдје су му констатоване тјелесне
повреде. Лицу М.О. издат је прекршајни налог за почињени прекршај из члана
36. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ. Увиђај
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Зворник.
ПУ Мркоњић Град
На магистралном путу Карановац - Црна Ријека, у мјесту Дабрац,
општина Мркоњић Град, 29.08.2021. године, око 09,45 часова, догодила се
саобраћајна незгода у којој је М.Р. из Башких Вода, Република Хрватска,
управљајући путничким аутомобилом „Opel corsa“ изгубила контролу над истим,
те слетила са коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је
задобила М.Р. која је превезена у Универзитетско клинички центар Републике
Српске. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за
безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне
незгоде је у току.

