На подручју Републике Српске, 23.01.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 10
**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: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 2
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 4
 остали прекршаји: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 18
 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 4)



са материјалном штетом: 15

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници, Полицијске управе Бањалука, предузимају све
неопходне мјере и радње на проналаску извршиоца и расвјетљавању кривичног
дјела „Тешка крађа“. Наиме, Полицијској управи Бањалука, синоћ у 19.00
часова, од стране оштећеног лица, пријављено је, да је на подручју Града
Бањалука, извршена провала у породичну кућу. Том приликом је из куће
непознати извршилац или више њих отуђио кључеве од путничког аутомобила
марке “Mercedes“, након чега је из гараже отуђио наведени путнички аутомобил.
Такође, отуђена је и одређена количина новца као и других предмета. О
догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бањалука.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.01.2022. године
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала М.Т. 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.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.01.2022. године,
у 01,55 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.Л. из Бањалуке због
почињеног прекршаја „Ометање државних органа, привредних друштава и
других правних лица у вршењу јавних функција“ из члана 24 Закона о јавном
реду и миру и прекршаја из области Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ. Наиме, полицијски службеници су приликом
обављања редовних послова и задатака извршили контролу путничког
аутомобила марке „Opel“ којим је управљало наведено лице. Лице је подвргнуто
испитивању на присуство алкохола у организму, којом приликом је утврђено
1,17 г/кг алкохола у организму, због чега је прекршајно санкционисано. Након
што је санкционисано лице је упутило увредљиве ријечи полицијским
службеницима, те се оглушило о законито издато наређење. О догађају је

обавијештен дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за
прекршаје.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.01.2022. године,
у 03,20 часова, лишили су слободе лице иницијала И.Ј. из Бањалуке због
почињеног прекршаја „Ометање државних органа, привредних друштава и
других правних лица у вршењу јавних функција“ из члана 24 Закона о јавном
реду и миру. Наиме, исте вечери, лице И.Ј. пријавило је, да је испред пекаре у
Бањалуци, физички нападнуто лице лице А.Л. од стране непознатог лица. По
доласку полицијских службеника, лице И.Ј. је вријеђало и ометало полицијске
службенике. У току је рад по наведеном предмету. О догађају је обавијештен
дежурни судија Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.01.2022. године,
у 23,00 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.Д. из Бањалуке због
управљања возилом под дејством опојних дрога. Наиме, полицијски
службеници су приликом обављања редовних послова и задатака извршили
контролу путничког аутомобила марке „Golf“ којим је управљало наведено лице.
Лице је подвргнуто испитивању на присуство опојних дрога у организму, којом
приликом је утврђено присуство опојне дроге „ТХЦ“. Због почињеног прекршаја
лицу је уручен прекршајни налог.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 23.01.2022.
године, лишили су слободе лице иницијала В.Ј. из Дервенте, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1,89 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича заједно са
инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске
управе Добој извршили су увиђај лица мјеста приликом чега је утврђено да се
као узрок пожара на путничком аутомобилу марке „VW Passat” не искључује
могућност људског фактора. Полицијској станици Модрича/Станично одјељење
полиције Вукосавље, 22.01.2022. године, око 21,05 часова, пријављено је да је
истог дана на подручју општине Вукосавље подментут пожар на откључаном
путничком аутомобилу марке „VW Passat” власништво лица иницијала В.А. из
Оџака, ФБиХ, приликом чега је на наведеном аутомобилу изгорјело предње
десно сједиште, десни тапацирунг на вратима, тапацирунг на крову те да је
оштећена инструмент табла као и предње вјетробранско стакло. Према изјави
власника причињена му је материјална штета у износу од око 1.500 КМ. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе
ствари“.

