На подручју Републике Српске, 25.01.2022. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 1
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1
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): 0
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 8
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 2
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 22
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 8)



са материјалном штетом: 16

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 6
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 25.01.2022. године
приликом обављања редовних послова и задатака, уочили су непознато лице
како конзумира опојну дрогу марихуану на јавном мјесту. Контролом је утврђено
да се ради о лицу иницијала Д.Д. из Бањалуке. Лице је лишено слободе и
подвргнуто је испитивању на присуство опојне дроге, којом приликом је
утврђено присуство опојне дроге амфетамин у организму. Наведеном је уручен
је прекршајни налог због почињеног прекршаја „Конзумирање опојне дроге“ из
области Закона о јавном реду и миру. О догађају је обавијештен дежурни судија
Основног суда Бањалука – Одјељење за прекршаје.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 25.01.2022. године,
око 23,00 часова, идентификовали су и лишили слободе лице иницијала М.Р. из
Бањалуке јер је наведени, исте вечери у Бањалуци, изазвао три саобраћајне
незгоде након чега је побјегао са лица мјеста. Контролом је утврђено да је у
саобраћајним незгодама учествовао са путничким аутомобилом марке „Fiat“.
Наведено лице је подвргнуто испитивању на присуство алкохола, којом
приликом је утврђено 3.02 промила алкохола у организму. Исти ће бити
санкционисан због почињених прекршаја из области Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 25.01.2022. године,
око 01,40 часова, лишили су слободе лице иницијала Д.К. са подручја општине
Модрича, возача који је одбио да се подвргне алкотестирању.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 25.01.2022.
године, око 13,10 часова, лишили су слободе лице иницијала Р.В. са подручја
града Дервента, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од
3,31 g/kg.

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 25.01.2022. године,
око 22,40 часова, лишили су слободе лице иницијала С.С. из Модриче, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,63 g/kg.
ПУ Требиње
Полицијска станица Билећа је дана 25.01.2022. године око 12,00 часова
запримила пријаву, да је у последњих пет дана, једно или више непознатих
лица, са радилишта отуђило грађевински материјал. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска станица Требиње је дана 24.01.2022. године око 09,00 часова,
од стране референта за уличну расвјету града Требиње, запримила је пријаву
да је у посљедњих неколико дана у насељу Мокри Долови, од стране једног или
више непознатих лица, прекинут импулсни кабал за управљање јавном
расвјетом. Полицијски службеници извршили увиђај лица мјеста. О свему је
обавјештено надлежно тужилаштво. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Крађа енергије“.
ПУ Зворник
Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи су 25.01.2022.
године око 16,40 часова лишили слободе лице иницијала Љ.К. из Шековића
због нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту. Полицијској
станици Шековићи је наведеног дана око 16,00 часова од стране лица Д.Д. из
Шековића пријављено нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту
у Шековићима. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Шековићи,
који су успоставили нарушени јавни ред и мир, а пријављеног лишили слободе
и издали прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 11. Закона о
јавном реду и миру Републике Српске.
На регионалном путу Братунац – Скелани, у мјесту Петрича, се дана
25.01.2022. године догодила саобраћајна незгода у којој је једно лице
повријеђено. Станичном одјељењу полиције Скелани је наведеног дана око
16,50 часова пријављена саобраћајна незгода у којој је учествовало једно
путничко моторно возило марке “Seat”, којим је управљало лице иницијала М.М.
из Сребренице. На лице мјеста су изашли полицијски службеници Полицијске
станице Сребреница, који су извршили увиђај. За вријеме увиђаја, од 16,50 до
19,20 часова је трајала тотална обустава саобраћаја. Полицијски службеници
ПС Сребреница ће против лица М.М. надлежном Суду поднијети Захтјев за
покретање прекршајног поступка.
ПУ Мркоњић Град
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Мркоњић Град, 25.01.2022. године, због почињеног прекршаја из Закона о
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице
С.И. из Мркоњић Града, возача код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 2,54 g/kg.

