На подручју Републике Српске, 08.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
5, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 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): 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): 8
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 8
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10
 чл. 8. (вријеђање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3
 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): 2
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 30

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3,
лакше повријеђена лица: 7)
 са материјалном штетом: 25
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 1

Илегалне миграције :
Полицијска
Бања Лука 10
Мароко 9
Палестина 1

управа Полицијска
Градишка 2
Авганистан 2

управа Укупно 12
Мароко 9
Палестина 1
Авганистан 2

Активности и резултати
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је
пет кривичних дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и пет саобраћајних
незгода.
Полицијској станици Добој 2, 08.02.2021. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча
шуме укупне дрвне масе од 8,66 м3, те да дрвни сертименти нису одвезени са
лица мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 08.02.2021. године, пријављено је да је
истог дана извршена провала у стан у Дервенти, одакле је отуђен новац. Током
вршења увиђаја од стране полицијских службеника ПС Дервента уочено је да је
извршена провала у још један стан, гдје је у унутрашњости истог извршена
преметачина. У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 08.02.2021. године, пријављено је да је у
претходном периоду извршена провала у викендицу на подручју града Добоја,
одакле је отуђена звучна кутија и миксета. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
На магистралном путу М1-105, дионица пута Руданка-Добој, у мјесту
Баре, подручје града Добоја, 08.02.2021. године, око 13, 45 часова, догодила се
саобраћајна незгода у којој су учествовали лице иницијала Р.С. са подручја

општине Билећа које је управљало са путничким аутомобилом марке „Golf V“,
лице иницијала Г.И. из Добоја које је управљало путничким аутомобилом марке
„Renault” и лице иницијала Ж.М. са подручја општине Србац које је управљало
са путничким аутомобилом марке „Škoda”. У овој саобраћајној незгоди тјелесне
повреде су задобили сувозач у путничком аутомобилу марке „Škoda“, лице
иницијала М.П. из Бањалуке којем су у добојској болници констатоване лаке
тјелесне повреде, возачу путничког аутомобила „Renault” лицу иницијала Г.И. су
констатоване тешке тјелесне повреде, сувозачу из наведеног путнког
аутомобила лицу иницијала А.М. још увијек нису констатоване повреде и возачу
путничког аутомобила марке „Škoda” лицу иницијала Ж.М. су констатоване
тешке тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
На раскрсници улица Хиландарска и Кнеза Лазара у Добоју, 08.02.2021.
године, око 20,25 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је
учествовало лице иницијала Д.Ђ. из Добоја које је управљало са путничким
аутомобилом „Renault”, лице иницијала Е.Ћ. из Добоја које је управљало са
путничким аутомобилом марке „Seat”, паркирани путнички аутомобил марке
„Peugeot” власништво лица иницијала А.Г. из Добоја, паркирани путнички
аутомобил марке „Peugeot“ власништво лица иницијала С.С. из Добоја и
паркирани путнички аутомобил марке „BMW” власништво лица иницијала Р.Г.
из Добоја. Сувозач и путници из путничког аутомобила марке „Seat” су се
јавили у добојску болницу ради указивања љекарске помоћи и истима су
констатоване лаке тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 08.02.2021. године,
евидентирана су два кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и
једна саобраћајна незгода.
Полицијска станица Требиње је запримила пријаву да су једном
физичком лицу са текућег рачуна скинута новчана средства у износу од 690,82
КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска станица Гацко је запримила пријаву да је у магацин,
власништво привредног субјекта, извршена провала. У току је рад на
документовању кривичног дјела „Тешка крађа“. Полицијски службеници су
стекли оперативна сазнања да је могући извршилац лице иницијала Д.Р..
ПУ Градишка
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у
поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање
јавног реда и мира и двије саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
Полицијски службеници Полицијске станице Србац, 08.02.2021. године
око 15,40 часова у мјесту Пријебљези, општина Србац, извршили су контролу
теретног возила, којом приликом је сувозач у возилу М.Ј. из Градишке,
вријеђањем полицијских службеника ометао полицијске службенике у вршењу
службене радње. Лице М.Ј. лишен је сободе, а за почињене прекршаје у складу

са Законом о јавном реду и миру против истог ће бити поднесен захтјев за
покретање прекшајног поступка надлежном суду.

