На подручју Републике Српске, 16.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 18
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС):
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): 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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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): 1
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 19

 са посљедицама по лица: 4 (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: 2
позитивних: 1

Илегалне миграције :
Полицијска управа Зворник 9
Авганистан 4
Ирак 2
Киргистан 2
Пакистан 1

Укупно 9
Авганистан 4
Ирак 2
Киргистан 2
Пакистан 1

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 16.03.2021. године,
евидентирано је 5 кривичних дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира и 11
саобраћајних незгода.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 16.03.2021. године,
лишили су слободе два лица иницијала С.С. и Д.В. из Бањалуке за којима је
била расписана потрага по наредби ПУ Бањалука због почињеног кривичног
дјела „Насилничко понашање“. У току је криминалистичка обрада лица.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је
једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира
и једна
саобраћајна незгода.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 16.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала А.Б. са подручја града Добоја, због
почињеног прекршаја из члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних
фукција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске.

ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирана су три кривична дјела и једна саобраћајна
незгода са посљедицама по лица.
Полицијској станици Милићи, 16.03.2021. године, пријављено је да је Б.Т.
из Милића, оштетио апарат за игре на срећу у једној спортској кладионици. По
пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи који су о свему
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном
Сарајеву. У току је рад на документовању кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.
Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи, извршили су увиђај
саобраћајне незгоде која се догодила у Ловничком пољу, општина Шековићи,
16.03.2021. године око 22,30 часова, слијетањем са коловоза путничког
аутомобила марке „VW Golf” којим је управљао М.М. из Шековића, који је том
приликом задобио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у Дом здравља
Шековићи ради указивања љекарске помоћи. Извршеним алкотестирањем
утврђено је да именовани посједује 1,64 g/kg алкохола у организму. Полицијски
службеници настављају даљи рад на документовању саобраћајне незгоде.
ПУ Источно Сарајево
У току протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Источно Сарајево
пријављено је једно кривично дјело, није регистровано ни једно нарушавање
јавног реда и мира, а догодила се једна саобраћајна незгода.
Полицијској станици Соколац, дана 16.03.2021. године пријављено је да
је од лица, које је запослено у фирми у Сокоцу, из канцеларији отуђен новчаник
са личним документима, новцем и банковном картицом са шифром, са које је
извршилац, истог дана, у два наврата подизао новац.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево и у току је рад на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног
дјела „Крађа“.
ПУ Градишка
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у
поменутом периоду, евидентиранo је једно кривично дјело, једна саобраћајна
незгода са материјалном штетом и један пожар.
Полицијској управи Градишка, 16.03.2021. године, око 17,20 часова
оштећени је пријавио да му је уназад шест мјесеци из куће становања у улици
Савска, град Градишка, отуђена моторна пила. Оперативним радом полицијских
службеника идентификовано је и лишено слободе лице Р.М из Градишке због
постојања основа сумње да је починило кривично дјело ,,Крађа“. По
комплетирању и документовању предмета Окружном јавном тужилаштву Бања
Лука против лица Р.М. биће достављен Извјештај о почињеном кривичном дјелу
у редовној процедури.

Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 16.03.2021. године
око 21,45 часова у улици Видовданска, град Градишка, лишили су слободе лице
М.М. из Градишке, због управљања возилом под дејством алкохола. Након
престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено на слободу, а
истом је уручен прекршајни налог због почињених прекршаја из Закона о
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Мркоњић Град
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни случајева
нарушавања јавног реда и мира. Није било евидентираних саобраћајних
незгода, као ни пожара.
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 16.03.2021.
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе два лица из Мркоњић Града,
и то лице С.Б., возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од
1,95 g/kg и лице Б.Џ. возача који је одбио да се подвргне алкотестирању.

