На подручју Републике Српске, 22.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
10, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 25
**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): 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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 9
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање): 2
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 7
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 3
 остали прекршаји: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 4, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 25
 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)



са материјалном штетом: 17

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно:
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бијељина 2
Авганистан 2

ПУ Фоча 6
Авганистан 6

ПУ Приједор 3
Сирија 3

УКУПНО 11
Авганистан 8 и
Сирија 3

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 22.03.2021. године
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила у
улици Краља Петра II Карађорђевића у 15,00 часова, у којој су учествовали
лице иницијала М.Г. са путничким аутомобилом марке „Opel”, лице С.Н. са
путничким аутомобилом марке „Opel” и лице Д.Е. са путничким аутомобилом
„Volkswagen“.
Лице М.Г. је након саобраћајне незгоде возилом Службе хитне
медицинске помоћи превезено у Универзитетско-клинички центар Републике
Српске гдје је преминуло. О догађају је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ
Бања Лука који је наложио вршење обдукције ради утврђивања узрока смрти.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 22.03.2021. године, пријављено је да је из
трговинског објекта у Добоју отуђена картонска кутија у којој су се налазиле
цигарете у вриједности од око 1.000 КМ. У току је рад на расвјетљвавању
кривичног дјела „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 22.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала М.К. из Модриче, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1,52 g/kg.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 22.03.2021. године, пријављено је да
непознато лице, путем телефона шаље пријетеће поруке пријавитељу. По
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему

обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, извршили су
увиђај саобраћајне незгоде која се догодила на локалном путу Гај - Поточари,
општина Сребреница, 22.03.2021. године око 07,30 часова, слијетањем са
коловоза путничког аутомобила марке „Peugeot”, којим је управљао Н.С. из
Сребренице, са којим се у возилу налазила В.С. из Сребренице. У овој
саобраћајној незгоди, В.С. је задобила тјелесне повреде. Повријеђена је
превезена у Дом здравља Сребреница, одакле је упућена у Јавну здравствену
установу Болница Зворник на даље збрињавање. Полицијски службеници
настављају даљи рад на документовању саобраћајне незгоде.
ПУ Мркоњић Град
Дежурни љекар Дома здравља Шипово, 21.03.2021. године, око 23,25
часова, пријавио је у Полиицијску станицу Шипово да им се обратило лице М.К.
из Шипова ради указивања медицинске помоћи због повреда задобијених у
саобраћајној незгоди.
Изласком на лице мјеста полицијски службеници установили су да се
21.03.2021. године у вечерњим часовима у мјесту Герзово, општина Мркоњић
Град, догодила саобраћајна незгода у којој је возач Љ.В. из Шипова
управљајући путничким аутомобилом „Passat“ изгубио контролу над истим, те
слетио са коловоза.
У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде je задобиo сувозач М.К. који
се обратио у Дом здравља Шипово гдје му је указана медицинска помоћ, након
чега је упућен на даље лијечење 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.

