На подручју Републике Српске, 04.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 19
**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): 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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 7
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 26
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 8)



са материјалном штетом: 20

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 9
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Добој 4
Мароко 4

ПУ Градишка 4
Авганистан 4

УКУПНО 8
Мароко 4,
Авганистан 4

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 04.02.2021. године, пријављено је да су у
претходних неколико дана од стране непознатог извршиоца или више њих из
једног трговинског објекта у Теслићу (у току радног времена), отуђена одређена
пића и друга роба. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 04.02.2021. године, пријављено је да је у
току ноћи 03/04.02.2021. године, на подручју града Добоја извршена провала у
викендицу на подручју града Добоја, одакле је отуђен тример и други предмети.
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 04.02.2021. године,
на основу наредбе Основног суда Теслић извршили су претрес куће, помоћног
објекта и возила које користи лице иницијала М.М. са подручја општине Теслић,
приликом чега је пронађен и одузет самострел марке „Scorpion” са три стријеле,
гасни пиштољ и одређена количина припадајуће муниције. О наведеном је
обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 04.02.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Н.К. са подручја општине Теслић, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,96 g/kg. Истог дана
лишили су слободе и лице иницијала С.Х. са подручја општине Теслић, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,02 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 04.02.2021.
године, лишили су слободе лице иницијала П.Б. из Дервенте, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1,65 g/kg.
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске
управе Добој, 04.02.2021. године, приликом контроле лица иницијала Д.Ј. из
Добоја, пронашли су и одузели врећицу у којој се налазио грумен зелене биљне

материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуана“, укупне
тежине од 16,84 грама. Након извршеног потребног вјештачења против
наведеног лица ће бити предузете законом предвиђене мјере и радње.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 04.02.2021. године, у
улици Светог Саве у Теслићу, приликом контроле путничког аутомобила марке
„VW Golf VI” којим је управљало лице иницијала Д.М. са подручја општине
Теслић, одузели су уређај за давање посебних свјетлосних знакова „Трептаче“
који су били уграђени на вјетробранском стаклу наведеног возила. Такође
приликом наведене контроле је утврђено да лице иницијала Д.М. управља
возилом за вријеме док му је одлуком надлежног органа забрањено управљање
моторним возилом. Наведеном лицу је уручен прекршајни налог за почињене
прекршаје из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
у БиХ.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му већ дужи
временски период лице иницијала Д.Л. шаље пријетеће поруке. Пријетеће
поруке и позиви су код пријавиоца изазвали осјећај страха и угрожености по
живот и тијело. У току је документовање кривичног дјела „Угрожавање
сигурности“.
ПУ Градишка
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 04.02.2021.
године око 10,45 часова у Улици Браће Чубриловић, град Градишка, извршили
су контролу путничког аутомобила, којом приликом је лице С.М. из Градишке
одбило да преда на увид документа полицијском службенику, те је на тај начин
ометало полицијског службеника у вршењу службене радње. За почињение
прекршаје у складу са Законом о јавном реду и миру и Законом о основама
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, лицу С.М. је уручен прекршајни
налог.

