На подручју Републике Српске, 08.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 12
**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): 1
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 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 8, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
5, Зворник 4, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 26

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: ,
лакше повријеђена лица: 1)
 са материјалном штетом: 24
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 6
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска
управа Полицијска
Бања Лука 27
Градишка 3
Непознат идентитет 22
Авганистан 3
Палестина 5

управа Укупно 30
Непознат идентитет 22
Палестина 5
Авганистан 3

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 08.03.2021. године,
евидентирано је 6 кривичних дјела, 1 нарушавање јавног реда и мира, 8
саобраћајних незгода и 1 пожар.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Р.М. за којим је била расписана потрага по
наредби Полицијске управе Приједор због почињеног кривичног дјела
„Изазивање опште опасности“. Лице је предато полицијским службеницима ПУ
Приједор на њихово даље поступање.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 08.03.2021. године,
око 14,50 часова поступили су по пријави да је у улици Слободана Кустурића,
дошло до пожара на путничком аутомобилу марке „Peugeot“ власништво лица
иницијала М.Б.. Пожар је локализован од стране Ватрогасне бригаде Града
Бањалука. Извршеним увиђајем утврђено је, да је до пожара дошло усљед
самозапаљења инсталација на наведеном возилу. У пожару су оштећена још
два возила која су била паркирана у близини возила „Peugeot“. Није било
повријеђених лица. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Бањалука.

ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је
једно кривично дјело.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 08.03.2021. године,
на подручју општине Модрича у бесправној сјечи шуме затекли су лица
иницијала М.А. и М.П., оба са подручја општине Модрича. О свему је
обавијештено надлежно Окружно јавно тужилаштво Добој. Рад по наведеном се
наставља.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 заједно са
инсектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске
управе Добој, 08.03.2021. године, извршили су увиђај лица мјеста у мјесту
Станић Ријека, подручје града Добоја, гдје је пожар захватио шатор у коме се
налазило лице иницијала С.М. са подручја општине Жепче, ФБиХ, и лице
иницијала Н.З. са подручја општине Добој Исток, ФБиХ, које је задобило тешке
тјелесне повреде опасне по живот од којих је 08.03.2021. године преминуло у
УКЦ Тузла. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Добој. Рад по наведеном је у току.
Полицијској станици Дервента, 08.03.2021. године, пријављено је да је
истог дана у дворишту једне средње школе у Дервенти дошло до физичког
обрачуна између двојице старијих малољетника. Рад по наведеном је у току.
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирано је једно нарушавање јавног реда и мира и
четири саобраћајне незгоде, од којих је једна са посљедицама по лица.
Полицијској станици Милићи, 08.03.2021. године, пријављено је да је Б.М.
из Милића, дошао у просторије општине Милићи, након чега је почео да упућује
пријетње. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Милићи који су
затекли на лицу мјеста Б.М. који се оглушио о законито издато наређење
полицијских службеника да престане са чињењем недозвољених радњи, након
чега је лишен слободе. У току је рад на документовању прекршаја из Закона о
јавном реду и миру.
На регионалном путу Сребреница – Братунац, у мјесту Поточари,
општина Сребреница, 08.03.2021. године око 18,45 часова, догодила се
саобраћајна незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „VW
Golf”, којим је управљала А.Р. из Сребренице, која је том приликом задобила
тјелесне повреде. Повријеђеној је указана љекарска помоћ у Дому здравља
Сребреница, одакле је упућена у Јавну здравствену установу Болница Зворник
на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске
станице Сребреница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

