На подручју Републике Српске, 17.09.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 3 , И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 21
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 1
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 3
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: 1

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 6
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1 , Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 )
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 1
 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): 3
 остали прекршаји: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 18

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 2 )
 са материјалном штетом: 16
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0

Илегалне миграције
Полицијска управа Градишка 29

Укупно 29

Мароко 14

Мароко 14

Пакистан 12

Пакистан 12

Либија 2

Либија 2

Сирија 1

Сирија 1

Активности и резултати
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
четири кривична дјела и три саобраћајне незгоде.
Полицијској станици Добој 2, 17.12.2020. године, пријављено је да су у
току ноћи 16/17.12.2020. године, из помоћног објекта на подручју града Добоја
отуђени бунтови пластифициране жичане ограде. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 17.12.2020. године, пријављено је да је
непознато лице из једног тржног центра у Теслићу покушало извршити крађу
разних сухомеснатих производа. Одмах по пријави су поступили полицијски
службеници који су утврдили да се ради о лицу иницијала З.Г. из Теслића, те су
од истог одузели производе које је покушало отуђити. О наведеном је
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 17.12.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала Д.П. из Теслића, возача код кога је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,77 g/kg.

ПУ Градишка
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у
поменутом периоду, евидентирана су три кривична дјела, два случаја
нарушавања јавног реда и мира, као и једна саобраћајнa незгодa са
посљедицама по лице.
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Брестовчина, град
Градишка, 17.12.2020. године у 21,50 часова, догодила се саобраћајна незгода
у којој су учествовали путнички аутомобил марке ’’Ford Eskort’’ којим је
управљао М.Л. из Градишке и путнички аутомобил марке ’’Škoda’’ којим је
управљала З.М. из Градишке. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, који су утврдили да су
у овој саобраћајној незгоди оба возача задобили тјелесне повреде, док је на
возилима наступила материјална штета.
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 17.12.2020.
године око 21,10 часова у мјесту Лисковац, град Градишка, лишили су слободе
лице И.Г. 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 Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа
евидентиранo је једно кривично дјело. Није било
евидентираних нарушавања јавног реда и мира нити саобраћајних незгода.
Полицијској станици Козлук, 17.12.2020. године, пријављено је да су
непозната лица, из трговинске радње који се налази у мјесту Брањево, град
Зворник, отуђила одређену количину цигарета. По пријави су поступили
полицијски службеници ПС Козлук који су о свему обавијестили дежурног
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 17.12.2020. године,
евидентирано је једно кривично дјело и једна саобраћајна незгода. Није било
евидентираних нарушавања јавног реда и мира.
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да га је друго лице
физички напало и нанијело му тјелесне повреде. У току је документовање
кривичног дјела „Тјелесна повреда“ против лица иницијала О.З.

