На подручју Републике Српске, 02.12.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 5, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 24
**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): 7
чл. 226. (тешка крађа): 5
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
6, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 30

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 26
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 8
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0

Илегалне миграције

Активности и резултати
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
два кривична дјела и три нарушавања јавног реда и мира.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 02.12.2020.
године, око 22,15 часова, на локалном путу у мјесту Горња Лупљаница,
Дервента, извршили су контролу путничког аутомобила марке „Škoda“ којим је
управљало лице иницијала Е.К. а са којим се као сувозач у возилу налазило
лице иницијала Н.Б., оба са подручја општине Тешањ, ФБиХ. Приликом
контроле лица иницијала Е.К., исто је одбило да се подвргне тестирању на
присуство опојних дрога у организму а прегледом возила је пронађен и одузет
гасни пиштољ са припадајућим мецима. Такође приликом контроле утврђено је
да је наведеном лицу истекла потврда о регистрацији наведеног возила. Против
лица иницијала Е.К. ће надлежном суду бити поднесен Захтјев за покретање
прекршајног поступка за почињене прекршаје из области Закона о оружју и
муницији и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске
управе Добој, 02.12.2020. године, извршили су претрес лица иницијала Ж.Г. из
Добоја и стана којег исти користи, приликом чега је пронађена и одузета
дигитална вага и мања количина зелене биљне материје која својим изгледом
асоцира на опојну дрогу „Марихуана“. Након документовања и комплетирања
предмета Окружном јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о
извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних
дрога“.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 01.12.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала Б.С. са подручја општине Брод, возача који
је одбио да се подвргне алкотестирању.

Полицијска станица Модрича, 02.12.2020. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица иницијала С.С. из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Непоступање по здравственим прописима за вријеме епидемије“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 01.12.2020.
године, на основу расписане централне потјернице од стране ПС Дервента,
лишили су слободе лице иницијала Н.С. из Дервенте и исто је предато
полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције у Добоју.
ПУ Приједор
У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављено је 5
кривичнх дјела, нарушавања јавног реда и мира није било, а евидентирано је 6
саобраћајних незгода, од којих 3 са лакшим посљедицама по лица.
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи
01/02.12.2020. године, око 00,30 часова у мјесту Брекиња, општина Козарска
Дубица, у дворишту породичне куће, од стране непознатог починиоца запаљено
возило марке „Golf 2“, које је том приликом у потпуности изгорјело. О наведеном
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на
проналаску извршиоца и расвјетљавања кривичног дјела „Оштећење или
одузимање туђе ствари“ је у току
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирано је пет кривичних дјела и једна саобраћајна
незгода са материјалном штетом. Није било евидентираних нарушавања јавног
реда и мира.
Полицијској станици Зворник, 02.12.2020. године, пријављено је да је
лице иницијала А.А. упутило озбиљне пријетње пријавитељу и члановима
његове породице. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у
Бијељини. У току је рад на документовању кривичног дјела „Угрожавање
сигурности“.

