На подручју Републике Српске, 15.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 20
**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): 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): 1
чл. 226. (тешка крађа): 9
чл. 227. (разбојништво): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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): 0
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 27

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 9)
 са материјалном штетом: 22
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска
управа Источно
Сарајево 4
Бангладеш 4

Полицијска
Полицијска
управа Зворник управа Добој 7
19
Мароко 2
Ирак 7
Ирак 17

Укупно 30
Бангладеш 4
Мароко 2
Ирак 24

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 15.03.2021. године,
евидентирано је 5 кривичних дјела и 19 саобраћајних незгода од којих 4
саобраћајне незгоде са посљедицама по лица.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 15.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала С.П. из Лакташа за којим је била расписана
потрага по наредби ПУ Бањалука због почињеног кривичног дјела „Насилничко
понашање“. У току је криминалистичка обрада лица.
ПУ Приједор
У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављена су 3
кривична дјела, нарушавања јавног реда и мира није било, а евидентиране су
двије саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
Полицијској управи Приједор пријављено је да је у току ноћи
14/15.03.2021. године, над објектом бензинске пумпе у мјесту Сводна извршено
кривично дјело „Тешка крађа“, ком приликом је отуђена већа количина цигарета
различитих врста и новац у износу од 400,00 КМ.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Приједор. Рад на расвјетљавању кривичног дјела и проналаску
извршиоца је у току.

ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је
пет кривичих дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и једна саобраћајна
незгода.
Полицијској станици Модрича, 15.03.2021. године, пријављено је да је у
току ноћи 14/15.03.2021. године, извршена провала у два трговинска и један
угоститељски објекат у Модричи, одакле је отуђен новац. Истог дана
пријављено је да је извршена провала у породичну кућу у Модричи одакле
ништа није отуђено. У току је рад на расвјетљавању кривичних дјела „Тешка
крађа“ и „Тешка крађа“ у покушају.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 15.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Ж.Г. из Брода, возача код кога је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,68 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 15.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Б.П. из Градишке, пјешака код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1,63 g/kg.
ПУ Мркоњић Град
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у
поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело, док није било
нарушавања јавног реда и мира као ни саобраћајних незгода. Нема
евидентираних пожара.
Полицијској станици Рибник, 15.03.2021. године, пријављено је да је
непознато лице или више њих, из бензинске пумпе, у мјесту Чађавица, општина
Рибник, отуђило већу количину цигарета. По пријави су поступили полицијски
службеници Полицијске станице Рибник који су извршили увиђај на лицу мјеста.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања
Лука. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.

