На подручју Републике Српске, 09.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 20
**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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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): 2
 остали прекршаји: 10
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 24

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 18
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 12
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска управа Бања Лука 32
Неутврђен идентитет 32

Укупно 32
Неутврђен идентитет 32

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 1, 09.03.2021. године, пријављено је да је
испред породичне куће на подручју града Добоја отуђен бицикл. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Брод, 09.03.2021. године, пријављено је да се лице
иницијала И.П. са подручја општине Брод неовлаштено прикључило на електро
мрежу. Након документовања и комплетирања предмета Окружном јавном
тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу
„Крађа енергије“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 09.03.2021. године, у
мјесту Клупе, подручје општине Теслић, извршили су контролу теретног возила
марке „Man” и вучног возила марке „Ackerman” који је вршио превоз дрвних
трупаца, а којим је управљало лице иницијала Г.С.. Приликом наведене
контроле утврђена су одређена неслагања између документације и стварног
стања. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно са
радницима Шумског газдинства „Борја“ Теслић утврдили су да се на скупу
возила налази 100 трупаца од којих је 55 обиљежено док 45 није било
обиљежено на одговарајући начин, те је пронађено
и 17 плочица за
обиљежавање трупаца које су се налазиле на поду скупа возила.
Необиљежени трупци и плочице за обиљежавање трупаца су одузети. О
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој,
те се рад по наведеном наставља.

ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирана су два кривична дјела и три саобраћајне
незгоде са материјалном штетом.
Полицијској станици Зворник, 09.03.2021. године, пријављено је да је
непознато лице, из трговинске радње у улици Светог Саве, град Зворник,
отуђило парфем и женски накит. По пријави су поступили полицијски
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца
Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Крађа“.

