На подручју Републике Српске, 10.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 8, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 22
**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): 1
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): 2
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 14

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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): 1
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 17
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 9
позитивних: 1

Илегалне миграције :
Полицијска
Бијељина 3
Мароко 3

управа Полицијска
Градишка 4
Алжир 2
Авганистан 2

управа Укупно 7
Мароко 3
Алжир 2
Авганистан 2

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 10.03.2021. године,
евидентирано је 6 кривичних дјела, 1 нарушавање јавног реда и мира и 10
саобраћајних незгода.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала М.М. за којим су биле расписане двије
Централне потјернице по наредбама Општинског суда Цазин и Општинског
суда Бугојно због почињених кривичних дјела „Тешка крађа“ и једна оперативна
потрага по наредби Одјељења криминалистичке полиције Илијаш због
почињеног кривичног дјела „Тешка крађа“. Лице се налази у службеним
просторијама ПУ Бањалука, те ће бити предато полицијским службеницима
Одјељења криминалистичке полиције Илијаш ради предузимања мјера и радњи
из њихове надлежности.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
два кривична дјела и двије саобраћајне незгоде.
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске
управе Добој предузимају све потребне мјере и радње у циљу расвјетљавaња
кривичног дјела „Превара“ које је извршено на штету једног привредног
друштва из Добоја. Полицијској управи Добој 09.03.2021. године, пријављено је

да је оштећено лице преко једне интернет странице за продају нових и
половних ствари пронашло половну радну машину чија је вријeдност око 14.800
евра и након што је уплатило наведени износ новца схватило је да је
преварено.
Полицијска станица Добој 1, 10.03.2021. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
једног малољетног лица и лица иницијала М.С., оба из Добоја, због основа
сумње да су извршила кривично дјело „Крађа“. За пријављена лица постоји
основ сумње да су дана 17. и 18.02.2021. године, из два незакључана путничка
аутомобила која су се налазила паркирана испред породичних кућа у Добоју,
отуђила двије плоче са “cd” уређаја.
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирана су два кривична дјела и једно нарушавање
јавног реда и мира.
Полицијској станици Сребреница, 10.03.2021. године, пријављено је да је
у просторијама банке у Сребреници, лице иницијала Д.Б. вријеђало
пријавитеља. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница
који предузимају мјере и радње на документовању прекршаја.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 10.03.2021. године,
евидентирано је једно кривично дјело. Није било нарушавања јавног реда и
мира и саобраћајних незгода.
Полицијска станица Гацко ради на расвјетљавању кривичног дјела
„Утаја“. Наиме, физичко лице је пријавило да је лице иницијала М.Л. изразило
намјеру куповину путничког аутомобила од њега, као и да већ пар мјесеци
користи предметни аутомобил при чему га још није платио, а не жели ни да га
врати.
ПУ Мркоњић Град
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни случајева
нарушавања јавног реда и мира. Није било евидентираних саобраћајних
незгода, ни пожара.
Полицијски службеници Полицијске станице Рибник, 10.03.2021. године,
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ лишили су слободе два лица, и то лице Ж.Ј. из Рибника, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,28 g/kg и лице Ј.С. из
Дрвара возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,54
g/kg.

