На подручју Републике Српске, 03.12.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 13
**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): 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): 4
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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): 0
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 2, Бијељина 5, И.Сарајево 5, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 31

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 28
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0

Илегалне миграције
Полицијска
управа Добој 1
Сирија 1

Полицијска
управа Требиње
4
Мароко 4

Полицијска
Укупно 12
управа
Бања
Лука 7
Сирија 7
Сирија 8
Мароко 4

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.
Полицијској станици Добој 1, 03.12.2020. године, пријављено је да је у
Колубарској улици у Добоју извршена провала у путнички аутомобил марке
„VW Golf 2”, одакле је отуђен акумулатор. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервента, 03.12.2020. године, пријављено је да је у
току ноћи 02/03.12.2020. године, у Дубичкој улици у Дервенти разбијено
вјетробранско стакло на путничком аутомобилу марке „Renault”. У току је рад
на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ у покушају.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 03.12.2020. године,
лишили су слободе лице иницијала В.М. са подручја града Добоја, возача код
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 55 g/kg.
ПУ Градишка
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у
поменутом периоду, евидентирано је једно кривично дјело и двије саобраћајне
незгоде, од којих је једна са посљедицама по лице.

На магистралном путу Србац – Нова Топола, у мјесту Србац, 03.12.2020.
године у 16,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали
путнички аутомобил марке ''Opel Astra’’ којим је управљао П.Б. из мјеста
Повелч, Србац и трактор марке ''Zetor’’ којим је управљао возач Б.Н. из Српца.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Србац који су
утврдили да је у овој саобраћајној незгоди на путничком аутомобилу и трактору
наступила материјална штета, док је возач Б.Н.задобио тјелесне повреде.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 03.12.2020. године,
евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира и
једна саобраћајна незгода.
Полицијској станици Билећа једно лице је пријавило да га је непознато
лице позвало на телефон и упутило му ријечи пријетње које су код њега
изазвале осјећај угрожености за свој живот и безбједност своје породице.
Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном
јавном тужилаштву у Требињу доставиа извјештај о почињеном кривичном
дјелу због пстојања основа сумње да је лице иницијала В.К. починило кривично
дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.

