На подручју Републике Српске, 07.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 5
**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: 1

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 0
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 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: 7
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 24

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: ,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска
управа Градишка
6
Авганистан 6

Полицијска
управа Бијељина
18
Авганистан 6
Мароко 1
Пакистан 11

Полицијска
Укупно 63
управа
Бања
Лука 39
Непознат
Авганистан 12
идентитет 39
Мароко 1
Пакистан 11
Непознат
идентитет 39

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 07.03.2021. године,
евидентирана су 4 кривична дјела, 4 нарушавања јавног реда и мира, 9
саобраћајних незгода од којих 1 саобраћајна незгода са посљедицама по лица
и 1 пожар.
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 05.03.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала Н.Ђ. из
Челинца пронашли су и одузели око 0,7 грама бијеле прашкасте материје која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Кокаин“. Лице је лишено слободе те
против истог слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка
због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних
дрога.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала М.Ј. за којим је била расписана Централна
потјерница по наредби Основног суда Бањалука.
Полицијски службеници Полицијске станице Поткозарје, предузимају све
неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Утаја“.
Наведеној полицијској станици, 05.03.2021. године, од стране оштећеног лица,
пријављено је, да је почетком фебруара лицу иницијала С.В. продао теретно
возило марке „Mercedes“, те да су се усмено договорили да лице С.В.

оштећеном исплати 2.100КМ или да достави 35 метара кубних огревног дрвета,
што лице С.В. није учинило, него је наведено теретно возило продао трећем
лицу. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бањалука.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 05.03.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу
бицикла са помоћним мотором марке „LBC50QT“ којим је управљало лице
иницијала М.В. из Бањалуке. Извршеном провјером кроз службене евиденције,
утврђено је да за наведеним бициклом расписана потрага од стране Федералне
управе полиције, Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Бицикл са помоћним мотором је одузет те ће бити предат полицијским
службеницима Федералне управе полиције, Министарства унутрашњих послова
Тузланског кантона.
ПУ Приједор
У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављено је 5
кривичних дјела, једно нарушавање јавног реда и мира, а евидентиране су
двије саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
Полицијској управи Приједор пријављено је да је 07.03.2021. године, око
22,30 часова, лице Б.В. из Приједора, палицом за бејзбол оштетио прозорско
стакло на објекту љетне кухиње на адреси становања лица Н.Д., а потом на
возилу марке „Peugeot“ које је било паркирано испред дворишта оштетио
вјетробранско стакло, прозорско стакло, те предње свјетло, чиме је починио
кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Осумњичени Б.В. је лишен слободе и против истог ће, Окружном јавном
тужилаштву Приједор, бити достављен извјештај за почињено кривично дјело.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирано је
једно кривично дјело и четири саобраћајне незгоде.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 07.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала Ж.К. из Теслића, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 3,04 g/kg.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 07.03.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала С.П. из Брода, возача бицикла код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 2,03 g/kg.
Полицијској станици Добој 2, 07.03.2021. године, око 22,45 часова,
пријављено је да је у мјесту Станић Ријека, Град Добој, на њиви дошло до
запаљења шатора испред којег је горјела ватра који користе номади. У пожару,
тјелесне повреде у виду опекотина задобио је власник стада лице иницијала
С.М. са подручја општине Жепче ФБиХ, док је лице иницијала Н.З., са подручја
општине Добој Исток задобило тешке тјелесне повреде у виду опекотина
опасне по живот. Након указане медицинске помоћи у дому здравља у
Клокотници лице иницијала Н.З. је превезено у тузланску болницу гдје је

задржано на лијечењу. О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво
Добој. Увиђај је у току.
ПУ Мркоњић Град
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у
поменутом периоду видентирано је 1 кривично дјело и 1 случај нарушавања
јавног реда и мира. Евидентирана је 1 саобраћајна незгода, није било пожара.
Полицијски службеници Полицијске станице Мркоњић Град, 07.03.2021.
године, због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ лишили су слободе лице Д.У. из Мркоњић Града,
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 1,62 g/kg.

