На подручју Републике Српске, 11.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 6, Бијељина 6, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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) : 1
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 2
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): 5
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 2
 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): 0
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 17

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 12
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 5
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 1

Илегалне миграције :
Полицијска
управа
Зворник 7
Сирија 5
Мароко 1
Ирак 1

Полицијска
управа
Бијељина 3
Либија 2
Мароко 1

Полицијска
управа
Градишка 3
Алжир 3

Полицијска
Укупно 43
управа Бања
Лука 30
Непознат
Сирија 5
идентитет 30
Мароко 1
Ирак 1
Либија 2
Мароко 1
Алжир 3
Непознат
идентитет 30

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 11.03.2021. године,
евидентирано је 9 кривичних дјела, 6 саобраћајних незгода од којих 3
саобраћајне незгоде са посљедицама по лица и 1 пожар.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 11.03.2021. године
извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила у
улици Булевар Петра Бојовића у 22,30 часова, у којој су учествовали лице
иницијала С.Ч. са путничким аутомобилом марке „Škoda” и лице Б.Д. са
путничким аутомобилом марке „Ford” које је задобило тјелесне повреде. У овој
саобраћајној незгоди дошло је до оштећења аутобуског стајалишта те је
обавијештен Центар за обавјештавање Града Бањалука, 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.

Полицијској станици Брод, 11.03.2021. године, пријављено је да је
извршена провала у просторије једне основне школе на подручју општине Брод,
одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Крађа“.
Полицијској станици Добој 2, 11.03.2021. године, пријављено је да је на
подручју града Добоја, извршена провала у кућу власништво лица иницијала
И.Ш., одакле су отуђени разни одјевни предмети, алкохолна пића и други
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентиране су три саобраћајне незгоде, од којих је једна са
посљедицама по лица. Није било евидентираних кривичних дјела нити
нарушавања јавног реда и мира
На магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Ђиле, град Зворник,
11.03.2021. године око 13,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су
учествовали Е.Ч. из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке
„VW Touran” и Б.П. из Бијељине, који је управљао путничким аутомобилом
марке „VW Golf”, који је у овој незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђени је
превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања
љекарске помоћи. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске
станице за безбједност саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне
незгоде је у току.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 11.03.2021. године,
евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира и
једна саобраћајна незгода.
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно малољетно лице
нанјело тјелесне повреде другом малољетном лицу. О догађају је обавијештено
Окружно јавно тужилаштво у Требињу под чијим надзором ће се проводити све
даље мјере и радње у документовању догађаја.
Полицијској станици Невесиње пријављен је пожар на двојној породичној
кући у мјесту Лукавац. Изласком на лице мјеста утврђено је да је кућа у
потпуности изгорјела. Пожар су ликвидирали припадници Територијалне
ватрогасне јединице Невесиње око 23,30 часова, 11. марта 2021. године. О
догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је
наложило да се увиђај уради у јутарњим часовима, 12. марта 2021. године, од
стране припадника Полицијске управе Требиње. У пожару је наступила
материјална штета, није било повријеђених лица.

