На подручју Републике Српске, 14.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 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): 2
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 0
остала КД: 3

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 7
 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: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 25

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 19
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 0
позитивних: 0

Илегалне миграције : 0
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 Теслић, 14.03.2021. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана из породичне куће у Теслићу отуђен новац. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 14.03.2021. године, пријављено је да је
истог дана разбијено бочно стакло на путничком аутомобилу марке „Шкода“ које
је било паркирано у Видовданској улици у Добоју, одакле је отуђен новац, лични
документи и други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
На магистралном путу М I - 105, у Модричи, 14.03.2021. године, око 20, 05
часова, догодила се саобраћајна назгода слијетањем са коловоза у којој је
учествовало лице иницијала Н.Н. из Модриче, које је управљало са путничким
аутомобилом марке „Опел“. У овој незгоди лице иницијала Н.Н. је задобило
тјелесне повреде и исто је након указане љекарске помоћи у Дому здравља
Модрича превезено у добојску болницу. Увиђај су извршили полицијски
службеници Полицијске станице Модрича.
ПУ Градишка
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Градишка, у
поменутом периоду, евидентиранo је једно кривично дјело и једна саобраћајна
незгода са посљедицама по лица.
На регионалном путу Србац – Прњавор, у мјесту Ситнеши, општина Србац,
14.03.2021. године око 18,45 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су
учествовали путнички аутомобил марке ''VW Golf'' којим је управљао Б.В. из Српца

и путнички аутомобил марке ''Audi'' којим је управљао П.М. из Илићана. Увиђај на
лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац, који
су утврдили да је возач П.М. задобио тјелесне повреде, те је на возилима
наступила материјална штета. Извршеним алкотестирањем лица Б.В. код истог је
утврђено присуство алкохола у организму, те је лишен слободе.
ПУ Зворник
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник, у
протекла 24 часа евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног
реда и мира и двије саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
Полицијској станици Власеница, 14.03.2021. године, пријављено је да су
лица иницијала М.М. и Д.К. оба из Власенице, физички напала Л.С. у породичној
кући оштећеног, нанјевши му тјелесне повреде. У Дом здравља Власеница се
обратио Л.С. гдје му је указана љекарска помоћ. По пријави су поступили
полицијски службеници ПС Власеница који су лишили слободе лица М.М. и Д.К. О
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном
Сарајеву. У току је рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“.
Полицијски
службеници
Полицијске
станице
Зворник,
приликом
предузимања редовних послова и задатака, 14.03.2021. године, у улици Светог
Саве у Зворнику, уочили су да је З.Л. из Зворника, физички напао С.Ј.
држављанку Републике Србије. Полицијски службеници ПС Зворник су лишили
слободе З.Л. због сумње да би могао наставити са чињењем недозвољених
радњи. У току је рад на документовању прекршаја.
ПУ Фоча
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Фоча, у поменутом
периоду, евидентирано је једно кривично дјело, није било нарушавање јавног
реда и мира, док је евидентирана једна саобраћајна незгода.
Полицијски службеници Полицијске станице Фоча предузимају све мјере и
радње на документовању кривичног дјела „Тешке крађе“ које је почињено од
стране НН лица или више њих у времену од 07. до 14.03.2021. године којом
приликом је из приватне викендице, власништво О.Б. из Фоче, а која се налази у
мјесту Копилови отуђило мотокултиватор, тример те електричну косилицу.О свему
је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње. Даљи рад
је у току.

