На подручју Републике Српске, 20.01.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 6, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 14
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 5
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5







чл. 8. (вријеђање): 1
чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 0
чл. 12. (туча и физички напад): 2
чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0
остали прекршаји: 2

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 3 СН)
УКУПНО: 24
 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)



са материјалном штетом: 19

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Градишка 3
Авганистан 2,
Пакистан 1

УКУПНО 3
Авганистан 2,
Пакистан 1

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 20.01.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака код лица иницијала М.К. из
Бањалуке, пронашли су и одузели око 4,10 грама зелене биљне материје која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“. 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.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 20.01.2021. године, пријављено је да је
одређено лице у два наврата од оштећеног лица са подручја града Добоја
одвезло ситну стоку уз обећање да ће накнадно платити, што није учинило.
Према изјави оштећеног лица причињена материјална штета износи од око
1.150 КМ. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Превара“.
Полицијској станици Модрича, 20.01.2021. године, пријављено је да је
извршена провала у породичну кућу у Модричи, одакле је отуђен новац и други
предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала П.Ш. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“.

ПУ Зворник
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, приликом
предузимања мјера и радњи из своје надлежности, 20.01.2021. године, у улици
Браће Југовића, град Зворник, зауставили су и контролисали путнички
аутомобил марке „VW Golf” у коме су се налазила лица Д.Р. из Тузле и Е.Х. из
Зворника. Том приликом, полицијски службеници су у возилу уочили пиштољ и
одређену количину муниције за које је провјерама утврђено да лица не
посједују потребно одобрење. Наведена лица су лишена слободе због сумње
да су починила кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материја“. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва у Бијељини, а све даље активности предузимаће се по
његовим инструкцијама и надзором.
ПУ Градишка
На магистралном путу Градишка – Бања Лука, у мјесту Нова Топола, град
Градишка, 20.01.2021. године око 16,00 часова, догодила се саобраћајна у којој
су учествовали путнички аутомобил марке „BMW“ којим је управљала М.П. из
Градишке и путнички аутомобил марке „Renault“ којим је управљала М.Д. из
Бања Луке. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници
Полицијске станицеза безбједност саобраћаја Градишка, који су утврдили да је
сувозач у возилу „BMW“ М.Б. задобила тјелесне повреде, те је на возилима
наступила материјална штета.

