На подручју Републике Српске, 11.10.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 19
**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): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 6
остала КД: 10

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање): 0
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 1
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 30
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 5)



са материјалном штетом: 24

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 13
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Нису евидентиране.
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све
неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Угрожавање
сигурности“. Надлежној полицијској станици Полицијске управе Бањалука,
25.10.2021. године, од стране оштећеног лица, пријављено је, да је непознато
лице путем електонске поште, послало поруку пријетећег садржаја, која је код
оштећеног лица изазвала осјећај угожености. О догађају је обавијештен
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се
ради о кривичном дјелу „Угрожавање сигурности“.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, заједно са
Јединицом жандармерије Министарства унутрашњих послова Републике
Српске, синоћ, око 20,45 часова, поступили су по пријави да се улицом
Вождовачка у Бањалуци креће група од око 50 навијача фудбалског клуба из
Бањалуке. Полицијски службеници су предузели неопходне мјере и радње,
након чега су се навијачи разишли. Рад по наведеном је у току.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 2, 25.10.2021. године, око 03,30 часова,
пријављено је да је избио пожар у гаражи отвореног типа у којој се налазио
паркиран путнички аутомобил марке „VW“ тип „Passat“ власништво лица
иницијала Е.Х. са подручја града Добоја. У пожару који су локализовали
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није
било док је наведени путнички аутомобил у потпуности изгорио. Увиђај су
извршили полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 и инспектор за
експолозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој,
приликом чега је утврђено да је узрок пожара дјеловање људског фактора. О
свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који
се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.

Полицијској станици Дервента, 25.10.2021. године, пријављено је да је
лице иницијала М.Ј. са подручја града Дервента недалеко од своје породичне
куће у оближњој њиви бацило експлозивну направу (бомбу). По пријави су
одмах поступили полицијски службеници Полицијске станице Дервента који су
пронашли мјесто, гдје је активирана експлозивна направа те да у непосредној
близини није било лица и да нико није повријеђен. На основу наредбе Основног
суда Дервента извршен је претрес просторија које користи наведено лице
приликом чега су пронађена и одузета 184 метка различитог калибра. О свему
је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Недозвољена
производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 26.10.2021.
године, око 09,45 часова, у улици Краља Петра Првог у Дервенти лишили су
слободе лице иницијала С.Д. са подручја града Дервента за којим је Основни
суд Дервента расписао Централну потјерницу због основа сумње да је исто
извршило продужено кривично дјело „Тешка крађа“. Наведено лице је предато
припадницима Судске полиције Добој.
У улици Светог Саве у Дервенти, 25.10.2021. године, око 07,20 часова,
догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице иницијала М.К. из
Дервенте које је управљало путничким аутомобилом марке „VW Golf IV” и два
малољетна пјешака. Наведена незгода се догодила на видно обиљеженом
пјешачком прелазу. У овој назгоди пјешаци су задобили тјелесне повреде.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента те је
о свему обавијештено Окружно јавно тужилаштво Добој.
ПУ Бијељина
Полицијска станица Бијељина 2, 25.10.2021. године од стране радника на
отпаду секундарних сировина у Бијељини, запримила је пријаву, да га је лице
Е.Б. физички напао, као и да му је полупао стакла на путничком аутомобилу
марке „Golf“. По запримљеној пријави поступају полицијски службеници који
предузимају све потребне мјере и радње. О свему је обавјештен надлежни
тужилац, који је наложио да се догађај квалификује као кривично дјело
„Тјелесена повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
У Бијељини, у улици Димитрија Туцовића, 25.10.2021. године око 13,20
часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. До незгоде је
дошло када је бициклиста М.Г. упао у канал гдје се изводе радови на путу од
стране правног лица из Бијељине. Приликом слијетања са коловоза бициклиста
је задобио тешке тјелесне повреде због чега је задржан на лијечењу у
Медицинском центру Бијељина.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње лице иницијала М.Б. је пријавило да му је
непознато лице или више њих, у току ноћи 25/26.10.2021. године употребом
подесног алата начинило оштећења на два возила која су његово власништво.
У току је рад на документовању и расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.

ПУ Градишка
На локалном путу Разбој Љијевчански - Лакташи, у мјесту Мали Разбој,
општина Србац, 25.10.2021. године око 14,59 часова, догодила се саобраћајна
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Zastava“ којим је
управљао М.M. из Српца. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски
службеници Полицијске станице Србац, који су утврдили да је на возилу
наступила материјална штета, а да је возач М.М. задобио тјелесне повреде.

