На подручју Републике Српске, 14.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 10
**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): 0
чл. 226. (тешка крађа): 6
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 2

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање): 2
 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. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 3
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 0
 остали прекршаји: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 15

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 12
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 16
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 3
Непознат
идентитет 3

ПУ Зворник 5
Сирија 5

ПУ Градишка 19
Египат 6,
Ирак 4,
Сирија 5 и
Мароко 4

УКУПНО 27
Непознат
идентитет 3,
Сирија 5,
Египат 6,
Ирак 4,
Сирија 5 и
Мароко 4

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 12.02.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала М.П. из Требиња за којим је била расписана
Централна потјерница по наредби Основног суда Требиње. Лице је предато
полицијским службеницима Окружног центра судске полиције Бањалука, ради
спровођења у Казнено – поравни завод Требиње.
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, предузимају све
неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Тешка крађа“
из члана 226. Кривичног законика Републике Српске, а у вези са чланом 22.
истог закона. Полицијској станици Лакташи, 14.01.2021. године, од стране
оштећеног лица, пријављено је, да је у временском периоду од 10.02.2021.
године до момента пријаве у мјесту Петошевци, општина Лакташи, извршена
провала у викенд кућу. Извршен је увиђај. По изјави оштећеног лица из викенд
куће није отуђено ништа. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва Бањалука.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 14.02.2021. године, од
вишеструког повратника у чињењу прекршаја лица иницијала Д.С. из Брода, су
одузели путнички аутомобил марке „Chevrolet”. Извршеном провјером у

службеним евиденцијама утврђено је да наведено лице има дуг у Регистру
новчаних казни у износу од око 1.650 КМ.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 13.02.2021. године,
приликом контроле лица иницијала Х.Б. са подручја општине Тешањ, ФБиХ,
пронашли су и одузели пакетић у коме се налазила мања количина зелене
биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Марихуану“ и
пакетић у коме се налазила мања количина бијеле прашкасте материје која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу „Спид“. Након извршеног потребног
вјештачења против наведеног лица ће бити предузете законом предвиђене
мјере и радње.
Полицијској станици Добој 2, 13.02.2021. године, пријављено је да је у
мјесту Осојница, подручје града Добоја, избио пожар на викенд кући
власништво лица иницијала А.М. из Добоја. У пожару који су локализовали
припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није
било, док је наведени објекат у потпуности изгорио. Увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 и инспектор за експлозивне
материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој приликом чега
је утврђено да је до пожара дошло усљед самозапаљења (неисправне
електричне инсталације). О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва Добој.
ПУ Бијељина
Полицијска станица Бијељина, 14.02.2021. године од стране власника
правног лица из Бијељине, запримила је пријаву, да је из магацинских
просторија правног лица отуђено више разних предмета, веће материјалне
вриједности. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај лица мјеста.
Обавјештено је надлежно тужилаштво. У току је истрага на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
На магистралном путу Бијељина - Тузла у мјесту Сухо Поље, 14.02.2021.
године око 22,00 часа догодила се саобраћајна незгода са тешким тјелесним
повредама. У незгоди су учествовали аутомобил „Golf“ управљало лице Р.А.
који је задобио тешке тјелесне повреде задржан је у МЦ Бијељина на лијечењу
и аутомобил „Škoda“ којим је управљала Р.Ј. са којом су се у возилу налазила
њена малодобна дјеца и сво троје су задобили тјелесне повреде о чијем
степену се љекари нису изјаснили. Од стране полицијских службеника извршен
је увиђај.

