На подручју Републике Српске, 28.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 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): 3
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 2

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање): 2
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 2
 остали прекршаји: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 17

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 13
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 5
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 11
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 17
Неутврђено 17

УКУПНО 17
Неутврђено 17

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 28.02.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу
путничког аутомобила марке „Citroen“ којим је управљало лице иницијала С.К.
из Бањалуке. Приликом прегледа возила пронађено је и одузето око 0,80 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.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 28.02.2021. године,
око 08,20 часова, поступили су по запримљеној пријави да је мјесту Борковићи,
Град Бањалука дошло до пожара на кући и помоћном објекту – столарска
радионица власништво лица Р.Б. Пожар је локализован од стране Ватрогасне
јединице Града Бањалука. Извршеним увиђајем утврђено је, да је пожар избио
у призмљу куће гдје се налази димњак, те се проширио на цјелу кућу и помоћни
објекат. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Бања Лука. Није било повријеђених лица.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 26.02.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу
путничког аутомобила којим је управљало лице иницијала О.Т. из Бањалуке.
Извршено је тестирање на присуство опојне дроге у организму, којом приликом
је утврђено присуство опојне дроге „THC“. Лице је лишено слободе те ће исти
бити санкционисан због вожње под утицајем опојне дроге.

ПУ Добој
Полицијској станици Модрича - Станично одјељење полиције Вукосавље,
28.02.2021. године, пријављена су оштећења на крововима и вјетробранским
стаклима на два путничка аутомобила марке „VW Golf“ власништво лица
иницијала З.Г. из Вукосавља и лица иницијала К.О. из Сребреника, ФБиХ. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе
ствари“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 28.02.2021. године,
око 10,00 часова, лишили су слободе лице иницијала Н.Ј. из Добоја због
почињеног прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање)
Закона о јавном реду и миру Републике Српске и лице иницијала Н.М. из
Добоја, због почињеног прекршаја из члана 8. (Вријеђање) наведеног Закона.
Наведена лица су у видно алкохолисаном стању нарушила јавни ред и мир у
једној кладионици у Добоју. Извршеним алкотестирањем код лица иницијала
Н.Ј. је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 08 g/kg, док је код лица
иницијала Н.М. утврђено присуство алкохола у организму од 1,78 g/kg. Такође,
радници наведене кладионице лицу иницијала Д.Р. ће бити уручен прекршајни
налог због почињеног прекршаја из члана 25. (Послуживање алкохола) Закона о
јавном реду и миру Републике Српске.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Источни Стари Град, дана 28.02.2021. године,
пријављено је да је из путничког аутомобила „Passat B8“, власништво фирме из
Сарајева, отуђена торбица са личним документима, новцем и мобилни
телефон.
На возилу је оштећено задње вјетробранско стакло.
Изршен увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању и
проналску извршиоца кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, пријављено је да лице иницијала М.М. из
Зворника, путем телефона упућује озбиљне пријетње пријавитељу. По пријави
су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су, 28.02.2021. године,
лишили слободе лице М.М. због постојања основа сумње да је починило
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. О свему је обавијештен дежурни
тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. У току је рад на
документовању предмета.

