На подручју Републике Српске, 21.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 14
**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): 0
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): 1
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17
 чл. 8. (вријеђање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 5
 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): 2
 остали прекршаји: 6
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 13

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 10
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 0

Илегалне миграције :
Полицијска
Полицијска
управа Приједор управа Добој 4
3
Пакистан 3
Мароко 4

Полцијска
Укупно 11
управа Градишка
4
Авганистан 4
Пакистан 3
Мароко 4
Авганистан 4

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 21.03.2021. године,
евидентирана су два кривична дјела, три нарушавања јавног реда и мира и
девет саобраћајних незгода у којима су два лица задобила лаке тјелесне
повреде.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 21.03.2021. године
приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде са материјалном штетом, код
возача М.М. су утврдили присуство алкохола у организму у количини од 3,97
г/кг. Лице је лишено слободе и према истом ће бити предузете законом
прописане мјере.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
три кривична дјела.
Полицијској станици Модрича, 21.03.2021. године, пријављено је да су у
претходних неколико дана, у мјесту Копривна, подручје општине Модрича,
отуђени дрвени пружни прагови. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 21.03.2021. године, пријављено је да је
лице иницијала Н.М. са подручја општине Дервента, приликом обарања стабла

на њиви оштетило нисконапонску електро-мрежу. О свему је обавијештен
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да
наведено има обиљежје кривичног дјела "Оштећење или уништење јавних
уређаја“.
Полицијској станици Модрича, 20.03.2021. године, пријављено је да је
оштећено лице са подручја општине Модрича слиједећи упуте преко телефона,
непознатом лицу дало коверту у којој се налазило око 30.000 КМ, наводно за
услуге уклањања црне магије. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Превара“.
ПУ Требиње
На подручју Полицијске управе Требиње, 21.03.2021. године,
евидентиранa су два кривична дјела и три нарушавања јавног реда и мира. Није
било евидентираних саобраћајних незгода.
Полицијска станица Гацко ради на документовању кривичних дјела
„Спречавање службеног лица у вршењу службене радње у покушају“ и
„Тјелесна повреда“. Наиме, 20. марта 2021. године, полицијски службеници су
поступили по пријави да се у једном угоститељском објекту у Гацку нарушава
јавни ред и мир. Приликом успостављања нарушеног јавног реда и мира лица
иницијала Б.Ш. и Ш.М. покушали су да отму службено оружје од полицијског
службеника у чему су спријечени. Овај чин Окружно јавно тужилаштво у
Требињу је квалификовало као кривично дјело „Спречавање службеног лица у
вршењу службене радње у покушају“. Такође, испред истог угоститељског
објекта дошло је до међусобне туче између лица иницијала Б.Ш. и Р.Н., којом
приликом је лице иницијала Р.Н. задобило тешке тјелесне повреде. С обзиром,
да је око наведених лица било још лица која су покушавала да их спријече у
тучи околности чињења кривичног дјела „Тешка тјелесна повреда“ треба да
буду утврђене. Лица која су учествовала у нарушавања јавног реда и мира су
лишена слободе и алкотестирањем је утврђено да је лице иницијала Б.Ш. у
организму имало 1,73 г/кг, док је лице иницијала М.Ш. одбило да се подвргне
алкотестирању.

