На подручју Републике Српске, 01.03.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 17
**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): 0
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 11

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 17
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 6
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 1
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1
 остали прекршаји: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 25
 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 4)



са материјалном штетом: 21

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 6
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 16
позитивних: 1

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 30

ПУ Добој 3

Непознато 30

Пакистан 3

ПУ Мркоњић
Град 4
Авганистан 2,
Иран 2

УКУПНО 37
Непознато 30,
Пакистан 3,
Авганистан 2,
Иран 2

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 01.03.2021. године
приликом обављања редовних послова и задатака извршили су контролу
путничког аутомобила марке „Peugeot“ којим је управљало лице иницијала А.Ш.
из Бањалуке. Као сувозач у наведеном возилу, налазило се лице инцијала М.Н.
из Бањалуке. Приликом прегледа возила пронађен је и одузет гасни пиштољ и
један метак, власништво лица М.Н. Против М.Н. биће поднешен захтјев за
покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из области Закона о
оружју и муницији.
ПУ Добој
Полицијској станици Петрово, 01.03.2021. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана из помоћног објекта у Петрову отуђена
пољопривредна машина. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијска станица Теслић, 01.03.2021. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
једног малoљетног лица, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Крађа“. За пријављено лице постоји основ сумње да је крајем јануара текуће
године, у намјери стицања противправне имовинске користи у више наврата
долазило до трговинског објекта у Теслићу, одакле је користећи непажњу
власника из настрешнице испред трговине отуђило одређену количину
различитих пића и индустријских производа укупне вриједности од око 440 КМ.

Полицијској станици Дервента, 01.03.2021. године, пријављено је да је у
мјесту Луг, подручје општине Дервента, дошло до пожара на кући непознатог
власника. По наведеном су поступили полицијски службеници Полицијске
станице Дервента који су утврдили да је лице иницијала Д.Ђ. палило ниско
растиње у дворишту породичне куће власништво лица иницијала З.Б. чије
двориште и кућу одржава, гдје је усљед јаког пламена дошло до запаљења
дијела кровне конструкције. У пожару који су локализовали припадници
Територијалне ватрогасне јединице Дервента повријеђених лица није било док
је на објекту настала мања материјална штета. О наведеном је обавијештен
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
ПУ Требиње
Полицијска станица Невесиње је против лица иницијала Б.Р.
документовала кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материја“. Извршеним претресом куће и помоћних просторија код
наведеног лица пронађено је више десетина комада метака и оквир од
аутоматске пушке.

