На подручју Републике Српске, 06.04.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 7, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 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): 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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча )
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 1
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 7, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 29
 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 9)



са материјалном штетом: 23

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
Нису евидентиране.
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 06.04.2021. године, пријављено је да је на
подручју општине Теслић, извршена провала у вјерски објекат одакле је отуђен
мањи износ новца. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка
крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 06.04.2021. године, пријављено је оштећење
путничког аутомобила марке „VW” који је био паркиран у гаражи, у Немањиној
улици у Добоју. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 06.04.2021. године,
идентификовали су лице иницијала Н.Г. са подручја општине Теслић које је на
подручју општине Теслић отуђило двије камере власништво једног ловачког
удружења. Истог дана Полицијској станици Теслић, пријављено је да су у
одређеном временском периоду на подручју општине Теслић отуђене двије
камере које су биле постављене на стаблима у једном ловишту. Једна камера
је пронађена и биће враћена оштећеном удружењу. Против наведеног лица ће
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном
кривичном дјелу „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 06.04.2021. године, лишили су слободе лице иницијала М.Х. са подручја
општине Добој Исток, ФБиХ, возача код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 2,10 g/kg.
ПУ Требиње
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
поднејла извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Ђ.В.

због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Оштећење или
одузимање туђе ствари“.
ПУ Градишка
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 06.04.2021.
године око 19,45 часова извршили су контролу угоститељског објекта, у улици
Војводе Мишића, град Градишка, у којем су затекли лице М.П. из Градишке да
конзумира алкохолно пиће, те је исти одбио да престане са конзумирањем и на
тај начин ометао полицијске службенике у вршењу службене радње. Лице М.П.
лишено је сободе, а извршеним алкотестирањем код истог је утврђено
присуство алкохола у организму. По комплетирању предмета против лица М.П.
због почињеног прекршаја у складу са Законом о јавном реду и миру (Ометање
државних органа у вршењу јавних функција) биће поднесен захтјев за
покретање прекшајног поступка надлежном суду. Лицу Д.С. из Градишке због
почињеног прекршаја по Закону о јавном реду и миру (послуживање алкохолом)
уручен је прекршајни налог.

