На подручју Републике Српске, 10.02.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 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): 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): 6
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 6
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 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): 0
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 18
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 18
позитивних: 1

Илегалне миграције :
Полицијска
Добој 2
Пакистан 2

управа Полицијска
Градишка 3
Авганистан 3

управа Укупно 5
Пакистан 2
Авганистан 3

Активности и резултати
ПУ Бања Лука
На подручју Полицијскe управe Бањалука, 10.02.2021. године,
евидентиранo je 8 кривичних дјела, 2 нарушавања јавног реда и мира и 11
саобраћајних незгода од којих 1 саобраћајна незгода са посљедицама по лица.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 10.02.2021. године
око 12,35 часова, поступили су по пријави да се у улици Краља Петра I
Карађорђевића, на тротоару налази лице које лежи. О свему је обавјештена
Служба хитне медицинске помоћи, чији су радници изашли на лице мјеста и
превезли лице ради указивања љекарске помоћи. Извршеним увиђајем
утврђено је да се ради о лицу иницијала М.Б. из Бањалуке. Од стране
диспечера Службе хитне медицинске помоћи обавјештени смо да је наведено
лице преминуло. О свему је обавијештен дежурни тужилац који је наложио да
се данас изврши обдукција беживотног тјела.
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 10.02.2021. године
у 11,25 часова поступили су по пријави да је у улици Саве Љубоје број 8, са
крова стамбене зграде у изградњи, са висине од око 17 метара, пао радник Н.В.
из Лакташа. Лице иницијала Н.В. од задобијених повреда преминуло је у возилу
Службе хитне медицинске помоћи. Од стране полицијских службеника ПУ
Бањалука и дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука на лицу
мјеста наведеног догађаја извршен је увиђај. Обавијештен је Републички
инспектор заштите на раду, који је изашао на лице мјеста и предузео мјере и
радње из своје надлежности. Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
наложио је да се данас изврши обдукција беживотног тјела.

ПУ Приједор
У протекла 24 часа Полицијскoј управи Приједор пријављено је 5
кривичних дјела, нарушавања јавног реда и мира није било, а евидентирана је
једна саобраћајна незгода са смртном посљедицом.
Полицијској управи Приједор, 10.02.2021. године, око 19,00 часова,
пријављено је да је извршено кривично дјело „Тешка крађа“ над објектом
Католичке цркве у мјесту Волар, ком приликом је отуђен метални крст,
одређени број пехара за вино, те други предмети. Материјална штета
извршењем овог кривичног дјела биће накнадно утврђена. Рад на
расвјетљавању пријављеног кривичног дјела и проналаску извршиоца је у току.
ПУ Добој
У протекла 24 часа на подручју Полицијске управе Добој евидентирана су
два кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и једна саобраћајна
незгода.
Полицијској станици Модрича, 10.02.2021. године, пријављено је да је
извршена провала у један трговински објекат у Модричи, одакле је отуђен
новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 10.02.2021. године,
лишили су слободе лице иницијала П.М. из Брода, возача код кога је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,97 g/kg.
ПУ Мркоњић Град
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град, у
поменутом периоду није било евидентираних кривичних дјела, као ни случајева
нарушавања јавног реда и мира. Није било евидентираних саобраћајних
незгода, ни пожара.
Полицијски службеници Полицијске станице Рибник, 10.02.2021. године,
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима у БиХ лишили су слободе лице М.Д. из Рибника, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 1,53 g/kg.

