На подручју Републике Српске, 13.12.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 11, Приједор 2, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО КД : 22
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 0
чл. 226. (тешка крађа): 8
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 7
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Приједор 0, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње
0, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 0
 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: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Приједор 3, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 5, Требиње
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 25

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијска станица Дервента, 13.12.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.Ш. (1993) из Дервенте, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Крађа“.
Полицијска станица Теслић, 13.12.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица М.П. (1978) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 13.12.2018. године,
лишили су слободе лице Љ.Ј. (1982) из Добоја, возача код кога је утврђено
присуство алкохола у организму од 3,47 g/kg. Против наведеног лица биће
предузете законом предвиђене мјере и радње.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 13.12.2018. године,
лишили су слободе лице Т.С. (1952) из Добоја, због почињеног прекршаја из
члана 7. (свађа, виска, вриска и непристојно понашање) и члана 24. (ометање
државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном реду и миру
Републике Српске, извршеног испред угоститељског објекта у Добоју. Против
наведеног лица биће предузете законом предвиђене мјере и радње.
ПУ Бијељина
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Бијељина, 12.12.2018. године у 23,28
часова лишили су слободе задржавањем лице иницијала Н.Т. (1972) из Бијељине, због управљања
возилом под дејством алкохола (1,80 g/kg) и учествовања у саобраћајној
незгоди на локалном путу у мјесту Међаши, Град Бијељина, у којој су
учествовала два путничка аутомобила и то „Golf“ којим је управљало лице
лишено слободе и путнички аутомобил марке „Golf“ којим је управљало лице
иницијала М.Т. (1973) из Бијељине који је задобио тјелесне повреде.

Полицијски службеници полицијске станице Бијељина 13.12.2018. године
у 13,22 часова лишили су слободе лице иницијала Г.Б. (1997) из Бијељине по
распису потраге Основног Суда у Бијељини и распису потраге Кантоналног
Тужилаштва Тузланског Кантона. Лице у 14,20 часова предато полицијским
службеницима Судске полиције Бијељина.
ПУ Требиње
Полицијској станици Невесиње пријављено је да је једно или више
непознатих лица у току ноћи поломило два вјетробранска стакла на радној
машини – покретни виљушкар. У току је расвјетљавање кривичног дјела
„Оштећење и одузимање туђе ствари“.
ПУ Зворник
На магистралном путу Зворник - Бијељина, у граду Зворнику, 13.12.2018.
године око 03,10 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са
коловоза путничког аутомобила марке „Passat” којим је управљао Д.М. (1997) из
Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде.
Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Зворник. Увиђај
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Зворник. У току је рад на документовању саобраћајне незгоде.
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук, 13.12.2018. године
око 23,50 часова, лишили су слободе З.М. (1986) из Зворника, због управљања
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да
именовани посједује 1,81 g/kg алкохола у организму.

