На подручју Републике Српске, 17.12.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 12
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125 (тешко убиство): 0
чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 0
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 1
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 3

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 13
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 1
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 15

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 11
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 2
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 17.12.2018. године, пријављено је да је
претходног дана извршена провала у привредно друштво на подручју општине
Теслић, одакле су отуђени електро-каблови, већа количина бакарне жице и
други предмети. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Модрича, 17.12.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против
лица Б.О. (1976) из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Насиље у породици или породичној заједници“ и против лица В.В. (1951) из
Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 17.12.2018. године,
на основу наредбе Основног суда Модрича, извршпили су претрес стана који
за становање користи лице Д.П. (1990) из Модриче, код кога је пронађена и
одузета пластична врећица са зеленом биљном материја којим својим изгледом
асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне тежине од 45,09 gr., пластична
врећица са бијелом прашкастом материјом која својим изгледом асоцира на
опојну дрогу спид, укупне тежине од 17,30 gr., двије таблете које својим
изгледом асоцирају на опојну дрогу екстази и једна дигитална вага. У току је
криминалистичка обрада над наведеним лицем. Против лица Д.П. ће Окружном
јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај за изршено кривично дјело
„Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Полицијској станици Теслић, 16.12.2018. године, око 21,20 часова,
пријављено је да је поред локалног пута на подручју општине Теслић
пронађено лице М.Л. (1971) из Теслића. Наведено лице је приликом транспорта
до добојске болнице преминуло у санитетском возилу Дома здравља Теслић.
Доктор мртвозорник је извршио површински преглед тијела преминулог, након
чега се изјаснио да нема видљивих површинских повреда које би могле
указивати да се ради о насилној смрти. О наведениом је обавијештен дежурни
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више
непознатих лица у току ноћи у једној спортској класионици поломило апарат за
клађење. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Оштећење и одузимање
туђе ствари“.
ПУ Зворник
На регионалном путу Шековићи-Цапарде, у мјесту Мајдан, општина
Шековићи, 17.12.2018. године око 23,20 часова, догодила се саобраћајна
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Peugeot” којим је
управљао П.В. (1982) из Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио
тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној
здравственој установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски
службеници Полицијске станице Шековићи. У току је рад на документовању
саобраћајне незгоде.
Полицијски службеници Полицијске станице Братунац, 17.12.2018. године
око 00,40 часова, лишили су слободе Н.Б. (1980) из Братунца, због управљања
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да
именовани посједује 1,74 g/kg алкохола у организму.
ПУ Градишка
На локалном путу у мјесту Козинци, општина Градишка, 17.12.2018.
године око 15,10 часова, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са
коловоза путничког аутомобила марке „Golf“ којим је управљао М.Е. (1974) из
Градишке, а са којим се у возилу налазио сувозач С.К. (1985) из Градишке, који
је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде.Увиђај на мјесту
саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице
за безбједност саобраћаја Градишка.

