Нa подручју Републике Српске, 10.08.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 7, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 25
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 1
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) : 3
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање: 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 4
чл. 226. (тешка крађа): 8
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 2
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
5, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 6
 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): 4
 остали прекршаји: 7
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 3, Приједор
6, Зворник 3, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 36

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3,
лакше повријеђена лица: 7)
 са материјалном штетом: 29
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 7
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 16
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић, 10.08.2017. године из ПКД „Рад“ Теслић
пријављено је да је у неутврђеном временском периоду, са парцеле у мјесту
Горњи Теслић, општина Теслић, отуђено 14 полиетилних цијеви, дужине од по
12 метара. Увиђајем је утврђено да су се отуђене цијеви од 2016. године
налазиле на наведеној локацији и биле су намјењене за изградњу водоводне
мреже у мјесту Јасеново, општина Теслић. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, након запримљене
пријаве од стране Шумске управе Теслић 10.08.2017. године, у којој је наведено
да је у неутврђеном временском периоду извршена бесправна сјеча стабала из
шуме у мјесту Растуша, општина Теслић, истог дана су утврдили да је наведено
кривично дјело починио Н.С. из Теслића. Извршеним увиђајем и на основу
прикупљених оперативних сазнања утврђено је да је Н.С., 17.07.2017. године
посјекао и отуђио 28 стабала граба, јасена, храста и букве, које је превезео
исјекао и одложио у дворишту породичне куће. Отуђена дрва су изузета и
враћена Шумској управи Теслић. Над Н.С. је извршена криминалистичка
обрада. По документовању, против Н.С. Окружном јавном тужилаштву Добој
биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“, чијим
извршењем је Шумској управи Теслић причињена материјална шетта у износу
од 431,03 КМ.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 10.08.2017. године
око 23,00 часа лишили су слободе М.Ш. из Добоја, који је затечен на лицу
мјеста извршења кривичног дјела, након што је са још једним лицем,
разбијањем вакум стакла покушао провалити у киоск „Лафка“ у Немањиној
улици у Добој . Уочивши патролу полиције, друго лице се успјело удаљити са
лица мјеста. Над М.Ш. је у току криминалистичка обрада. По документовању,
против М.Ш. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о
почињеном кривичном дјелу „Тешка крађа“ у покушају. У току је проналазак
другог лица које је учествовало у извршењу наведеног кривичног дјела.
На дијелу регионалног пута Добој-Маглај у мјесту Трбук, подручје града
Добоја, 10.08.2017. године око 19,15 часова догодила се саобраћајна незгода

када је возач С.Б. са подручја града Добоја, управљајући путничким возилом
марке „Пежо“, усљед неприлагођене брзине, уласком у десну кривину, изгубио
контролу над возилом и прешавши на десну саобраћајну траку возилом слетио
са коловоза. Приликом слијетања, возило је ударило у земљану површину
изнад одводног канала, усљед чега се возило преврнуло на десну бочну страну,
ударивши при том у стабло. У овој саобраћајној незгоди возач С.Б. задобио је
тешке тјелсне повреде опасне по живот и задржан је на лијечењу у добојској
болници. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за
безбједност саобраћаја Добој.
У мјесту Липац, подручје града Добоја, 10.08.2017. године око 13,00
часова, приликом паљења отпада од стране В.П. на његово парцели, ватра се
проширила на двије оближње парцеле власништво Д.П. и Т.П., приликом чега је
изгорјело ниско растиње на површини од око једног дунума. Пожар су
локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Добој око 14,00
часова. Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Добој 2, заједно са
инспектором за противпожарну заштиту ПУ Добој. О наведеном је обавјештен
дежурни тужилац Окружног јавог тужилаштва Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 10.08.2017. године, око
00:52 часова пријављено је да је непознати извршилац или више њих насилно
ушао у породичну кућу власништво К.С. која се налази на адреси Касиндолског
батаљона, општина Источна Илиџа из које су према изјави оштећеног отуђене
двије ловачке пушке, неутврђена количина златног и сребреног накита, бисерна
огрлица и један телевизијски пријемник. По овлаштењу надлежног тужиоца
Окружног тужилаштва у Источном Сарајеву, полицијски службеници извршили
су увиђај и у току је рад на расвјетљавању и документовању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, 10.08.2017. године, око
04:50 часова, пријављено је да је на бензинској пумпи која се налази у улици
Војводе Радомира Путника, општина Источно Ново Сарајево, извршено
кривично дјело „Разбојништво“. О пријави је обавјештен дежурни тужилац
Окружног тужилаштва у Источном Сарајеву. Током вршења увиђаја
констатовано је да су у наведено вријеме у објекат ушла два маскирана лица
наоружана пиштољима, која су радника бензинске пумпе присилила да им
преда новац. Осим новца отуђили су и другу робу широке потрошње, након чега
су се удаљили са лица мјеста у правцу насеља Враца. У току је рад на
расвјетљавању и документовању наведеног кривичног дјела.

