На подручју Републике Српске, 16.12.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 1, Приједор 3, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2)
УКУПНО КД : 15
**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) : 2
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): 0
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Приједор 0, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 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): 1
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Приједор 3, Добој 2, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 20

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: ,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 15
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 2
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Петрово, 16.12.2018. године, пријављено је да је
истог дана над оштећеним лицем са подручја општине Петрово извршено
кривично дјело „Угрожавање сигурности“. У току је рад на расвјетљавању
наведеног кривичног дјела.
Полицијској станици Модрича, 16.12.2018. године, пријављено је да је
истог дана извршена провала у угоститељски објекат у Модричи, одакле је
отуђен новац. У току је рад на равсјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 16.12.2018. гопдине, пријављено је да је у
претходна два дана извршена провала у стан у Добоју, одакле је отуђен новац
и мања количина накита. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервента, 16.12.2018. године, око 09,20 часова,
обратило се лице Г.Г. које је пријавило да је непосредно у близини породичне
куће у снијегу пронашло беживотно тијело лица М.П. (1970) са подручја
општине Дервента. По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске
станице Дервента који су у присуству доктора мртвозорника извршили увиђај,
којом приликом је исти констатовао да се ради о природној смрти, те да је лице
М.П. подлегло од инфаркта. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Пале, 16.12.2018. године, око 16,00 часова
пријављено је да се у улици Карађорђева догодила саобраћајна незгода у којој
је једно лице повријеђено.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Пале извршили су увиђај саобраћајне незгоде у којој су учествовали В.К. који је
управљао путничким моторним возилом марке „Аudi“ и М.М. који је управљао
теретним мотрним возилом марке „Renault“.

Лице В.К. задобило је тешке тјелесне повреде и хоспитализовано је у
Јавну здравствену установу Болница „Србија“ у Источном Сарајеву.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево и након документовања предмета против лица В.К. биће поднесен
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Угрожавање саобраћаја“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Милићи, 16.12.2018. године, пријављено је да је
испред угоститељског објекта у Милићима, дошло до нарушавања јавног реда и
мира, приликом чега је лице Б.Д. физички напало оштећеног. По пријави су
поступили полицијски службеници ПС Милићи. У току је рад на документовању
наведеног догађаја.
Полицијски службеници Полицијске станице Шековићи, 16.12.2018.
године око 23,00 часа, лишили су слободе М.Л. (1992) из Шековића, због
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем
утврђено је да именовани посједује 1,77 g/kg алкохола у организму.

