На подручју Републике Српске, 12.10.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 2 КД)
УКУПНО КД : 23
**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) : 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): 7
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 8

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 5, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2
 чл. 12. (туча и физички напад): 10
 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: 7
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 19, Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 36

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 15)
 са материјалном штетом: 27
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 21
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, у склопу акције
„Плантажа 2017“, 12.10.2017. године, пронашли су 3 стабљике индијске
конопље висине од 130 до 240 цм, које су биле засађене између ниског
растиња уз обалу ријеке Босне, у близини насеља Добор, општина Модрича. О
наведеном је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 12.10.2017.
године, лишили су слободе М.Ш. из Добоја. Наиме, полицијски службеници
поступили су по четири пријаве које су запримили исти дан од различитих лица,
да је М.Ш. у Добоју попрскао радника обезбјеђења са сузавцем, ударио
непознато мушко лице које је било са малољетним дјететом а потом побјегао,
оштетио ретровизор на возилу марке „VW Passat“ власништво Г.Д. из Добоја и
да виком и вриском узнемирава грађане са шарафцигером у руци. Лице М.Ш.
уочивши полицијске патроле почело је да бјежи, на чију наредбу се оглушило и
наставило са бјежањем, након чега је употребом средстава силе лишен
слободе. Извршеним алкотестирањем код М.Ш. је утврђено присуство алкохола
у организму од 0,73 гр/кг. За .М.Ш. је расписана потрага од стране Полицијске
управе Жепче због основа сумње да је извршио кривично дјело „Разбојиштво“.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Добој.
ПУ Бијељина
Полицијска станица Биејљина 2, 12.10.20147. године од стране
оштећеног лица запримила је пријаву, да му је НН лице отуђило новчаник у
којем се је налазио новац као и документа на његово име. По запримљеној
пријави поступили су полицијски службеници. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Крађа“.
У Јањи у улици Николе Тесле, 12.10.2017. године око 13,00 часова
догодила се саобраћајна незгода са лакшим
тјелесним повредама. У
саобраћајној незгоди учествовала су два путничка возила и то „Sevrolet“ којим
је управљала S.Ј. и „Citroen“ којим је управљао М.А. Оба возача су задобила

лакше тјелесне повреде. Од стране полицијских службеника извршен је увиђај
лица мјеста.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској управи Источно Сарајево, 11.10.2017. године, око 22,30
часова, пријављено је да је од старане два непозната маскирана лица, уз
пријетњу употребе ватреног оружја, почињено разбојништво над четири лица из
Жепча, на локалитету Осмице, у близини одмаралишта на подручју Требевића,
општина Источни Стари Град. Од два оштећена лица отуђене су личне ствари мобилни телефони и новац. О наведеном обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Разбојништво“.
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево,
Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против В.Т.
због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Тешка крађа“.
ПУ Требиње
Полицијска управа Требиње је евидентирала кривично дјело
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ у
Општини Гацко, за које постоје основи сумње да га је починило лице иницијала
Х.Д.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала Ј.Ш. починило кривично дјело „Напад на службено
лице у вршењу службене дужности“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 12.10.2017. године пријављено је да је
непознати извршилац или више њих, у току протекле ноћи, из закључаног
помоћног објекта пријавитеља у мјесту Ораовац, град Зворник, отуђио моторну
тестеру, чиме је према изјави оштећеног, причињена материјална штета од око
350,00 КМ. По пријави су поступили полицијски службеници ПS Зворник. О
наведеном догађају упознат је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка
крађа“.
ПУ Фоча
Полицијској управи Фоча,12.10.2017.године око 09,00 часова, пријављено
је да је НН лице или више у неутврђеном временском периоду у мјесту
Јасикова раван,село Колун, општина Фоча извршило бесправну сјечу око 6,50
кубних метара буковог дрвета, које је власништво Шумског газдинства „Маглић“,
Фоча, које су одвезли у непознатом правцу. О наведеном догађају обавјештен је
дежурни тужилац надлежног Тужилаштва који је наложио да се предузму све
мјере и радње на расветљавању кривичног дјела „Крађе“. Увиђај је извршен од
стране полицијских службеника.

