На подручју Републике Српске, 10.12.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 10, Приједор 4, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње
1, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО КД : 24
**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) : 1
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): 6
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 8

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Приједор 0, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 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: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 14, Приједор 2, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње
1, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 31

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 11)
 са материјалном штетом: 24
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Добој 1, 10.12.2018. године, пријављено је да су
претходног дана два лица са подручја града Добоја, озбиљном пријетњом по
живот и тијело угрозила сигурност оштећеног лица из Добоја. По наведеном су
поступили полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, те је о истом
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
Полицијској станици Дервента, 10.12.2018. године, пријављено је да су са
зграде једног културног друштва у Дервенти скинуте двије плоче са написом
истог удружења. По пријави су поступили полицијски сужбеници Полицијске
станице Дервента који су утврдили да су плоче скинуте у ноћи 07/08.12.2018.
године, те да су исте пронађене испред објекта. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијска станица Добој 1, 10.12.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.П. (1964) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Тјелесна повреда“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 10.12.2018. године, пријављено је да је
једно лице упућивало пријетње оштећеној. По пријави су поступили полицијски
службеници ПС Зворник који су о свему обавијестили дежурног тужиоца
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
На регионалном путу Братунац - Сребреница, у мјесту Поточари,
10.12.2018. године око 00,45 часова, догодила се саобраћајна незгода
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Jetta” којим је управљао
С.С. (1990) из Сребренице, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој
установи Болница Зворник одакле је упућен у Универзитетски клинички центар

Тузла на даље збрињавање. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице Сребреница. У току је рад на документовању саобраћајне
незгоде.

