На подручју Републике Српске, 26.08.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 3, Градишка 0, 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): 4
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1
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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 2

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 14
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 8
 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: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 3 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 34

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 28
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 6
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић. 26.08.2018. године, пријављено је да је
25/26.08.2018. године, извршена провала у породичну кућу власништво лица
М.Г. са подручја општине Теслић, одакле је отуђен новац. Извршен је увиђај. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
На подручју Полицијске управе Добој пронађен je један илегални
мигрант, који је на територију Републике Српске илегално ушао из сусједних
земаља. Полицијски службеници Полицијске станице Петрово поступили су по
пријави да се на одбојнику задњег вагона теретног воза који се кретао из Добоја
према Тузли, налази непознато лице. Поступајући по наведеној пријави,
полицијски службеници су утврдили да се ради о илегалном мигранту и то лицу
А.Ј. (1991), држављанин Пакистана. Пронађени илегални мигрант је предат
Служби за послове са странцима - Теренски центар Добој, на даље поступање.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да су два лица прво
физички, а након тога и вербално напала друга два лица. У току је
документовање кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Угрожавање сигурности“.
Полицијској станици Гацко пријављено је да су на једном објекту
поломљена два стакла на улазним вратима. Полицијски службеници су стекли
основ сумње да је кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“
починило лице иницијала Љ.Ш., против којег ће Окружном јавном тужилаштву у
Требињу, након комплетирања предмета, бити достављен извјештај о
почињеном кривичном дјелу.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Пале, 26.08.2018. године, је пријављено да је у
мјесту Јеловци, општина Пале, непознати извршилац или више њих отуђио
путничко моторно возило марке „Volkswagen“, тип „Golf A-6“, власништво лица
В.Ш. из Пала.

Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста, по
овлаштењу тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Градишка
У Улици I Крајишког Корпуса, општина Градишка, 26.08.2018. године око
09,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Т.М.
(1962) из Градишке са путничким аутомобилом марке ,,Peugeot“ и Љ.Д. (1968)
из Аустрије са путничким аутомобилом марке ,,Passat“. У овој саобраћајној
незгоди Т.М. задобила је тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне
незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Градишка.

