Нa подручју Републике Српске, 28.08.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 6, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 24
**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) : 0
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 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): 1
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 25

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 15
позитивних: 2
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

У мјесту Скугрић, општина Модрича, ноћу 27/28.08.2017. године,
извршена је провала у угоститељску радњу „Читаона“, која се налази у склопу
фудбалског клуба „Скугрић“, одакле је отуђена дигитална камера и око 70
лименки сока. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервента, 27.08.2017. године, у 23,45 часова,
обратио се Д.Т., из Дервенте и пријавио да је извршена провала у његову
породичну кућу из које је отуђен новац у износу од 100 КМ, 30 Еура и одређена
количина златног налита. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
У мјесту Калуђерица, општина Петрово, 28.08.2017. године, полицијски
службеници Полицијске станице Петрово одузели су 21 пакетић биљне
материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану од Ђ.Ђ., са
подручја града Добој. По документовању, против наведеног лица Окружном
јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном
дјелу „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.
Полицијска станица Теслић, 28.08.2017. године, Окружном јавном тужилаштву
Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против Ж.И., са
подручја општине Теслић, због основа сумње да је починио кривично дјело
„Лака тјелесна повреда“.
У мјесту Ритешић, град Добој, 28.08.2017. године око 07,45 часова избио
је пожар на кући власништво М.Ђ.. У пожару, који су локализовали припадници
Територијалне ватрогасне јединице Добој, ватра је захватила спрат куће,
власништво Б.Ђ., односно, једну спаваћу собу и дио ходника. О наведеном је
обавјештен дежурни тужилац по чијој су наредби инспектор Одсјека за
експлозивне материје и послове заштите од пожара и полицијски службеници
Полицијске станице Добој извршили увиђај. У току је рад на утврђивању узрока
настанка пожара.

У мјесту Драгаловци, општина Станари, 28.08.2017. године, око 16,05
часова избио је пожар паљењем ниског растиња од стране У.Ј., који је захватио
и оближњи дио воћњака и винограда као и двије куће са помоћним објектима.
Пожар су око 19,20 часова локализовали припадници Ватрогасне јединице
Станари. О наведеном је обавјештен дежурни тужилац који је наложио да се у
јутарњим часовима изврши увиђај уз присуство инспектора Одсјека за
експлозивне материје и послове заштите од пожара, те да се ради на
утврђивању евентуалног постојања кривичног дјела изазивања опште
опасности, зависно од вриједности имовине која је била у опасности изазваним
пожаром.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Рогатица П.Р. је пријавио да је дана 27.08.2017.
године око 14,00 часова у мјесту Врлазије, општина Рогатица дошло до пожара,
који се проширио на његово породично имање, захвативши кућу и помоћне
објекте. Након локализовања пожара од припадника Ватрогасне јединице
Рогатица, полицијски службеници извршили су увиђај лица мјеста, по
овлаштењу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево ПК Вишеград и у току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Паљевина“.
Полицијској станици Пале Б.Р. је пријавио да је непознати извршилац или
више њих, на паркинг простору угоститељског објекта на Требевићу, општина
Источни Стари Град из два путничка моторна возила марке „Skoda Octavia“
власништво Ј.С. и „VW Golf“ власништво Б.Ч, отуђио управљаче возила и цд
плејере. О наведеном обавијешетен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Источно Сарајево, извршен увиђај и у току је рад на
расвјетљавању кривичних дјела „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево,
Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, поднијели су извјештај против
Д.В. због постојања основа сумње да је починио кривична дјела „Насилничко
понашање“, „Угрожавање сигурности“ и „Недозвољена производња и промет
оружја или експлозивних материја“, против Д.К. због постојања основа сумње
да је починио кривична дјела „Изазивање опште опасности“, „Насилничко
понашање“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних
материја“ и против Д.З. због постијања основа сумње да је починио кривично
дјело „ Насилничко понашање“.
ПУ Зворник
Полицијски службеници Одјељења за организовани криминалитет,
Сектора криминалистичке полиције, Полицијске управе Зворник су поступајући
по заведеној акцији „Плантажа 2017“, на основу наредбе Основног суда у
Власеници, 28.08.2017. године, извршили претрес куће и помоћних објеката које
користи лице А.К. (1991) из Шековића, којом приликом су пронашли саксију у
којој се налазила биљка зелене боје, која својим изгледом асоцира на индијску
конопљу. У вези са наведеним активностима упознат је дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању
кривичног дјела Неовлаштена производња и промет опојних дрога.

ПУ Фоча
Полицијској станици Ново Горажде 28.08.2017. године у 10,30 часова
пријављено је да је НН лице или више њих, у протеклих 15 дана из објекта,
власништво Г.Б., који се налази у мјесту Доња Подкозара, општина Ново
Горажде, отуђило један електро мотор од 11 кw са дробилице за дрвени угаљ.
Извршен је увиђај од стране полицијских службеника Полицијске станице Ново
Горажде, а о овом догађају обавјештен је тужилац надлежног тужилаштва који
се усмено сагласио да полицијски службеници предузму све мјере и радње на
утврђивању чињеница и прикупљању доказа за кривично дјело „Тешка крађа“.
Полицијској станици Фоча пријављено је 28.08.2017.године у 11,00
часова да је у мјесту Хоћево,Челебићи, општина Фоча дошло до шумског
пожара.Пожар је локализован брзом интервенцијом Ватрогасне јединице Фоча,
а у гашењу пожара учествовали су и радници Шумског газдинства „Маглић“
Фоча.

