На подручју Републике Српске, 14.03.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 17
**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 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 4
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 3, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
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): 5
 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): 0
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 5, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 16

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 1)
 са материјалном штетом: 13
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 15
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
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АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Брод, 14.03.2019. године, пријављено је да одређено
лице из Брода оштећеном лицу већ дужи временски период шаље поруке у
име наводно наисплећног дуга. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежјe
кривичног дјела „Прогањање“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 14.03.2019. године,
лишили су слободе лице А.Ш. (1996) са подручја општине Модрича, возача код
кога је утврђено присуство опојних дрога у организму.
Полицијски службеници Полицијске станице Петрово, 14.03.2019. године,
дошли су до сазнања да је једно малољетно лице у холу средње школе у
Петрову, физички напало двојицу малољетника са којима иде у исти разред, у
вези исказа које су исти давали надлежним органима око инцидента који се
догодио средином фебруара 2019. године, у средњој школи у Петрову.
Приликом наведеног, малољетници нису задобили тјелесне повреде. Наиме,
истог дана просвјетна комисија је у средњој школи у Петрову предузимала
одређене мјере поводом инцидента који се догодио у претходном периоду од
стране истих лица. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац за
малољетнике Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено
има обиљежје кривичног дјела „Насилничко понашање“. Рад по наведеном је у
току.

У мјесту Свјетлича, подручје града Добоја, 14.03.2019. године, дошло је
до пожара на путничком аутомобилу марке „BMW“ који је био паркиран у
дворишту породичне куће.
У пожару који су локализовали припадници
Територијалне ватрогасне јединице Добој повријеђених лица није било, док је
на возилу изгорјела инсталација и заштитна пластика око мотора. Према изјави
власника до пожара је дошло након што је исти покушао да стартује наведено
возило. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Добој.
ПУ Требиње
Полицијској станици Гацко пријављено је да је у једном предузећу код
радника иницијала „В.Б.“ (1983) пронађена одређена количина флаша у којима
се налазило дизел гориво. У току је документовање кривичног дјела „Крађа“.
ПУ Зворник
Полицијска станица Зворник, 14.03.2019. године, поднијела је Окружном
јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против
лица Б.В. (1970) из Зворника, због постојања основа сумње да је починило
кривично дјело „Угрожавање сигурности“.

