На подручју Републике Српске, 29.08.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 15
**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) : 1
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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 6
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 2

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 6
 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 11, Добој 2, Бијељина 7, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 26

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 22
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 27
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић, 29.08.2017. године, обратио се М.Б. из
Булетића, општина Теслић и пријавио да је непознато лице или више њих
извршило провалу у просторију која се налази у склопу фарме стоке у мјесту
Прибинић, општина Теслић, одакле је отуђено разног алата. Извршен је увиђај.
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Добој, 29.08.2017. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против
З.Р., Н.Р. и Д.Р., сви са подручја града Добој, због основа сумње да су починили
кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.
Полицијска станица Модрича, 29.08.2017. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против
Б.Б., са подручја града Добој, због основа сумње да је починио кривично дјело
„Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 29.08.2017. године,
лишили су слободе једно лице из Модриче, након што су заједно са
полицијским службеницима Сектора криминалистичке полиције Полицијске
управе Добој, у наставку реализације оперативне акције кодног назива
„СТЕРОИД“, извршили претрес стамбених и пословних просторија истог.
Приликом претреса пронађено је и одузето више предмета који могу послужити
као доказ у даљем кривичном поступку. По документовању лице ће уз допуну
извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Уцјена“ бити предато у надлежност
Окружног јавног тужилаштва Добој.
ПУ Истично Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, Окружном
тужилаштву у Источном Сарајеву - ПК Вишеград, поднијели су извјештај против
В.Б. због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање
јавног саобраћаја“.

ПУ Требиње
Полицијски службеници Одјељења за општи криминалитет и Одсјека за
експлозивне материје и послове заштите од пожара, уз присуство дежурног
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Требињу су извршили увиђај на
путничким аутомобилима: „VW Bora“ и „Audi“. Полицијски службеници
настављају рад на документовању кривичнх дјела „Тјелесна повреда“ и
„Оштећење и одузимање туђе ствари“.

