На подручју Републике Српске, 10.10.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 4, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, 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) : 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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 3

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 11
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 3
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 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: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 22

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 2)
 са материјалном штетом: 19
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 14
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

У мјесту Присаде, подручје града Добоја, 09/10.10.2017. године,
извршена је провала у три викендице. Из викендице власништво З.М. отуђен је
касетофон, моталица са електокаблом и електрична машина за шишање
ограде, док је из унутрашњости викеднице власништво Н.Н. отуђен хидрофор
за воду, музичка линија и вино. Из викендице власништво Р.Б. након извршене
преметачине ништа није отуђено. Извршен је увиђај. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“ и кривичног дјела „Тешка крађа“
у покушају.
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 09.10.2017. године,
лишили су слободе С.П. са подручја општине Станари, због основа сумње да је
у протеклом периоду у мјесту Остружња Доња, општина Станари, извршио
провалу у кућу власништво Ж.Б. одакле је отуђио телевизор. Извршен је увиђај.
По документовању против С.П., Окружном јавном тужилаштву Добој биће
достављен извјештај за извршено кривично дјело „Тешка крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 10.10.2017. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против
Џ.Б. из Бањалуке, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Превара“.
Полицијска станица Теслић, 10.10.2017. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о почињеном кривичном дјелу против
С.А. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је извршио кривично
дјело „Крађа електричне енергије или природног гаса“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 09.10.2017. године,
око 18,45 часова, приликом редовне контроле саобраћаја у Таревачкој улици у
Модричи, зауставили су и контролисали теретно возило марке „TAM“ којим је
управљаo М.П. из Модриче. Извршеним прегедом утврђено је да исти у
товарном дијелу возила прeвози 6 м3 огревног дрвета, за које није посједовао
потребну документацију. Одузето дрво предато је у надлежност Шумској управи
Модрича која ће наставити рад по наведеном.

ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала Р.Б. починило два кривична дјела „Крађа“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Козлук, 10.10.2017. године, пријављено је да је у
мјесту Брањево, град Зворник, лице С.Ш.Х. (1991) физички напало
пријавитеља. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук, који
су лицу С.Ш.Х. издали прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о
јавном реду и миру.
ПУ Требиње
На регионалном пут Србац – Прњавор, у мјесту Горња Лепеница,
општина Србац, 10.10.2017. године око 20,00 часова, догодила сесаобраћајна
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Škoda Felicia“
којим је управљао В.В. (1949) из мјеста Ситнеши, општина Србац, који је
задобио тјелесне повреде, те је превезен у Општу болницу Градишка на даље
лијечење. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници
Полицијске станице Србац. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног
јавног тужилаштва Бања Лука.

