На подручју Републике Српске, 30.12.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 13
**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 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 1
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 6, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 21
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 41
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 6
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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): 14
 остали прекршаји: 12
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 7)
 са материјалном штетом: 16
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 0
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Модрича, 30.12.2018. године, пријављено је да је у
претходна три дана изгорјела викендица која се налазила на обали ријеке
Босне на подручју општине Модрича. Извршен је увиђај. О наведеном је
обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се
изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Паљевина“ и кривичног
дјела „Противправно заузимање замљишта“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 30.12.2018.
године, лишили су слободе лица П.П. (1988) и Н.Т. (1995), оба из Дервенте,
која су на испред угоститељског објекта који се налази на Тргу православља у
Дервенти починила прекршај из члана 12. (Туча и физички напад) и члана 24.
(Ометање државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном реду и
миру Републике Српске. Извршеним алкотестирањем код лица П.П. је утврђено
присуство алкохола у организму од 0,50 g/kg а код лица Н.Т. је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,47 g/kg. Против наведених лица биће
предузете законом предвиђене мјере и радње.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 30.12.2018. године,
лишили су слободе лице В.П. (1998) из Теслића, које је испред угоститељског
објекта у Теслићу починило прекршај из члана 24. (Ометање државних органа у
вршењу јавних фукција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске.
Наведеном лицу је уручен прекршајни налог.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 30.12.2018. године,
лишили су слободе лице М.М. (1988) са подручја општине Брод, возача код кога
је утврђено присуство алкохола у организму од 2,32 g/kg. Наведено лице је
управљало путничким аутомобилом марке „Opel“ a исто је контролисано у
улици Војводе Живојина Мишића у Броду. Након престанка разлога за
задржавање наведено лице је пуштено на слободу и против истог ће бити
предузете законом предвиђене мјере и радње.

ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно или више
непознатих лица из једног путничког аутомобила отуђило акумулатор и
резервну гуму. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска станица Љубиње је Јединици граничне полиције Требиње у
23.30 часова предала једно лица за која постоји основ сумње да је илегално
прешло границу са сусједном државом.
ПУ Зворник
Полицијској станици Власеница, 30.12.2018. године, пријављено је да
испред угоститељског објекта у Власеници, лице иницијала Н.Л. (1991) из
Власенице, нарушава јавни ред и мир вријеђањем и упућивањем пријетњи
оштећеном. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Власеница који
су лице Н.Л. лишили слободе. У току је рад на документовању прекршаја.

