На подручју Републике Српске, 16.01.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 0, 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): 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): 5
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 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): 1
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 6, Бијељина 6, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 20

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 2)
 са материјалном штетом: 18
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 58
позитивних: 1
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добоj

Полицијској станици Модрича, 16.01.2019.године, пријављено је да је
непозната женска особа у претходних неколико мјесеци у више наврата
извршила крађу у трговинском објекту у Модричи, чиме је према изјави
одговорног лица причињена материјална штета у износу од око 600 КМ. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 16.01.2019. године, пријављено је да је у
претходних неколико дана на подручју општине Теслић извршена провала у
бензинску пумпу која не ради од августа 2018. године, одакле су из магацина
отуђене плинске боце док је из унутрашњости продајног простора отуђена за
сада неутврђена количина алкохолног и безалкохолног пића. Оштећени ће се
накнадно изјаснити о висини причињене материјалне штете. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Модрича, 16.01.2019. године, обратило се оштећено
лице те је пријавило да је 14.01.2019. године у Модричи, од непознатог мушког
лица купило већи златни дукат по цијени од 500 КМ, након чега је накнадно
утвдило да се ради о лажном златнику, тј. да је исти сачињен од неког другог
метала. Одмах по пријави су поступили полицијски службеници ПС Модрича
који су исти дан идентификовали лице С.М. (1960) из Модриче, које је извршило
наведено кривично дјело. Над наведеним лицем је извршена криминалистичка
обрада. Против лица С.М. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити
достављен Извјештај за извршено кривично дјело „Превара“.
Полицијска управа Добој, 16.01.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Е.С. (1967) из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Фалсификовање исправе“ и кривично дјело „Навођење на овјеравање
неистинитог садржаја“ и против лица С.М. (1958) из Модриче, због основа
сумње да је извршило кривично дјело „Фалсификовање исправе“
Полицијска станица Дервента, 16.01.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против

лица С.Ф. (1968) из Живиница,
кривично дјело „Крађа“.

ФБиХ, због основа сумње да је извршило

Полицијској станици Станари, 16.01.2019. године, обратио се пратилац
путничког воза који саобраћа на релацији Бихаћ-Сарајево, који је пријавио да је
истог дана око 08,30 часова, након проласка воза кроз жељезничку станицу у
Станарима, група од пет миграната помоћу „ручне кочнице“ зауставила воз на
отвореној прузи, након чега су исти изашли из воза те се удаљили у непознатом
правцу. Након обављеног разговора са путницима пријавитељ је дошао до
сазнања да је наведена група миграната од једног путника отуђила торбицу са
неутврђеним износом новца те да су од других путника отуђила храну и пуњач
за мобилни телефон. У току је рад по наведеном.

