На подручју Републике Српске, 12.11.2017. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
7, Зворник 4, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 18
**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): 5
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 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): 3
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 19

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 14
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 19
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Приједор

Полицијској управи Приједор, дана 11.11.2017. године, око 23,00 часова,
пријављено је да је у насељу Орловача, град Приједор, на паркинг простору
испред УО „Тврђава“ од стране више лица, физички нападнуто лице М.М.
(1985) из Приједора, усљед чега је исто задобило повреде у предјелу главе и
лица, након чега је задржано на лијечењу у ОБ „Др Младен Стојановић“ у
Приједору. Изласком на лице мјеста те предузимајући потребен мјере и радње,
утврђено је да је лице Ш.М. (1985) из Приједора, физички напало лице М.М.
чиме је починило КД „Тешка тјелесна повреда“, лице М.Г. (1975) физички
напало лице Ш.М. чиме је починио КД „Лака тјелесна повреда“ док су лица Н.З.
(1990), П.Н. (1994) и М.Б (1989) сви из Приједора, починила КД „Учествовање у
тучи“. Обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор.
Након комплетирања предмета, Окружном јавном тужилаштву Приједор, против
осумњиченог лица Ш.М. биће достављени извјештај за кривично дјело „Тешка
тјелесна повреда“, против лица М.Г. због почињеног кривичног дјела „Лака
тјелесна повреда“ док ће против лица Н.З, П.Н, и М.Б. бити достављен
извјештај због кривичног дјела „Учествовање у тучи“.
ПУ Добој
Полицијској станици Брод, 12.11.2017. године, пријављено је да је истог
дана у мјесту Доњи Клакар, општина Брод, извршена провала у породичну кућу
власништво М.К., одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела “Тешка крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 12.11.2017. године, пријављено је да су у
мјесту Миљковац, подручје града Добој, два мушка лица ушла у породичну кућу
власништво А.А., гдје су уз присуство супруге и малољетног дјетета напали
оштећеног, приликом чега су му тупим предметима нанијели повреде у предјелу
главе и тијела. Када су се наведена лица удаљавала са лица мјеста, оштећени
им је са сјекиром задао ударац у задњи дио путничког возила. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Насилничко понашање“.

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 12.11.2017. године,
лишили су слободе М.Ј. из Теслића, након што се оглушио о наребу
полицијских службеника да престане са нарушавањем јавног реда и мира тучом
и физичким нападом. Лице М.Ј. је затечено испред угоситељског објекта у
Теслићу приликом физичког напада на друго лице из Теслића. Извршеним
алкотестирањем у службеним просторијама, код лица М.Ј. је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,42 g/kg. Након престанка разлога за
задржавање М.Ј. ће бити пуштен на слободу након чега ће му бити уручен
прекршајни налог за почињени прекршај из члана 12. (туча и физички напад) и
члана 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција) Закона о
јавном реду и миру Р
епублике Српске.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 12.11.2017. године, у
Крајишкој улици у Теслићу, лишили су слободе С.С. са подручја општине
Теслић, возача који је у видно алкохолисаном стању управљао путничким
возилом марке „VW Golf“. Извршеним алкотестирањем код лица С.С. је
утврђено присуство алкохола у организму од 2,21 g/kg. Након престанка разлога
за задржавање С.С. ће бити пуштен на слободу након чега ће му бити уручен
прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Зворник
Полицијској станици Козлук, 12.11.2017. године пријављено је да је у
угоститељском објекту у мјесту Тршић, град Зворник, лице Р.К. из Зворника
физички напало оштећеног, задавши му том приликом ударац пиштољем. По
пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук, који су лице Р.К.
лишили слободе и привремено одузели пиштољ, за који лице није имало
важећи оружни лист. Оба лица су се јавила у Општу болницу Зворник ради
указивања љекарске помоћи. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању
кривичног дјела „Тјелесна повреда“ и „Недозвољена производња и промет
оружја или експлозивних материја“.

