На подручју Републике Српске, 04.01.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 17
**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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 1, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 17

 са посљедицама по лица: 1 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 1)
 са материјалном штетом: 16
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 1
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 21
позитивних: 1
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Добој 2, 04.02.2019. године, пријављено је да је
03/04.02.2019. године, на подручју града Добоја, извршена провала у пушницу
одакле је отуђено око 300 kg. сувог меса. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Дервента, 04.02.2019. године, пријављено је да је у
претходних петнаест дана извршена провала у кућу на подручју општине
Дервента, одакле су отуђени предмети за кућну употребу. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Дервента, 04.02.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.К. (1982) из Дервенте, због сумње да је извршило кривично дјело
„Прогањање“.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње једно женско лице је пријавило да је лице
иницијала Ђ.М. (1994) прогања и уходи, те њеној родбини и пријатељима шаље
СМС поруке уврједљивог садражаја, које се односе на њу и њену породицу. У
току је документовање кривичног дјела „Прогањање“.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала М.С. (1977) из Добоја, починило кривично дјело „Недозвоњена
трговина“.
ПУ Зворник
На локалном путу Мишићи-Голићи, подручје општине Милићи,
04.02.2019. године око 01,10 часова, догодила се саобраћајна незгода
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Golf” којим је управљао

Љ.Ђ. (1969) из Милића, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој
установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице Милићи. Извршеним алкотестирањем утврђено је да
именовани посједује 1,86 g/kg алкохола у организму. У току је рад на
документовању саобраћајне незгоде.
ПУ Градишка
На подручју Полицијске управе Градишка,
04.02.2019. године,
пронађено је једанаест миграната који су на територију Републике Српске ушли
из сусједних земаља. Три миграната су држављани Палестине, три мигранта су
држављани Сирије, два мигранта су држављани Марока, а по један мигрант
држављани Тајвана, Туниса и Либије. Пронађени мигранти предати су
припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на даљи рад и
поступање са истима.

