На подручју Републике Српске, 06.11.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 22
**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): 1
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): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 2
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 2
 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): 0
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0
 остали прекршаји: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 26

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 22
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука

Полицијски службеници Полицијске станице Челинац, 06.11.2018. године
око 22,50 часова часова запримили су пријаву да је у насељу Опсјечко, општина
Челинац, усљед непажње власника дошло до пожара на помоћном објекту, те
да је причињена знатна материјална штета. Пожар је локализован од стране
Ватрогасног друштва општине Челинац. У току је предузимање потребних
истражних мјера и радњи, а обавјештен је и дежурни окружни јавни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
ПУ Добој
Полицијској станици Брод, 06.11.2018. године, пријављенo је да је у току
мјесеца октобра 2018. године, на подручју општине Брод извршена бесправна
сјеча приватне шуме. Након комплетирања и документовања предмета
Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен Извјештај за извршено
кривично дјело „Крађа“.
Полицијској станици Модрича - СОП Вукосавље, 06.11.2018. године,
пријављено је да је истог дана на подручју општине Вукосавље, из
незакључаног путничког аутомобила марке „Peugeot“ отуђен новац. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 06.11.2018. године, пријављено је
неовлаштено прикључење на нисконапонску мрежу од стране радника
привредног друштва из Дервенте. О наведеном је обавијештен дежурни
тужилац Окружног јавног тужилашптва Добој који се изјаснио да наведено има
обиљежје кривичног дјела „Крађа електричне енергије или природног гаса“.
Полицијска станица Добој 2, 06. 11. 2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица А.Љ. (1994) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Угрожавање сигурности“.

На подручју Полицијске управе Добој пронађено је осам мигранта, који
су на територију Републике Српске ушли из сусједних земаља, а за које се
претпоставља да су држављани Пакистана и Авганистана. Наведена лица су се
превозила у путничком возу који саобраћа на линији Тузла-Добој и исти су код
себе посједовали потврду о исказаној намјери подношења захтјева за азил.
Пронађени мигранти су под надзором полицијских службеника напустили
подручје Полицијске управе Добој.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, предузимају све
потребне мјере и радње у циљу утврђивања чињеничног стања у вези
пријављеног додгађаја да је дана 01. и 02. 11. 2018. године, на подручју
општине Дервента, у близини основне школе уочен тамни путнички аутомобил
са којим је управљало непознато мушко лице, а које је нудило превоз дјеци до
куће те истима давало чоколадице. Такође, сходно наведеном полицијски
службеници Полицијске станице Дервента ће интензивирати обилазак
наведеног подручја, а све у циљу превентивог дјеловања и евентуалног
спречавања негативних појава.
На регионалном путу Бушлетић-Сјенина, у мјесту Бушлетић, подручје
града Добоја, 06.11.2018. године, око 12, 45 часова, догодила се саобраћајна
незгода слијетањем са коловоза у којој је учествовао путнички аутомобил марке
„VW Golf“, којим је управљало лице А.З. (1987) са поручја општине Добој Исток,
ФБиХ. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде је задобио путник из
наведеног возила, док су возач и малољетни сувозач задобили лаке тјелесне
повреде. Наведеним лицима је указана љекарска помоћ у добојској болници.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Пале, 06.11.2018. године, у мјесту Мокро, општина Пале, извршили су контролу
путничког моторног возила марке „Volkswagen“, тип „Golf 2“, којим је управљало
лице С.Г., ком приликом је утврђено да регистарске ознаке не припадају
наведеном возилу. У току је документовање предмета, након чега ће Окружном
Јавнном тужилаштву Источно Сарајево, против наведеног лица бити поднесен
извјештај о почињеном кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања
исправе“.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Источно Сарајево, 06.11.2018. године, у мјесту Крупац, зауставили су и
контролисали теретно моторно возило марке „Volvo“, којим је управљало лице
Д.А. из Калиновика. У товарном простору наведеног возила налазило се око 25
м3 дрвних сортиманата за које наведено лице није посједовало документацију.
Возило и дрвни сортименти привремено су одузети и у току је рад на
документовању предмeта.
На подручју Полицијске управе Источно Сарајево пронађена су три лица,
за која је провјерама утврђено да се ради о илегалним мигрантима, који су на
територију Републике Српске илегално ушли из сусједних земаља. Наиме, лица
су пронађена у мјесту Стара Циглана, општина Рогатица, за која је провјерама

утврђено да су држављани Пакистана, и предата су на даље поступање
Министарству безбједности БиХ, Служби за послове са странцима, Теренски
центар Источно Сарaјево.
Полицијски службеници Полицијске станице Пале, доставили су
Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, извјештај о почињеном
кривичном дјелу „Угрожавање сигурности“, против лица иницијала Д.Ј. (1980)
из Пала.
Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево,
доставили су извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“, против лица
иницијала, Д.М. (1975) из Источног Сарајева, Окружном јавном тужилаштву
Источно Сарајево.
ПУ Зворник
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Зворник, лишили су слободе М.П. (1992) из Зворника, због управљања возилом
под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да именовани
посједује 1,83 g/kg алкохола у организму. Наиме, у саобраћајној незгоди која се
догодила на магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Каракај, 06.11.2018.
године око 16,30 часова, учествовали су М.П. који је управљао путничким
аутомобилом марке „Daihatsu“ и Н.В. који је управљао путничким аутомобилом
марке „Citroen“, приликом чега је на возилима наступила материјална штета.
Извршеним алкотестирањем учесника, утврђено је да је М.П. управљао
возилом под дејством алкохола, због чега је лишен слободе.
ПУ Требиње
Полицијској станици Љубиње једно лице је пријавило да јој друго лице
дужи временски период шаље СМС поруке непримјереног и узнемирујућег
садржаја. У току је документовање кривичног дјела „Прогањање“.

