На подручју Републике Српске, 14.08.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 КД)
УКУПНО КД : 14
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 1
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД против живота и тијела: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. (силовање): 0
остала КД против полног интегритета: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 4
чл. 226. (тешка крађа): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 5
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 7
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 0
 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): 2
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 22, Добој 7, Бијељина 7, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 4 СН)
УКУПНО: 52

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 2, тешко повријеђена лица: 3,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 43
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 10
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ БЛ 4
Пакистан 3
Иран 1

УКУПНО 4
Пакистан 3
Иран 1

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 14.08.2019. године, пријављено је да је исте
вечери у угоститељском објекту на подручју општине Теслић, отуђен мобилни
телефон. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 14.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица М.К. из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Утаја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 14.08.2019.
године, лишили су слободе лице М.Т. из Шипова, које се оглушило о наредбу
полиције да престане са нарушавањем јавног реда и мирa. Извршеним
алкотестирањем код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у
организму од 2,26 g/kg. Наведено лице је у угоститељском објекту у Дервенти, у
видно алкохолисаном стању нарушило јавни ред и мир, приликом чега је
починило прекршај из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и
члана 24. (Ометање државних органа у вршењу јавних фукција) Закона о јавном
реду и миру Републике Српске.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 14.08.2019. године,
лишили су слободе И.Л. из Маглаја, ФБиХ, возача који је проузроковао
саобраћајну незгоду, а код кога је утврђено присуство алкохола у организму од
1,59 g/kg. Након престанка разлога за задржавање наведено лице је пуштено на
слободу и истом је уручен прершајни налог за почињени прекршај из Закона о
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
На ауто-путу „9. јануар“, на подручју општине Прњавор, 14.08.2019.
године, око 15, 00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је

учествовало лице В.М. из Тузле, ФБиХ, које је управљало путничким
аутомобилом марке „Citroen“, приликом чега је исто задобило тешке тјелесне
повреде. Наведеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља
Прњавор, одакле је исто превезено на даље лијечење у Универзитетско
клинички центар Републике Српске у Бањој Луци. Увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
ПУ Требиње
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица
иницијала Ф.Д. пронашли и одузели целофански замотуљак у коме се налазила
зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу
марихуану, укупне тежине око 1,2 грама и једну импровизовану цигарету,
такозвани „џоинт“, укупне тежине око 0,6 грама. Лицу уручен прекршајни налог
због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних дрога.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала Д.Б. починило кривично дјело „Насиље у породици или породичној
заједници“.

