На подручју Републике Српске, 29.05.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 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): 7
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 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): 1
 остали прекршаји: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 13, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 27

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 20
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 9
позитивних: 1

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бијељина
Пакистан
Бангладеш
Индија

28
23
3
2

ПУ Градишка
Пакистан

2
2

ПУ Приједор
Ирак

2
2

УКУПНО

32

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 29.05.2019. године, пријављено је да је
оштећено лице из Теслића истог дана на паркинг простору у улици Светог Саве
у Теслићу уочило непознатo лице крај свог паркираног путничког аутомобила
марке „Peugeot“, које је извршило пресјецање ауспуха у дијелу спајања са
катализатором, а које је након што је уочило истог побјегло са лица мјеста са
путничким аутомобилом у коме су се налазила непозната лица. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“ у покушају.
Полицијској станици Дервента, 29.05.2019. године, пријављено је да је у
претходних пет дана извршена провала у кућу на подручју општине Дервента,
одакле је отуђен дио намјештаја. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Тешка крађа“.
Полицијска управа Добој, 29.05.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица П.Т. (1994) из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Оштећење и одузимање туђе ствари“ и против лица Б.Ђ. (1947) из Добоја, због
основа сумње да је извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.
Полицијска станица Петрово, 29.05.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против лица М.С.
(1960) из Петрова, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Угрожавање сигурности“.

Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 29.05.2019.
године, лишили су слободе лице Ј.С. (1983) из Брода, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 2, 67 g/kg. Истог дана, лишили су
слободе и лице Д.Б. (1987) са подручја општине Дервента, возача који је одбио
да се подвргне алкотестирању.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 29.05.2019. године, у
мјесту Кожухе подручје града Добоја, пронашли су теретно возило марке
„Mercedes“, приликом чега је утврђено да је истим управљало лице Н.С. (1978)
из Тешња, ФБиХ. Извршеном контролом утврђено је да је возило натоварено са
око 7 м3 техничког дрвета, без пратеће документације. Даљи рад по наведеном
су наставили радници Шумског газдинства Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак су, 29.05.2019.
године, у мјесту Јапага, општина Хан Пијесак, радећи по акцији „Шума 2019“,
заједно са запосленим у шумском газдинству затекли на мјесту извршења
кривичног дјела лице Д.М. (1956) из Хан Пијеска. Лице је извршило бесптавну
сјечу пет стабала смрче, укупне масе око 11м3, за која није посједовао пратећу
документацују, нити су стабла била обиљежена шумарским жигом. О свему
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је
рад на документовању кривичног дјела „Крађа“.
ПУ Требиње
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица
иницијала М.К. (1975) пронашли и одузели 17,7 гр. зелене биљне материје која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. У току је документовање
кривичног дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Полицијској станици Љубиње пријављено је да је једно или више
непознатих лица у периоду од 15.05. до 29.05.2019. године у мјесту Банчићи,
отуђило кошницу и 20 празних коцки за пчеле. У току је расвјетљавање
кривичног дјела „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица
иницијала Г.Х. (1982) пронашли и одузели најлонски замотуљак са зеленом
биљном материјом која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану.
Лицу уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о
производњи и промету опојних дрога.

