На подручју Републике Српске, 17.02.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 24
**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): 2
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 11

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16







чл. 8. (вријеђање): 2
чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1
чл. 12. (туча и физички напад): 2
чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 1
остали прекршаји: 10

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 3, Приједор
0, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 28
 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 3)



са материјалном штетом: 23

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 4
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука 15
Ирак 11
Алжир 4

ПУ Фоча 3
Мароко 3

УКУПНО 18
Ирак 11
Алжир 4
Мароко 3

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 2, 17.02.2020. године, пријављено је да је на
подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 17.02.2020. године, пријављено је да је
извршена провала у спортску кладионицу у Добоју, одакле је отуђен новац и
електронске допуне. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка
крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 17.02.2020. године, пријављено је да је у
претходна два дана на подручју града Добоја извршена провала у кућу, одакле
је отуђен грађевински материјал. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 17.02.2020. године, пријављено је да је у
претходна два дана из ауто сервиса у Добоју отуђена ауто-дијагностика и
адаптер за исту. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Модрича, 17.02.2020. године, пријављено је да у
мјесту Ријечани Горњи, подручје општине Модрича, гори ниско растиње на
земљишној парцели власништво лица иницијала А.С. По пријави су поступили
полицијски службеници Полицијске станице Модрича који су изласком на лице
мјеста утврдили да је лице иницијала А.С. само запалило ниско растиње те да
се пожар проширио по читавој парцели која је величине око 20 дунума, усљед
чега је наведено лице задобило повреде у предјелу ногу. Наведено лице је
након указане љекарске помоћи у Дому здравља Модрича превезено у добојску
болницу ради указивања даље љекарске помоћи.

ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно малољетно лице
физички напало друго малољетно лице у просторија основне школе. У току је
рад на документовању кривичног дјела „Тјелесна повреда“.
Полицијској станици Требиње пријављено је да је једно лице прво
физички напало друго лице, након чега му је путем телефона упутило ријечи
пријетње за живот и тијело. У току је рад на документовању кривичног дјела
„Насиље у породици или породичној заједници“.
ПУ Градишка
На локалном путу Душаново – Јурковица, у мјесту Машићи, град
Градишка, 17.02.2020. године око 19,30 часова, догодила се саобраћајна
незгода слијетањем са коловоза путничког возила марке „Голф“ којим је
управљаo К.Г. из Градишке, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне
повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске
управе Градишка.

