На подручју Републике Српске, 22.08.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор
13, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД : 30
**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): 3
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): 5
чл. 226. (тешка крађа): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 11
остала КД: 10

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 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): 1
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 7)
 са материјалном штетом: 14
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ ЗВ 14
Ирак 14

УКУПНО 14
Ирак 14

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 22.08.2019. године, пријављено је да је су
у претходних двадесет дана из привредног друштва на подручју општине
Дервента, отуђене металне цијеви различитих профила, облика и димензија. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дејла „Крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 22.08.2019. године, пријављено је да је у
претходних пет дана на подручју града Добоја извршена бесправна сјеча шуме,
приликом чега је дио одсјечених стабала одвезен док је дио остао на лицу
мјеста. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 22.08.2019. године, око 00,25 часова,
пријављено је да у улици Младена Стојановића у Дервенти непознато мушко
лице буши гуме на паркираним путничким аутомобила. Одмах по пријави су
поступили полицијски службеници приликом чега су утврдили да су на
путничком аутомобилу марке „Mercedes“ које користи лице Г.С. са подручја
града Добоја, оштећене четири гуме као и да су оштећене и све четири гуме на
путничком аутомобилу марке „Opel“, које користи лице И.Б. из Дервенте. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе
ствари“.
Полицијској станици Добој 1, 22.08.2019. године, пријављено је да је у
претходна три дана непознато лице или више њих разбило прозорско стакло
стана, који се налази у стамбеној згради у Видовданској улици у Добоју. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе
ствари“.

Полицијска станица Теслић, 22.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу:
- против лица Ш.С. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је
извршило кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“ и
- против лица Д.Н. из Бањалуке, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Тјелесна повреда“.
Полицијска станица Дервента, 22.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица М.М. из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Угрожавање сигурности“.
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 22.08.2019.
године, лишили су слободе лице Д.Ђ. са подручја општине Дервента, возача
који је одбио да се подвргне алкотестирању.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници полицијске станице Рогатица, 22.08.2019. године,
контролисали су путнички аутомобил марке „Volkswagen“, тип ”Jetta”, којим је
управљало лице Б.З. из Рогатице и том приликом утврдили да се на наведеном
аутомобилу налазе неприпадајуће регистарске ознаке.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево и након документовања предмета против наведеног лица биће
поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Посебни случајеви
фалсификовања исправе“.
ПУ Зворник
Полицијска станица Власеница, 22.08.2019. године, поднијела је
Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, Извјештај о почињеном
кривичном дјелу против лица И.Ђ. из Шековића, због постојања основа сумње
да је починило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“.

