На подручју Републике Српске, 18.03.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 6, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 21
**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): 2
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 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: 7
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
6, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 2 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 22

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 18
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 17
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Приједор 50
Иденитет није
утврђен

ПУ Фоча 3
Пакистан 3

ПУ Бијељина 1
Индија
1

ПУ И.Сарајево 14
Ирак
14

ПУ Градишка
Египат

2
2

УКУПНО

70

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијска станица Добој 1, 18.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Њ.С. (1989), С.А. (1996) и једног малољетног лица, сви из Добоја, због
основа сумње да су извршила два кривична дјела „Тешка крађа“ и два
кривична дјела „Крађа“.
Полицијска станица Теслић, 18.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.П. (1980) са подручја општине Теслић, због основа сумње да је
извршило кривично дјело „Тјелесна повреда“.
Полицијска станица Брод, 18.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Б.Т. (1953) из Брода, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Насиље у породици или породичној заједници“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 18.03.2019. године,
лишили су слободе лице Б.Н. (1986) са подручја општине Теслић, возача код
кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 05 g/kg. Истог дана
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича,лишили су слободе лице
С.Б. (1969) из Дервенте, возача код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 2, 19 g/kg.
ПУ Требиње
Полицијској станици Билећа пријављено је да се једно лице другом лицу
представило као радник Водовода, којом приликом му је из стана узело новац у

износу од 2.000 еура и 8.000 КМ. У току је расвјетљавање кривичног дјела
„Тешка крађа“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 18.03.2019. године, пријављено је да је
непознати извршилац или више њих, из трговинског објекта који се налази у
мјесту Челопек, град Зворник, отуђио одређену количину новца и цигарета. По
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О наведеном
догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног дјела „Тешка
крађа“.
Полицијској станици Зворник, 18.03.2019. године, пријављено је да је у
мјесту Снагово, град Зворник, дошло до пожара који је захватио ниско растиње,
приликом чега се проширио на један дио шуме. По пријави су поступили
полицијски службеници ПС Зворник као и припадници Професионалне
ватрогасне јединице Зворник који су локализовали пожар, приликом чега није
било повријеђених лица. Тачан узрок пожара и висина материјалне штете биће
накнадно утврђени.
Полицијској станици Власеница, 18.03.2019. године, пријављено је да је
на локалитету у мјесту Сушица, општина Власеница, пронађена одређена
количина минско-експлозивних средстава. По пријави су поступили полицијски
службеници ПС Власеница који су обезбједили лице мјеста. О свему су
обавијештени припадници Цивилне заштите који су уклонили минскоексплозивна средства са лица мјеста као и дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Источно Сарајево, по чијим инструкцијама полицијски службеници
настављају даљи рад у циљу документовања наведеног догађаја.

