На подручју Републике Српске, 26.08.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 4, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 20
**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): 3
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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 5
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 1
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 0
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 5, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 36

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица:
3, лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 27
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Добој 2
Алжир 2

УКУПНО 2

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијска станица Добој 2, 26.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.Б. са подручја града Добоја,
због основа сумње да је извршило
кривично дјело „Крађа“.
Полицијска станица Дервента, 26.08.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.В.-О. из СР Њемачке, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Угрожавање јавног саобраћаја“.
Полицијској станици Добој 1, 26.08.2019. године, пријављено је да је у
кругу привредног друштва у Добоју, од удара струје повријеђен радник, лице
С.В. из Добоја. Након указане љекарске помоћи у добојској болници, а због
задобијених повреда опасних по живот, наведено лице је превезено у
Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањој Луци, гдје је
задржано на лијечењу. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника
Полицијске станице Добој 1, у присуству инспектора за експлозивне материје и
послове заштите од пожара ПУ Добој, а о чему је упознат дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Добој.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Пале, 26.08.2019. године, око 16,45 часова
пријављено је да је у Улици Јована Цвијића у Палама, на паркинг простору,
непознати извршилац или више њих оштетио путнички аутомобила марке
„Volkswagen“, тип „Passat B5“, приватног власништва. Полицијски службеници
извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад на расвјетљавању кривчног

дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“. О свему обавијештен тужилац
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
ПУ Требиње
Полициској станици Требиње, једно лице је пријавило да му је једно
непознато лице или више њих на његовом путничком аутомобилу марке „Пежо“
уз употребу оштрог предмета направило оштећења у виду огреботина. У току је
расвјетљавање кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
ПУ Зворник
На регионалном путу Милићи-Зелени Јадар, у мјесту Мишићи, општина
Милићи, 26.08.2019. године око 22,50 часова, догодила се саобраћајна незгода
у којој су учествовали Н.С. из Милића, која је управљала путничким
аутомобилом марке „Renault” и Б.Б. из Милића, који је управљао путничким
аутомобилом марке „Land Rover”. У овој саобраћајној незгоди, тјелесне повреде
је задобила Н.С. и лице А.С. које се налазило у путничком аутомобилу марке
„Renault”. Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ у Дому здравља
Милићи, одакле су упућени у Јавну здравствену установу Болница Зворник на
даље збрињавање. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника
Полицијске станице Милићи. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у
току.
ПУ Мркоњић Град
На регионалном путу Мркоњић Град-Црна Ријека, на Транзитном путу,
општина Мркоњић Град, 26.08.2019. године, око 12,25 часова, догодила се
саобраћајна незгода у којој је возач С.Г. из Мркоњић Града управљајући
путничким аутомобилом „Hyundai“ изгубила контролу над истим, те слетила са
коловоза. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач С.Г.
и сапутници у возилу М.Ј. и Р.Ј. сви из Мркоњић Града који су превезени у Дом
здравља Мркоњић Град гдје им је указана медицинска помоћ, након чега су М.Ј.
и Р.Ј. упућени на даље лијечење у Универзитетско клинички центар Бања Лука.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у
току.

