На подручју Републике Српске, 12.09.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
5, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 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): 0
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): 6
чл. 226. (тешка крађа): 2
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 5, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 20







чл. 8. (вријеђање): 3
чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и тијело): 1
чл. 12. (туча и физички напад): 7
чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 2
чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних овлаштења): 2
остали прекршаји: 5

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 27
 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 2)



са материјалном штетом: 24

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 1
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Требиње 3
Мароко 3

УКУПНО 3
Мароко 3
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

ПУ Добој
Полицијској станици Теслић, 11.09.2019. године, пријављено је да је на
подручју општине Теслић извршена бесправна сјеча шуме. Извршен је увиђај. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 12.09.2019. године, пријављено је да је на
подручју општине Теслић, непознато лица или више њих причинило оштећења
на кутији са електричним бројилом, као и електричном каблу који је пресјечен.
По пријави су поступили полицијски службеници који су утврдили да је
непознато лице или више њих подесним преметом извршило пресјецање
довода електро каблова, а након тога насилно скинуло и отуђило сандук и
бројило са бетонског стуба, те такође да је у непосредној близини извршило
пресијецање довода електро каблова које користи друго оштећено лице.
Радници „Електродистрибуције Теслић“ ће се накнадно изјаснити о висини
причињене материјалне штете. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Оштећење или уништење јавних уређаја“.
Полицијска станица Теслић, 12.09.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеним кривичним дјелима
против лица Р.Р. са подручја општине Теслић, због основа сумње да је
извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и против лица
А.В. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Тјелесна
повреда“.
Полицијска станица Петрово, 12.09.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Д.Г. из Грачанице, ФБиХ, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Крађа“.
Полицијска станица Модрича, 12.09.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против

лица С.Г. из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Недозвољена произвопдња и промет оружја или експлозивних материја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 12.09.2019. године,
око 22,25 часова, на регионалном путу Р 465, лишили су слободе Т.Т. са
подручја општине Модрича, пјешака код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 2, 72 g/kg, а који се у алкохолисаном стању кретао коловозом.
Полицијској станици Теслић, 12.09.2019. године, пријављено је да је да
се у Дом здравља Теслић јавило лице А.К. из Добоја, које је задобило повреде
приликом експлозије плинске боце, у привредном друштву за промет и продају
секундарних сировина које се налази на подручју општине Теслић. Наведено
лице је након указане љекарске помоћи у ДЗ Теслић превезено у
Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бањој Луци, на даље
лијечење. О наведеном је обавијештен републички инспектор рада и заштите
на раду. Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице
Теслић заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од
пожара ПУ Добој.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње једно лице је пријавило да му је у ноћи
11/12.09.2019. године једно или више непознатих лица, испред породичне куће
у мјесту Доње Чичево, отуђило дијелове са путничког аутомобила марке „Audi
А6“. У току је расвјетљавање кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска управа Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала В.Р. починило кривично дјело „Недозвољена производња и промет
оружја или експлозивних материја“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 12.09.2019. године, пријављено је да је
лице иницијала М.А. из Зворника, упућивало пријетње оштећеном. По пријави
су поступили полицијски службеници ПС Зворник, који су о свему обавијестили
дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на
документовању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
ПУ Фоча
Полицијској станици Фоча 12.09.2019. године око 01,45 часова
пријављено је да је између лица В.Н. и К.М из Фоче у угоститељском објекту
„Нешковић“ у насељу Брод на Дрини, оппштина Фоча, дошло до након краће
вербалне препирке, а потом и до потезања ножева. Лице В.Н. је том приликом
пријетио да ће ватреним оружјем угозити живот лица К.М. и удаљио се у
непознатом правцу.
На лице мјеста је изашла патрола полиције, а о свему је обавјештен
дежурни тужилац надлежног тужилаштва, који је наложио да се предузму мјере
и радње по прекршају „Угрожавање безбједности пријетњом напада на живот,
тијело и имовину“ и прекршај „Туча и физички напад“. Лицима К.М. и В.Н. су за
почињене прекршаје уручени прекршајни налози.

