На подручју Републике Српске, 25.08.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 18
**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): 1
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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 0
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање): 6
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 0
 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): 2
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 2, Градишка 4, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 33

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 16)
 са материјалном штетом: 25
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 3
позитивних: 0

Илегалне миграције : 0
Активности и резултати
ПУ Добој
Полицијској станици Петрово, 25.08.2021. године, пријављено је да је на
подручју општине Петрово дошло до туче између лица иницијала О.Л., А.Л. и
М.С. сви са подручја града Добоја, након чега су лица иницијала О.Л. и А.Л.
извршила оштећење путничког аутомобила марке „Alfa Romeo“, власништво
лица иницијала М.С.. По наведеном су поступили полицијски службеници
Полицијске станице Петрово те су о свему обавијестили дежурног тужиоца
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје
кривичних дјела „Тјелесна повреда“ и „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијској станици Теслић, 24.08.2021. године, пријављено је да је од
стране непознатих лица у претходном периоду на подручју општине Теслић
извршена бесправна сјеча шуме, укупне дрвне масе од 8,77 м3. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 25.08.2021. године, око 11,15 часова,
пријављено је да је у мјесту Доњи Ранковић, подручје општине Теслић, дошло
до пожара на путничком аутомобилу марке „Opel Corsa“ и помоћном објекту,
власништво лица иницијала Д.Б., те да је пожар локализован од стране
припадника Територијално ватрогасно- спасилачке јединице Теслић.
У
наведеном пожару су у потпуности изгорјели путнички аутомобил, помоћни
објекат, као и разне машине и алати који су се у унутрашњости истог. Према
изјави власника причињена му је материјална штета у износу од око 20.000 КМ.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић и
инспектор за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске
управе Добој приликом чега је утврђено да је узрок пожара неисправност
возила.
ПУ Требиње
Полицијској станици Гацко једно лице је пријавило да му је лице
иницијала М.З. упутило ријечи пријетње које су код пријавиоца изазвале осјећај

угрожености за себе и своју породицу. Окружно јавно тужилаштво у Требињу је
догађај квалификовало као кривично дјело „Угрожавање сигурности“.
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала Д.К. починило кривично дјело „Полна уцјена“ и
кривично дјело „Неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних
материја“.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала А.Ј. починило кривично дјело „Полна уцјена“ и
кривично дјело „Крађа“.

