На подручју Републике Српске, 07.03.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 17
**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): 1
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): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 5

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 0
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 0
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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): 0
 остали прекршаји: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 4, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 29

 са посљедицама по лица: 9 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 20
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 12
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Модрича, 07.03.2019. године, пријављено је да је у
току ноћи 06/07.03.2019. године, на подручју општине Модрича, извршена
бесправна сјеча шуме. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 07.03.2019. године, пријављено је да је
лице Д.К. у кући оштећеног лица из Дервенте, у претходних неколико дана
оштетило намјештај и под. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијска станица Теслић, 07.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.Ђ. (1996) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Угрожавање јавног саобраћаја“.
Полицијска станица Добој 2, 07.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
једног малољетног лица из Добоја, због основа сумње да је извршило кривично
дјело „Насиље у породици или породичној заједници“.
Полицијска станица Добој 1, 07.03.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
три малољетна лица и против лица К.О. (1998) и Ф.О. (2000), сви из Добоја, због
основа сумње да су извршила кривично дјело „Тјелесна повреда“.
Полицијски службеници Полицијске станице Модрича, 07.03.2019. године,
лишили су слободе лице Д.В. (1987) из Модриче, возача код кога је утврђено
присуство опојних дрога у организму.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 07.03.2019. године, у
теретном возилу које се налазило у кругу привредног друштва у Добоју,
пронашли су пет миграната држављана Палестине, Либије, Алжира и
Пакистана. О наведеном је обавијештена Служба за послове са странцима –

Теренска канцеларија Добој, која је наставила даљи рад из своје надлежности.
ПУ Зворник
На магистралном путу Зворник-Бијељина, у мјесту Доњи Шепак, град
Зворник, 06.03.2019. године око 23,55 часова, догодила се саобраћајна незгода
слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Golf” којим је управљао
Р.Т. (1992) из Зворника, који је у овој саобраћајној незгоди задобио тјелесне
повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој
установи Болница Зворник. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. У току је рад на
документовању саобраћајне незгоде.
Полицијској станици Зворник, 07.03.2019. године, пријављено је да је у
мјесту Горњи Грбавци, град Зворник, дошло до пожара који је захватио ниско
растиње, приликом чега се проширио на воћњак пријавитеља и 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.
ПУ Градишка
На подручју Полицијске управе Градишка,
07.03.2019. године,
пронађена су два миграната која су на територију Републике Српске ушли из
сусједних земаља. Наведени мигранти су држављани Ирака. Пронађени
мигранти су предати припадницима Јединице граничне полиције Градишка, на
даљи рад и поступање са истима.

