На подручју Републике Српске, 03.07.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 9, Бијељина 2, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 22
**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): 6
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 6, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 15
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 20
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 9
 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: 8
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 23

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица:
1, лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 18
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 13
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Бања Лука
Пакистан

2
2

УКУПНО

2

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 03.07.2019. године, обратило се оштећено
лице из Дервенте које је пријавило да му је отуђен електро апарат, који се
налазио у поткровљу куће. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 03.07.2019. године, пријављено је да је у
току ноћи 02/03.07.2019. године, у Теслићу, од стране непознатог лица или
више њих извршено насилно отварање сандучета за кованице који се налази у
саставу самопослужне аутопраонице, одакле је отуђен новац. Такође, истог
дана Полицијској станици Теслић пријављено је да је у току ноћи 02/03.07.2019.
године, у Теслићу, извршено насилно отварање сандучета за кованице који се
налази у саставу самопослужне аутопраонице као и сандучета на апарату за
усисавање, одакле је отуђен новац. У току је рад на расвјетљавању кривичних
дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Модрича, 03.07.2019. године, обратило се оштећено
лице које је пријавило да је у претходних шест мјесеци на свој мобилни
телефон добило више СМС порука и телефонских позива, којом приликом је
уцијењивано од стране непознатог лица. Оштећеном лицу је причињена
материјална штета у већем износу. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Уцјена“.
Полицијској станици Теслић, 03.07.2019. године, пријављено је да су
истог дана на подручју општине Теслић, са путничког аутомбила марке
„Peugeot“ отуђене регистарске таблице. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“.

Полицијска станица Теслић, 03.07.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Ч.Ч. из Теслића, због основа сумње да је извршило кривично дјело
„Насиље у породици или породичној заједници“ и против лица С.П. из Теслића,
због основа сумње да је извршило кривично дјело „Угрожавање сигурности“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 03.07.2019. године,
идентификовали су лице Д.Г., за које постоји основ сумње да је у претходном
временском периоду извршило бесправну сјечу шуме на подручју општине
Теслић. Извршен је увиђај, приликом чега су на лицу мјеста пронађена 44 пања
различитих димензија. Против лица Д.Г. ће Окружном јавном тужилаштву Добој
бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Крађа“.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Источна Илиџа, 03.07.2019. године пријављено је да
је у спортској кладионици на подручју општине Источна Илиџа, непознати
извршилац оштетио монитор на апарату за игре на срећу, причинивши
материјалну штету у новчаном износу од 1.318,00 КМ. Оперативним радом на
терену полицијски службеници су идентификовали извршиоца, ради се о лицу
иницијала Б.Б. (1999) из Источне Илиџе. Након документовања предмета
против наведеног лица, Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево биће
достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Оштећење и одузимање
туђе ствари“.
Полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа су,
03.07.2019. године, око 20,30 часова у Дабробосанској улици, општина Источна
Илиџа зауставили и контролисали путнички аутомобила марке „Ford“, којим је
управљало лице иницијала В.Ш. (1996) из Сарајева. Извршеним провјерама
утврђено је да регистарске ознаке не припадају наведеном аутомобилу.
Путнички аутобомил и регистарске ознаке одузете су по налогу тужиоца
Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и након документовања
предмета против наведеног лица биће поднесен извјешта о почињеном
кривичном дјелу „Посебни случајеви фалсификовања“.
ПУ Градишка
Полицијски службеници Полицијске станице Градишка, 03.07.2019.
године, лишили су слободе лице иницијала Р.Х. из Новог Сада, које је у
пекарској радњи вербално, а затим и физички, напало оштећену. Истом је због
почињеног прекршаја по Закону о јавном реду и миру, уручен прекршајни налог.
На магистралном путу Градишка – Козарска Дубица, у мјесту Орахова,
град Градишка, 03.07.2019. године око 10,40 часова, догодила се саобраћајна
незгода слијетањем са коловоза путничког аутомобила марке „Skoda“ којим је
управљало лице А.К. из Козарске Дубице, а који је у овој саобраћајној незгоди
задобио тјелесне повреде. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.

