На подручју Републике Српске, 24.05.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 15
**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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3
 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): 0
 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 10, Добој 2, Бијељина 4, И.Сарајево 5, Требиње 3, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 29

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 7)
 са материјалном штетом: 25
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић, 24.05.2018. године, пријављено је да је
23/24.05.2018. године, отуђено необезбијеђено путничко возило марке „VW Golf
2“, власништво М.Ш., са подручја општине Теслић. Према изјави власника,
отуђено путничко возило се налазило паркирано поред локалног пута на
подручју општине Теслић. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 24.05.2018. године, пријављено је да је у
претходна четири мјесеца извршена провала у породичну кућу власништво Н.Б.
из Теслића, који се налази на привременом раду у иносранству, а одакле је
отуђен електрични алат, телевизор и други предмети. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 24.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
С.С. (1988) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело
„Угожавање сигурности“.
Полицијска станица Добој 2, 24.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
Д.П. (1991) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело
„Угожавање сигурности“.
ПУ Бијељина
На магистралном путу Бијељина-Зворник у мјесту Патковача, град
Бијељина, 24.05.2018. године, догодила се саобраћајна незгода са тјелесним
повредама у којој је учествовало путничко моторно возило, а којим је
управљала Т.А. (1986) из Зворника и бициклиста Х.А. (1932) из Бијељине који
је задобио повреде. Лице задржано у Медицинском Центру Бијељина на
лијечењу.

Истог дана у мјесту Љељенча, град Бијељина, догодила се саобраћајна
незгода са тјелесним повредама, гдје је дошло до слијетања са коловоза
путничког моторног возила којим је управљао П.П. (1949) из Љељенче који је
задобио тјелесне повреде.У возилу на мјесту сувозача било је лице М.П.(1955)
која је такође задобила повреде. Лица задржана у Медицинском центру
Бијељина на лијечењу.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу,
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да су лица иницијала Н.С. и М.А. починила кривично дјело „Тјелесна
повреда“ из члана 131. став 1. КЗ РС.
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу,
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу „Учествовање у тучи“ из
члана 135. став 1. КЗ РС против лица иницијала С.В.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу,
доставила допуну Извјештаја о почињеном кривичном дјелу због постојања
основа сумње да је лице иницијала Р.Ш. починило кривично дјело
„Прикривање“ из члана 236. став 3. КЗ РС.
Полицијски службеници Одјељења за организовани криминалитет и
дроге, Полицијске управе Требиње су Окружном јавном тижилаштву у Требињу,
доставили Извјештај о почињеном кривичном дјелу „Недозвољена трговина“ из
члана 271. став 4. КЗ РС, против десет лица.
ПУ Мркоњић Град
На магистралном путу Јајце-Кључ, у мјесту Превиле, општина Мркоњић
Град, 24.05.2018. године, око 15,10 часова, догодила се саобраћајна незгода у
којој су учествовали С.Х. (1963) који је управљао путничким моторним возилом
„Golf“ са којим су се у возилу налазили сапутници С.Х. (1963) и једно
малољетно лице сви из Босанске Крупе, Д.П. (1978) са путничким моторним
возилом „Renault megane“ са којом се у возилу као сапутница налазила Љ.П.
(1945) обе из Мркоњић Града и Д.Д. (1987) из Коњица са теретним моторним
возилом „MAN“. У овој саобраћајној незгоди лаке тјелесне повреде су задобила
лица С.Х. и малољетно лице из Босанске Крупе и Д.П. и Љ.П. из Мркоњић
Града која су превезена у Дом здравља Мркоњић Град гдје им је указана
медицинска помоћ, након чега је С.Х. на даље лијечење упућена у Дом
здравља у Јајце на даље претраге. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на
документовању саобраћајне незгоде је у току.

