На подручју Републике Српске, 06.05.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 7
**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): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 0
остала КД: 2

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 4, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 9
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 1
 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: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 10, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 17

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 13
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

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 06.05.2018. године,
лишили су слободе С.К., са подручја општине Теслић, код кога је утврђено
присуство алкохола у организму од 1,47 g/kg, а због почињених прекршаја из
члана 7., 11. и 24. Закона о јавном реду и миру, и бојазни да ће наставити са
вршењем истих. Након престанка разлога за задржавање С.К. ће бити пуштен
на слободу, а Основном суду у Теслићу Одјељењу за прекршаје, против
именованог биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због
почињених прекршаја.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 06.05.2018. године, лишили су слободе Б.И. из Добоја, возача који је
одбио да се подвргне алкотестирању. Лице Б.И. је управљало путничким
возилом марке „Opel“, а контролисано је у улици Југ Богдана у Добоју. Након
престанка разлога за задржавање Б.И. је пуштен на слободу и уручен му је
прекршајни налог за почињени прекршај из Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станици Пале, 06.05.2018. године на
магистралном путу Романија - Мокро, општина Пале, зауставили су и
контролисали теретно моторно возило, марке „Volvo“, којим је управљало лице
А.К. у чијем товарном простору се налазила обла грађа јеле и смрче, укупне
нето масе 18 м3, за коју наведено лице није посједевало документацију, нити су
трупци били обиљежени шумарски жигом. О свему обавијештен дежурни
тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је рад на
докумнетовању кривичног дјела „Крађа“.
ПУ Зворник
На локалном путу у мјесту Пилица, град Зворник, 06.05.2018. године око
18,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали М.С.

(1973) из Зворника, који је управљао путничким аутомобилом марке „Passat“ и
шездесетосмогодишњи пјешак који је задобио тјелесне повреде. Повријеђени је
превезен у Општу болницу Зворник гдје му је указана љекарска помоћ. Увиђај
су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Зворник. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
ПУ Фоча
Полицијски службеници Полицијске станице Ново Горажде дана
05.05.2018.године су реализовали акцију „Спречавање незаконитог лова и
риболова“ којом приликом су у 19,20 часова у селу Буква, општина Ново
Горажде,у близини ловишта, зауставили возило „Lada Niva”, којим је управљао
С.С. , а на мјесту сувозача је сједио М.М., док су се у возилу налазиле двије
ловачке пушке, чије ношење и пренос су исти дужни пријавити, јер је вријеме
ловостаја. Истима су уручени прекршајни налози због постојања основа сумње
да су почини прекршај из Закона о оружју и муницији.

