На подручју Републике Српске, 11.04.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД)
УКУПНО КД: 21
**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): 1
остала КД: 1

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 4
чл. 226. (тешка крађа): 6
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 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: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 28

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 12
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 18
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић, 11.04.2018. године, пријављено је да је у
Теслићу, 10/11.04.2018. године, извршена провала у кућу власништво С.М.,
одакле је према изјави кућепазитеља отуђен телевизор. Извршен је увиђај. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Брод, 11.04.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против
М.Ч. из Брода, због основа сумње да је извршио кривично дјело „Недозвољена
производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Полицијска станица Брод, 11.04.2018. године, Тужиаштву БиХ поднијела
је извјештај о извршеном кривичном дјелу против М.Ч. и С.Ч., обојица из Брода,
због основа сумње да су извршили кривично дјело „Недозвољени промет
акцизних производа“.
Полицијска станица Модрича, 11.04.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против
Н.А. (1973) са подручја општине Модрича, због основа сумње да је извршио
кривично дјело „Оштећење туђих права“. За пријављеног Н.А. постоји основ
сумње да је у претходном периоду, у намјери да осујети права на ствари,
продао на отпад трактор марке „R-65S“, на којем је било засновано заложно
право у корист заложног повјериоца банку из Бања Луке, чиме је онемогућио
заложног повјериоца да у извршном поступку намири своје доспјело
потраживање, оштетвиши гa том приликом за износ од 14.581,20 КМ.
ПУ Бијељина
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина , 11.04.2018.године
у 19.05 часова на магистралном путу Бијељина-Зворник у мјесту Главичице,
зауставили су и контролисали ПМВ марке „Renault Clio“, којим је управљао З.Ш.
(1963) држављанин Републике Србије. Поред наведеног у возилу су се налази
држављани Републике Кине З.Г. (1974), С.Ј. (1970), Л.С. (1972) и Н.Y. (2000).

З.Ш. лишен је слободе и против истог следи извјештај због почињеног
кривичног дјела „Организовани криминал“ члан 250 КЗ БиХ, а у вези са чланом
189 КЗ БиХ „Кријумчарење људи“ и исти ће бити предат Тужилаштву БиХ у
даљу надлежност , а држављани Кине Служби за послове са странцима.
ПУ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављена је провала у један
угоститељски објекат. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка
крађа“.
Полицијској станици Гацко пријављено је да је из једног путничког
аутомобила на паркинг простору отуђена одређена количина новца. У току је
рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала Н.В. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“.
ПУ Зворник
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук су, 11.04.2018.
године, у мјесту Тршић, град Зворник, затекли два лица из Палестине, за која
постоји основ сумње да су на ово подручје дошла из правца границе сусједне
земље. Наведена лица су предата на даље поступање Граничној полицији БиХ.

