На подручју Републике Српске, 14.05.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 5, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 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): 2
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 1
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): 7
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 7

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 8
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 2
 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: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 16, Добој 1, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 33

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 9)
 са материјалном штетом: 25
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 10
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука

Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 15.05.2018.
године, око 00,20 часова, обавили су разговор са мигрантима који су уочени на
аутобуској станици у Бањој Луци, а који су аутобусом дошли из Сарајева.
Утврђено је да посједују потврду о тражењу азила, а обавјештена је Служба за
послове са странцима, теренски центар Бања Лука, који су се изјаснили да ће
мигранти наставити даљи пут према Градишци, што су и учинили.
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 14.05.2018. године, пријављено је да је
током претходне ноћи на подручју општине Дервента извршена провала у
угоститељски објекат власништво В.П., одакле је отуђен новац и алкохолна
пића. Према изјави власника причињена материјална штета износи од око
300,00 КМ. Извршен је увиђај. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијској станици Теслић, 14.05.2018. године, пријављено је да је у
претходна два дана у кругу зелене пијаце у Теслићу, извршена провала у
канцеларију управе зелене пијаце и у три продајна штанда (киска), различитих
власника. Извршеним увиђајем је утврђено да је из канцеларије управе зелене
пијаце отуђен новац у износу од око 130,00 КМ, те да је из једног продајног
штанда отуђено више пари чарапа, док из остала два продајна штанда након
извршене преметачине ништа није отуђено. У току је рад на расвјетљавању
кривичних дјела тешке крађе и тешке крађе у покушају.
Полицијска станица Добој 2, 14.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против
Д.М. (1989) са подручја града Добоја, због основа сумње да је извршио
кривично дјело „Превара“.
У мјесту Бања Врућица, подручје општине Теслић, 14.05.2018. године,
око 22,15 часова, избио је пожар на крову куће власништво С.Ј.. У пожару који

су локализовали припадници Територијалне ватрогасне јединице Теслић
повријеђених лица није било, док је на крову породичне куће настала већа
материјална штета. Полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно
са инспектором за експлозивне материjе и послове заштите од пожара
Полицијске управе Добој данас ће извршити увиђај лица мјеста ради
утврђивања узрока пожара.

