На подручју Републике Српске, 18.04.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 0, 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): 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): 8
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 4
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 4
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 5
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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): 1
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 19

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 15
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 10
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Фоча
Сирија

4
4

УКУПНО

4

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијска станица Теслић, 18.04.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица И.П.(1963) из Теслића, због основа сумње да је извршило кривична дјела
''Угрожавање сигурности'' и ''Тјелесна повреда''.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 18.04.2019. године,
лишили слободе лице М.Д. (1976) са подручја општине Брод, возача код кога је
утврђено присуство алкохола у организму од 2,21 g/kg.
ПУ Приједор
Полицијској управи Приједор, дана 18.04.2019. године око 23,00 часова
пријављено је да је у мјесту Козаруша, град Приједор извршено кривично дјело
над објектом куће и путничким аутомобилом приватног власништва. На лицу
мјеста извршен је увиђај, ком приликом је утврђено да је непознати извршилац,
истог дана у временском периоду од 20,30 до 23,00 часова, из објекта куће
отуђио контакт кључеве путничког аутомобила марке „Mercedes C220“ након
чега је из дворишта породичне куће отуђио наведени аутомобил, чиме је
починио кривично дјело „Тешка крађа“. Материјална штета причињена
извршењем овог кривичног дјела износи 15.000,00 КМ. О наведеном је
обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на проналаску
извршиоца је у току.
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор, извршили су
криминалистичку обраду лица С.Б. (1986) из Приједора, због постојања основа
сумње да је извршило кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ у

покушају. Осумњичено лице се терети да је у току ноћи, 11.03.2019. године, у
улици М.П.Зимоњића, ушао у унутрашњост паркираног путнички аутомобил
марке „Mercedes E200“ приватног власништва, након чега је насилним путем
покушао да наведени аутомобил стави у погон, чиме је починио кривично дјело
„Оштећење и одузимање туђе ствари“ у покушају. Након комплетирања и
документовања предмета, против лица С.Б. Окружном јавном тужилаштву
Приједор, биће достављен извјештај за наведено кривично дјело.
ПУ Требиње
Полицијској станици Билећа пријављено је да је једно или више
непознатих лица отуђило путнички аутомобил марке „Џета“. У току је
расвјетљавање кривичног дјела „Крађа“.
Полициској станици Требиње, пријављено је да је лице иницијала М.М.
(1984) физички напало друго лице. У току је документовање кривичног дјела
„Насиље у породици или породичној заједници“.
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су претресом лица
иницијала М.Б. (1998) пронашли и одузели 0,6 гр. зелене биљне материје која
својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Лицу уручен прекршајни
налог због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету опојних
дрога.
Полицијска стница за безбједност саобраћаја Требиње је Окружном
јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном
дјелу због сумње да је лице иницијала В.В. (1949) починило кривично дјело
„Угрожавање јавног саобраћаја“.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево, 18.04.2019.
године оперативним радом на терену дошли су до сазнања да је у мјесту
Грбовић, општина Пале, непознати извршилац или више њих бесправно
посјекао 11 трупаца јеле и смрче у шимском рејону ШГ Јахорина-Пале. О свему
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, по чијем
овлаштењу је извршен увиђај на лицу мјеста а трупци предати радницима
шумарства. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
ПУ Зворник
Полицијска станица Зворник, поднијела је Окружном јавном тужилаштву
Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против Р.М. (1954) из
Зворника, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело
„Изазивање опште опасности“.
ПУ Градишка
На раскрсници улица Здравка Челара и Данка Митрова, општина Србац,
18.04.2019. године око 18,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су
учествовали Д.А. (1985) из Српца са путничким аутомобилом марке ,,Audi“и Г.М.
(1969) из Српца, са путничким аутомобилом марке ,,Quadix“, који је у овој

саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Увиђај на мјесту саобраћајне
незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац.

