На подручју Републике Српске, 28.05.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 2, 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): 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): 6
чл. 226. (тешка крађа): 7
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 1
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 4
 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: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 4, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 2 СН)
УКУПНО: 34

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 30
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 11
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 28.05.2018.
године, у својству осумњичених на околности извршења кривичног дјела
„Кривотворење новца“ испитали су Л.К.(1999) и М.Ђ. (1994) обојица из
Теслића, јер су истог дана ставили у промет новчаницу од 50 евра, у трговачку
радњу, у насељу Лишња, општина Прњавор. О свему је обавијештен дежурни
тужилац Тужилаштва БиХ, који је наложио да се у редовној процедури, након
комплетирања и документовања предмета, против осумњичених достави
извјештај за кривично дјело „Кривотворење новца“.
ПУ Добој
Полицијској станици Модрича, 28.05.2018. године, пријављено је да је у
претходна два дана на подручју општине Модрича, у шуми којом газдује
Шумска управа Модрича, извршена бесправна сјеча дрвних сортимената укупне
дрвне масе од 10,18 м3. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Крађа“.
Полицијској станици Модрича, 28.05.2018. године, пријављено је да је у
ноћи 27/28.05.2018. године, извршена провала у трговински објекат власништво
С.Н., одакле је отуђен новац и одређена количина различитих врста цигарета. У
току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијској станици Теслић, 28.05.2018. године, пријављено је да су у
току дана два непозната лица нудећи медицинске услуге у виду масаже,
искористила непажњу оштећеног лица са подручја општине Теслић, након чега
су од истог отуђила новац. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 28.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу: против
Е.О. (1995) из Добоја, због основа сумње да је извршио кривично дјело
„Тјелесна повреда“ и против Д.М. (1995) из Добоја, због основа сумње да је

извршио кривично дјело „Тешка крађа“ и два кривична дјела „Тешка крађа“ у
покушају.
Полицијска станица Петрово, 28.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
Д.Б. (1981) из Петрова, због основа сумње да је извршио кривично дјело
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 28.05.2018. године,
лишили су слободе лице Д.М. (1995) из Добоја, због основа сумње да је исти
дан извршило провалу у заједничку просторију (вешерај) у згради Дома
пензионера у Добоју. Лице Д.М. је у потпуности признало извршење кривичног
дјела, док из наведених просторија није ништа отуђило. Против лица Д.М. ће
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено
кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу,
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала Р.Ђ. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“
из члана 131 став 1. КЗ РС.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу,
доставила Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да је лице иницијала М.К. починило кривично дјело „Угрожавање
сигурности“ из члана 150 став1. КЗ РС

