На подручју Републике Српске, 15.05.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 10
**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): 4
чл. 226. (тешка крађа): 1
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 1

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 0, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 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): 0
 остали прекршаји: 3
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 20

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 2)
 са материјалном штетом: 17
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Приједор

Полицијској управи Приједор, дана 15.05.2018. године пријављено је да је
у Новом Граду извршено кривично дјело над кућом приватног власништва. На
лицу мјеста, од стране полицијских службеника, извршен је увиђај којим је
утврђено да је непознати извршилац из унутрашњости куће отуђио пиштољ,
новац у различитим валутама и златни накит, чиме је починио кривично дјело
„Тешка крађа“. Материјална штета причињена извршењем наведеног кривичног
дјела износи око 70.000,00 КМ.О наведеном кривичном дјелу обавјештен је
дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор. Рад на проналаску
извршиоца је у току.
ПУ Добој
Полицијска станица Брод,
15.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против
Ј.С. (1992) из Републике Хрватске, због основа сумње да је извршио кривично
дјело „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Брод, 15.05.2018. године,
лишили су слободе И.П. (1958) са подручја општине Брод, возача мопеда марке
„Baotin“, код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,42 g/kg.
Лице И.П. је контролисано на магистралном путу Брод-Дервента, у мјесту
Сијековац, подручје општине Брод. Након престанка разлога за задржавање
И.П. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за почињени
прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Зворник
Полицијској станици Братунац, 15.05.2018. године пријављено је да је у
мјесту Красанпоље, општина Братунац, дошло до пожара на монтажном објекту
(камп кућица) приватног власништва, која је том приликом у потпуности
изгорјела а повријеђених лица у пожару није било. На лице мјеста су изашли
полицијски службеници ПС Братунац и припадници Територијалне ватрогасне

јединице Братунац који су спријечили даље ширење пожара. Висина
материјалне штете и тачан узрок пожара ће бити накнадно утврђени.
Полицијска станица Власеница, 15.05.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Источно Сарајево поднијела је извјештај о почињеном кривичном
дјелу против лица М.М. (1949) из Власенице, због постојања основа сумње да је
починило кривично дјело „Крађа“.
ПУ Фоча
Полицијски службеници Полицијске станице Калиновик предузимају све
мјере и радње на документовању и откривању непознатог извршиоца кривичног
дјела Крађе, којом приликом је у протеклом временском периоду НН лице или
више њих извршило бесправну сјечу шуме око 12 метара3 у мјесту Машће,
општина Калиновик, РЈ Равна Гора, Шумско газдинство ,,Зеленгора’’. О догађају
је обавјештен дежурни тужилац надллежног тужилаштва, а увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице Калиновик. Рад на расветљавању
кривичног дјела је у току.

