На подручју Републике Српске, 06.06.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 1, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
4, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 17
**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): 0
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 6

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 2 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 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: 5
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 3, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 16
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 4
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
-

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијска станица Дервента, 06.06.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица С.С. (1982) из Дервенте и привредног друтва из Дервенте, због основа
сумње да су извршила кривична дјела „Утаја“, „Оштећење туђе ствари“ и
„Неизвршење судске одлуке“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 06.06.2019. године,
лишили су слободе лице С.К. (1996) са подручја града Добоја, које се оглушило
о наредбу полиције да престане да нарушавањем јавног реда и мира испред
угоститељског објекта на подручју града Добоја. Извршеним алкотестирањем
код наведеног лица је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 73 g/kg.
Након престанка разлога за задржавање лицу С.К. ће бити уручен прекршајни
налог за почињени прекршај из члана 7. (свађа, вика, вриска и непристојно
понашање) и члана 24. (ометање државних органа у вршењу јавних фукција)
Закона о јавном реду и миру Републике Српске, док ће власници угоститељског
објекта гдје је лице С.К. боравило бити уручен прекршајни налог из члана 25.
(послуживање алкохола) Закона о јавном реду и миру Републике Српске.
ПУ Бијељина
Приликом обављања редовних послова, полицијски службеници
Полицијске управе Бијељина,
су јуче, приликом прегледа лица А.Т. из
Бијељине, пронашли материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу
хероин укупне бруто масе 1 грам. Након утврђивања свих чињеница, следи
извјештај надлежном тужилаштву.
Полицијски службенци Полицијске управе Бијељина, на основу наредбе
Основног суда у Модричи, извршили су претресања стана и других просторија
које корсити лице Ј.П. у Пелагићеву. Приликом претресања пронађена је и

одузета полуаутоматска пушка и одређени број комада пушчане мунице. У току
је рад на документовању кривичног дјела „Недозвољена производња и промет
оружја или експлозивних материја“.
ПУ Требиње
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да су лица
иницијала М.Б. (1997), Ј.Б. (1992) и Ђ.К. (1996) починила кривично дјело
„Тјелесна повреда“.
Полицијска станица Требиње је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала Р.Г. (1998) починило кривично дјело „Крађа“.
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је лице
иницијала Ђ.С. (1983) починило кривично дјело „Насиље у породици или
породичној заједници“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Сребреница, 06.06.2019. године, пријављено је да су
оштећена улазна врата на стамбеној згради у мјесту Поточари, општина
Сребреница. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница
који су затекли и лишили слободе Д.О. (1977) из Сребренице, за којег постоји
сумња да је полупао стакло на вратима. Извршеним алкотестирањем
осумњиченог, утврђено је да посједује 2,574 g/kg алкохола у организму. О
догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва
Бијељина. У току је рад на документовању кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.
У улици Светосавска, општина Власеница, 06.06.2019. године око 22,40
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали С.Р. (1982), који
је управљао путничким аутомобилом марке „Peugeot“ и Н.Р. (1984), који је
управљао путничким аутомобилом марке „Mercedes“. У овој саобраћајној
незгоди, оба учесника и лице Љ.Ј. које се налазило у аутомобилу марке
„Mercedes“ су се обратили у Дом здравља Власеница, одакле су упућени у
Јавну здравствену установу Болница Зворник на даље збрињавање. Увиђај на
мјесту саобраћајне незгоде извршили су полицијски службеници Полицијске
станице Власеница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
ПУ Мркоњић Град
На регионалном путу Мркоњић Град-Црна Ријека, у мјесту Црна Ријека,
општина Мркоњић Град, 06.06.2019. године, око 12,15 часова, догодила се
саобраћајна незгода у којој су учествовали А.З. (1995) из Бања Луке са
мотоциклом „Kawasaki“ и М.С. (1988) из Шипова са путничким аутомобилом
„Peugeot“. У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобила возач
мотоцикла А.З. којој је медицинска помоћ указана у Дому здравља Мркоњић
Град, након чега је отпуштена кући. Увиђај су извршили полицијски службеници
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на
документовању саобраћајне незгоде је у току.

