На подручју Републике Српске, 26.04.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 11
**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): 1
чл. 226. (тешка крађа): 5
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 14
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 3
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 5
 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 5, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 4, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 30

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 24
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 13
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Теслић, 26.04.2018. године, пријављено је да је
25/26.04.2018. године, извршена провала у помоћни објекат власништво Б.Л. из
Теслића, одакле су отуђени прехрамбени производи. Извршен је увиђај. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Станари,
26.04.2018.
године, Окружном јавном тужилаштву Добој поднијели су извјештај о
извршеном кривичном дјелу против С.П. (1979) са подручја општине Станари,
због основа сумње да је извршио кривично дјело „Крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 26.04.2018. године,
идентификовали су лице З.С. (1965) са подручја града Добоја, за које постоји
основ сумње да је исти дан на подручју града Добоја, приликом сјече шуме
оборило стабло које је пало на самоновсиви електро кабал, приликом чега је
усљед пада бандере дошло до оштећења инфраструктуре. Против лица З.С. ће
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено
кривично дјело „Оштећење или уништење јавних уређаја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 26.04.2018. године,
идентификовали су лице С.Д. (1958) из Бања Луке, за које постоји основ сумње
да је исти дан извршило провалу у кућу власништво Д.С. из Станара. Против
лица С.Д. ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за
извршено кривично дјело „Тешка крађа“ у покушају.
ПУ Требиње
Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа
сумње да су лица иницијала Г.Г. и С.Г. починила кривично дјела „Утаја“.

ПУ Зворник
Полицијској станици Сребреница, 26.04.2018. године, пријављено је да је
испред угоститељског објекта у Сребреници, лице Х.Ј. физички напало
пријавитеља. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Сребреница
који су лице Х.Ј. лишили слободе. Извршеним алкотестирањем утврђено је да
именовани посједује 2,12 g/kg алкохола у организму. У току је рад на
документовању наведеног догађаја.
У улици Сребреничког одреда, општина Сребреница, 26.04.2018. године
око 11,00 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао А.С.
(1988) из Сребренице, који је управљао путничким аутомобилом марке
„Peugeot“, приликом чега су оштећена два возила која су била паркирана. У
саобраћајној незгоди тјелесне повреде је задобио А.С. који је превезен у Општу
болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи. Увиђај су извршили
полицијски
службеници
Полицијске
станице
Сребреница.
Рад
на
документовању саобраћајне незгоде је у току.
ПУ Градишка
На локалном путу у мјесту Машићи, општинаГрадишка, 26.04.2018.
године око 22,00 часа, догодила се саобраћајна незгода слијетањем са
коловоза путничког аутомобила марке ,,Renault Laguna“ којим је управљао Н.Б.
(1997) из Градишке, који је у овој саобраћајној незгоди задобило тјелесне
поверде.Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске
станице за безбједност саобраћаја Градишка.

