На подручју Републике Српске, 10.06.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 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): 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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 1
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 3

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 0, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 6)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 11
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 19
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 6
 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): 4
 остали прекршаји: 4
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 11, Добој 0, Бијељина 5, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 26

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 6,
лакше повријеђена лица: 6)
 са материјалном штетом: 18
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

У улици Иве Андрића, град Приједор, дана 10.06.2018. године, око 21,20
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Д.К. (1972) из
Приједора, а који је управљао ПА марке „Mercedes“ и пјешак М.М. (1963) из
Приједора. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је
пјешак М.М. који је због степена повреда, након указане медицинске помоћи у
Општој болници Приједор, упућен у Универзитетски клинички центар Републике
Српске. Увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде, по овлаштењу јавног
тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор, извршили су полицијски
службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор.
На раскрсници улица В.С.Степановића и Сарајевска, град Приједор, дана
10.06.2018. године, око 23,00 часова, догодила се саобраћајна незгода
слијетање са коловоза мотоцикла марке „Suzuki“ којим је управљало лице Ф.О.
(1997) из Приједора, које је у овој саобраћајној незгоди задобило тешке
тјелесне повреде. Због степена повреда, након указане медицинске помоћи у
Општој болници Приједор, лице Ф.О. упућено је у Универзитетски клинички
центар Републике Српске. Увиђаја на лицу мјеста саобраћајне незгоде, по
овлаштењу јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор, извршили су
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Приједор.
ПУ Добој
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 10.06.2018. године, у Добоју, лишили су слободе Б.С. (1972) са подручја
општине Тешањ, ФБиХ, возача код кога је утврђено присуство алкохола у
организму од 3,44 g/kg. Лице Б.С. је управљало путничким возилом марке „VW
Golf“ у видно алкохолисаном стању. Након престанка разлога за задржавање
наведено лице је пуштено на слободу и уручен му је прекршајни налог за
почињени прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
у БиХ.

На подручју Полицијске управе Добој пронађено је дванаест илегалних
мигрантa, који су на територију Републике Српске илегално ушли из сусједних
земаља. Провјерама је утврђено да се ради о држављанима Пакистана и
Индије, а исти су се превозили у путничком возу који саобраћа на линији ТузлаДобој. Сви пронађени илегални мигранти су предати Служби за послове са
странцима - Теренски центар Добој, на даље поступање.
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 М.Г. починило кривично дјело „Тјелесна повреда“
из члана 131 став 2. КЗ РС.
ПУ Зворник
Полицијској станици Козлук, 10.06.2018. године, пријављено је да лице
Ж.С. шаље пријетеће поруке пријавитељу. По пријави су поступили полицијски
службеници ПС Козлук. О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац
Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току је рад на документовању
кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник, 10.06.2018. године
око 13,00 часова, лишили су слободе Д.Ђ. (1970) из Зворника, због управљања
возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем утврђено је да
именовани посједује 2,07 g/kg алкохола у организму.

