На подручју Републике Српске, 03.06.2014. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Приједор 6, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 2 и Требиње
1 КД)
УКУПНО КД : 23
**КД против живота и тијела**






чл. 148. (убиство): 0
чл. 148. (у вези са чл.20 КЗРС): 0
чл. 155. (лака тјелесна повреда) : 2
чл. 156. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.193. силовање: 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 231. (крађa): 5
чл. 232. (тешка крађa): 5
чл. 233. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 234. (разбојничкa крађa): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ЦЈБ: Бања Лука 4, Приједор 2, И.Сарајево 3 и Требиње 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 2
 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: 0
САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ
(По ЦЈБ: Бања Лука 11, Приједор 6, Добој 3, Бијељина 3 и Требиње 1 СН)
УКУПНО: 26
 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица:0,
лакше повријеђена лица: 8)
 са материјалном штетом: 19
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 1
експлозије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 348
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

ЦЈБ Бањалука
Полицијски
службеници Полицијске станице Бања Лука – Центар дана 03.06.2014. године
око 12,50 часова, у Бањој Луци, у улици Тржничка, приликом контроле моторног
возила ''Mercedes Sprinter'' којим је управљао В.В. из Бања Луке, утврдили да
исти у товарном простору превози робу без одговарајуће документације, након
чега је В.В. полицијским службеницима понудио новац у износу око 60 КМ да не
обавјештавају надлежну инспекцију, чиме је починио кривично дјело Давање
мита. Лице В.В. је лишено слободе, а од истог је одузет новац и већа количина
текстилне робе која је предата Републичкој управи за инспекцијске послове.
Након завршене криминалистичке обраде В.В. је пуштен на слободу а против
истог слиједи подношење извјештаја Окружном тужилаштву Бања Лука за
почињено кривично дјело Давање мита.
Полицијској станици Бања Лука – Лауш 04.06.2014. године око 00,25 часова
пријављено је да је на паркинг простору једног предузећа, у мјесту Павловац,
Град Бања Лука, од стране два лица нападнут М.П., чивар у наведеном
предузећу. Полицијски службеници су на лицу мјеста пронашли и лишили
слободе лица М.К. и А.К., оба из Бања Луке, због постојања основа сумње да су
физички напали М.П. а потом разбили вјетробранско стакло на теретном
возилу марке ''Ман'' и на три теретна возила поставили наљепнице. На лицу
мјеста је извршен увиђај. У току је криминалистичка обрада над лицима
лишеним слободе.
ЦЈБ Приједор

Полицијској станици Приједор I 03.06.2014. године око 14,10 часова,
пријављено је да је истог дана у временском периоду од 07,00 до 14,00 часова
извршено кривично дјело у стану приватног власништва у улици Мајора Милана
Тепића, град Приједор. Након запримљене пријаве полицијски службеници су
извршили увиђај. Непознати починилац је извршењем овог кривичног дјела
отуђио одређену количину златног накита. Материјална штета према изјави
власника износи око 2000 КМ. Рад на проналажењу извршиоца кривичног дјела
Тешка крађа у току.

ЦЈБ И.Сарајево

Полицијској
станици Фоча, 03.06.ове године, око 16,00 часова,
пријављено је да у мјесту Тјентиште, код хотела „Сутјеска“, непозната лица
откопавају бакарне каблове. Одмах након пријаве полицијски службеници су се
упутили на лице мјеста, те су у мјесту Перовићи зауставили и контролисали
ПМВ „Форд Фиеста“ којим је управљао С.Х., док су се у возилу налазили и А.Р.
и Р.М. сви настањени у Сарајеву. Прегледом возила и лица пронађена су 22
метра бакарне жице неутврђене тежине која потиче из кривичног дјела Тешка
крађа. У току је документовање предмета.
У Јањини - Слатина, општина Чајниче, непозната лица су бесправно
посјекла три стабла смрче укупне масе 8,34 метра кубна. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела Шумска крађа.
ЦЈБ Добој

Полицијска станица Добој 1 Окружном тужилаштву Добој поднијела је
извјештај о извршеном кривичном дјелу против седамнаестогодишњака и
шеснаестогодишњака, оба са подручја града Добоја, због основа сумње да су
починили кривично дјело Лака тјелесна повреда.
ЦЈБ Бијељина
Полицијској станици Сребреница, 03.06.2014. године у 20,40 часова од
стране љекара Медицинског центра у Сребреници, пријављено је, да је
довежено лице Х.О. са видним повредама главе. По запримљеној пријави
одмах су поступили полицијски службеници који су утврдили да је лице Х.О.
повређен у угоститељском објекту од стране лица Е.С.
О наведеном је
обавјештен дежурни тужилац. Због постојања основа сумње да је почињено
кривично дјело '' Лака тјелесна повреда'' против лица Е.С. следи извјештај
надлежном тужилаштву.
Полицијски службеници СКП ЦЈБ Бијељина, доставили су Окружном
тужилаштву у Бијељини, извјештај о постојању основа сумње да је почињено
кривично дјело
'' Фалсификовање исправе '' против лица С.Б.
Наиме, лице С.Б. је на путнички аутомобил поставио неприпадајуће
регистарске таблице и као таквог га користио у јавном саобраћају, чиме је
почино горе наведено кривично дјело.
ЦЈБ Требиње
Полицијској станици Требиње пријављено је да је у тучи
између С.А. и В.Р., лице иницијала С.А. задобило лакше тјелесне повреде. У
току је документовање дјела.

