На подручју Републике Српске, 18.05.2021. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 4, Бијељина 2, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 2 КД)
УКУПНО КД : 21
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 0
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД против живота и тијела: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. (силовање): 1
остала КД против полног интегритета: 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: 4
остала КД: 10

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 3, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
0, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 12
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 15
 чл. 8. (вријеђање): 3
 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на ћивот и тијело): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 5
 чл. 16. (неовлаштена употреба оружја): 0
 чл. 24. (ометање државних органа у вршењу јавних функција): 1
 остали прекршаји: 6
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
2, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 21
 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 3)



са материјалном штетом: 17

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 2
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 6
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Градишка 5
Авганистан 5

ПУ Бања Лука 14
Авганистан 7,
Пакистан 2,
Мароко 5

УКУПНО 19
Авганистан 12,
Пакистан 2,
Мароко 5

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, предузимају све
неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Изазивање
опште опасности“, које је извршено дана 18.05.2021. око 23,05 часова у мјесту
Буквалек, Град Бањалука. Полицијској управи Бањалука, од стране оштећеног
лица пријављено је, да је непознато лице, на неутврђен начин, из ватреног
оружја испалило један хитац у правцу куће. О свему је обавијештен дежурни
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 18.05.2021. године,
извршили су увиђај саобраћајне незгоде у којој је учествовало лице иницијала
Ј.И. из Бањалуке са моторним возилом марке „VW Golf“ и пјешак мигрант. У овој
саобраћајној незгоди мигрант је задобио тјелесне повреде и смјештен је на УКЦ
РС.
Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, 18.05.2021. године
извршили су увиђај саобраћајне незгоде у којој је наступила материјална штета
(слијетање са коловоза) у којој је учествовало лице иницијала В.Г. из мјеста
Имљани. Извршено је алкотестирање лица, којом приликом је утврђено 2,85 г/кг
алкохола у организму. Лице је лишено слободе и задржано у службеним
просторијама до истрежњења. Против В.Г. слиједи подошење захтјева за
покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из области Закона
о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 2, 18.05.2021. године, пријављено је да је на
подручју града Добоја извршена провала у базну станицу једног привредног

друштва, одакле су отуђени акумулатори. У току је рад на расвјетљавању
кривичног дјела „Тешка крађа“.
ПУ Источно Сарајево
Полицијској станици Источна Илиџа, дана 17.05.2021. године око 23,55
часова пријављено је да је из породичне куће, у улици Српских палих бораца у
Источној Илиџи, отуђено неколико комада златног накита и један ручни сат.
Полицијски службеници извршили су увиђај на лицу мјеста и у току је рад
на проналаску извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Источно Ново Сарајево, дана 18.05.2021. године
пријављено је је лице З.Т из Источног Новог Сарајева да је преварило лице
И.Х. из Републике Словачке, тако што није испоштовао договорену наруџбу о
испоруци расних паса наведеном лицу, оштетивши истог за износ од 6.100
евра.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно
Сарајево и у току је рад на документовању кривичног дјела „Превара“.
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, дана 18.05.2021.
године на основу наредбе Основног суда у Вишеграду извршили су претрес
кућа и помоћних објеката које користе лица Б.Б. Г.К. и Д.М. сви из Рогатице, а у
вези са кривичним дјелима „Незаконит лов“ и „Недозвољена производња и
промет оружја или експлозивних материја“.
Приликом претреса код наведених лица пронађено је и одузето укупно
два ловачка карабина, двије ловачке пушке и 64 комада метака различитог
калибра.
Након документовања предмета, против наведених, Окружном јавном
тужилаштву Источно Сарајево биће достављен извјештај о почињеним
кривичним дјелима „Недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материја“.
ПУ Требиње
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње
да је лице иницијала М.В. починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“.
Полицијска станица Билећа је Окружном јавном тужилаштву у Требињу
поднјела извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње
да је лице иницијала М.К. починило кривично дјело „Насиље у породици или
породичној заједници“.

