На подручју Републике Српске, 24.04.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 2, Приједор
4, Зворник 2, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД : 18
**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): 0
остала КД против полног интегритета: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 0
чл. 226. (тешка крађа): 4
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 5
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 2, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 6
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 6
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0
 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: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 0, Бијељина 6, И.Сарајево 3, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 1, Градишка 3, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 27

 са посљедицама по лица: 6 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 11)
 са материјалном штетом: 21
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 2
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ ДО – 4
Ирак 4

ПУ ТБ – 2
Пакистан 2

Укупно – 6
Ирак – 4
Пакистан - 2

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 24.04.2019.
године су у улици Теодора Колокотрониса, Бања Лука, од лица О.Ј. из
Сарајева, одузели четрдесет три различита парфема, које је продавао, а нису
имали акцизну маркицу. Обавјештена надлежна инспекција Града Бање Луке,
која ће предузети мјере и радње из своје надлежности.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 24.04.2019. године, пријављено је да је
истог дана у Добоју лице А.В. упутило вербалну пријетњу оштећеном лицу. О
наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој
који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела „Угрожавање
сигуности“.
Полицијска управа Добој, 24.04.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица М.Д. (1989), С.Д. (1967) и Ж.П. (1975), сви из Модриче, због основа сумње
да је првопријаљено лице самостално и заједно са другопријављеним лицем
извршило кривично дјело „Фaласификовање исправе“, те да је другопријављено
лице извршило и кривично дјело „Навођење на овјеравање неистинитог
садржаја“, а за трећепријављено лице постоји основ сумње да је извршило два
кривична дјела „Фалсификовање исправе“.
Полицијска станица Станари, 24.04.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Љ.П. (1954) са подручја општине Дервента, због основа сумње да је

извршило кривично дјело „Крађа“ и против лица У.Ћ. (1944), са подручја
општине Станари, због основа сумње да је извршило кривично дјело „Крађа“.
Полицијска станица Добој 1, 24.04.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Б.Б. (1992), са подручја општине Петрово, због основа сумње да је
извршило кривично дјело „Крађа“.
Полицијска станица Добој 2, 24.04.2019. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против
лица Ф.Д. (2000), Ф.Х. (2000), А.Х. (2001) и једног малољетног лица, сви са
подручја општине Добој Исток, ФБиХ, због основа сумње да су извршила
кривично дјело „Тешка крађа“ и против лица Ф.Д. (2000), Д.Ш. (1998), Ф.Х. (2000)
и једног малољетног лица, сви са подручја општине Добој Исток, ФБиХ, због
основа сумње да су извршила кривично дјело „Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 24.04.2019. године, лишили су слободе возача З.З. (1989), са подручја
општине Лакташи, возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму
од 2,67 g/kg.
ПУ Бијељина
Полицијски службеници Полицијске станице Бијељина, приликом
обављања својих редовних послова, у улици Пантелинска контролисали су
лице М.С. из Вишеграда. Приликом контроле, код истог је пронађена зелена
биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану укупне
масе 1,1 грам. Рад на документовању кривичног дјела „Недозвољена
производња и промет опојних дрога“ је у току.
У раскрсници улица 27. марта и Зорана Радмиловића, 24.04.2019. године
око 11,20 часова догодила се саобраћајна незгода са тјелесним повредама. У
саобраћајној незгоди учествовали су
мотоцикл марке „Honda“ којим је
управљао Б.П. исти је задобио лакше тјелесне повреде и пјешак С.Р. која је
поред себе возала бицикло са путником дијете рођено 2012. године.
Седмогодишњи дјечак који је био путник на бициклу задобио је тјелесне
повреде о чијем се степену дежурни доктор није изјаснио. Дјечак је задржан на
лијечењу у Медицинском центру Бијељина. Од стране полицијских службеника
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина извршен је увиђај
лица мјеста. О свему је обавјештено и надлежно тужилаштво.
ПУ Требиње
Полициској станици Гацко, пријављено је да су лица иницијала Б.С.
(1993) и П.П. (1997) направила оштећења на улазним вратима објекта
становања једног лица. У току је документовање кривичног дјела „Оштећење и
одузимање туђе ствари“.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 24.04.2019. године, пријављено је да је
непознати извршилац или више њих, из стамбеног објекта у улици Браће

Југовић, град Зворник, отуђио одређену количину златног накита и мобилни
телефон. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник. О
наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног
тужилаштва Бијељина. У току је рад на расвјетљавању почињеног кривичног
дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Братунац, 24.04.2019. године, поднијела је Окружном
јавном тужилаштву Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против
Г.С. (1986) из Братунца, због постојања основа сумње да је починио кривично
дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“.

