На подручју Републике Српске, 07.05.2020. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 7, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД)
УКУПНО КД: 17
**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): 2
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): 3
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 9

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 6, Бијељина 6, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор
2, Зворник 2, Градишка 5, Мркоњић Град 0 и Фоча 2)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 38
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 45








чл. 8. (вријеђање): 1
чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 0
чл. 12. (туча и физички напад): 3
чл. 16. (неовлашћена употреба оружја): 0
чл. 22 (огр. крет. на одређ. простору): 30
чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2
остали прекршаји:

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
9, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 СН)
УКУПНО: 23

 са посљедицама по лица: 10 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица:
1, лакше повријеђена лица: 13 )
 са материјалном штетом: 13
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 0
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Градишка 3
Мароко 3

ПУ Б.Лука 1
Алжир 1

Укупно 4 лица

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, предузимају све
мјере и радње на откривању извршиоца и расвјетљавању кривичног дјела
„Крађа“. Наиме, полицијској станици Прњавор, 07.05.2020. године пријављено је
од стране оштећеног лица, да је извршена провала у породичну кућу која се
налази на подручју општине Прњавор, на начин да је непознати извршилац
ушао у унутрашњост куће, која је била откључана. На лицу мјеста извршен је
увиђај. По изјави оштећеног лица материјална штета износи око 6.000КМ. О
свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
ПУ Добој
Полицијској станици Добој 1, 07.05.2020. године, пријављено је да је у
току ноћи 06/07.05.2020. године, на подручју града Добоја, из ограђеног
простора отуђена ситна стока. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Крађа“.
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске
управе Добој, 06.05.2020. године, извршили су криминалистичко-технички
преглед путничког аутомобила марке „VW Golf” власништво лица иницијала
М.Ђ. из Станара, приликом чега је утврђено да је број шасије фалсификован.
Наведени путнички аутомобил је одузет. Рад по наведеном се наставља. Након
документовања и комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Добој

ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном дјелу „Фалсификовање
исправе“ и „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја“.
Полицијски службеници Полицијске станице Теслић, 07.05.2020. године,
због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједносни саобраћаја на
путевима у БиХ лишили су слободе лице иницијала И.Б. из Телића, бициклисту
код којег је утврђено присуство алкохола у организму од 1, 83 g/kg.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 07.05.2020. године, пријављено је да је
непознато лице, путем телефона слало пријетеће поруке пријавитељу. По
пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су о свему
обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина. У току
је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Угрожавање сигурности“.
ПУ Фоча
Полицијски службеници Полицијске станице Фоча 07.05.2020. године
издали су прекршајни налог лицу Ј.Р. из Тјентишта, општина Фоча јер је исти
починио прекршај из чл.8. Закона о јавном реду и миру на начин што је
06.05.2020. године на једној друштвеној мрежи објавио снимак на коме вријеђа
на расној и политичкој основи грађане Републике Српске као и грађане БиХ.
Истога дана на основу усмене наредбе за претрес, судије за претходни
поступак, а уз сагласнот дежурног тужиоца, извршен је претрес куће ,помоћних
објеката као и возила које користи лице Ј.Р. у мјесту Војиновићи, општина Фоча,
којом приликом нису пронађени тражени предмети.

