На подручју Републике Српске, 27.05.2020. године евидентирано је
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 3, Бијељина 5, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 0, 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 са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125 (тешко убиство): 0
чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда): 0
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: 1

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 2
чл. 226. (тешка крађа): 0
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 12

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 10
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 10








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. (ограничење кретања на одређеном простору): 0
чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 0
остали прекршаји: 5

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 9

 са посљедицама по лица: 3 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 4)
 са материјалном штетом: 6
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 7
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Приједор 5
Мароко 3, Либија 2

ПУ Требиње 1
Тунис 1

УКУПНО 6 лица

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Бања Лука
Полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, 27.05.2020.
године слободе су лишили лице иницијала С.М. за којим је била расписана
Централна потјерница на основу наредбе Основог суда Бања Лука због
почињеног кривичног дјела „Фалсификовање исправе“.Наведено лице ће бити
предато у надлежност Окружног центра Судске полиције Бања Лука.
ПУ Добој
Полицијској станици Модрича, 27.05.2020. године, пријављено је да је
непознато лице или више њих на подручју општине Модрича, отуђило више
кошница са пчелама. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Крађа“.
Полицијској станици Дервента, 27.05.2020. године, пријављено је да су у
претходних неколико дана непозната лица из трговинског објекта у Дервенти
отуђила одређене одјевне предмете. У току је рад на расвјетљавању кривичног
дјела „Крађа“.
Полицијској станици Теслић, 27.05.2020. године, око 22, 20 часова,
пријављено је да је у Службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Теслић
довезено малољетно лице из Теслића а које је повреде задобило од угриза пса.
Наведено лице је након указане љекарске помоћи превезено у добојску
болницу. Даљим радом утврђено је да је власник пса лице иницијала Б.П. са
подручја општине Теслић, против којег ће након комплетирања предмета
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај за извршено
кривично дјело „Изазивање опште опасности“.

ПУ Зворник
Полицијској станици Братунац, 27.05.2020. године, пријављено је да је у
угоститељском објекту у Братунцу дошло до нарушавања јавног реда и мира,
приликом чега је С.М. из Братунца, физички напао М.Б. из Братунца, нанијевши
му тјелесне повреде. Повријеђени је упућен у Дом здравља Братунац ради
указивања љекарске помоћи. По пријави су поступили полицијски службеници
ПС Братунац који настављају даљи рад на документовању наведеног догађаја.
Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница, извршили су
увиђај саобраћајне незгоде која се догодила 27.05.2020. године око 09,30
часова, у улици Сребреничког одреда, општина Сребреница, у којој је
учествовао З.Х. из Вогошће, који је управљао путничким аутомобилом марке
„VW Transporter” и Ш.С. из Сребреника, у својству пјешака, који је у овој
саобраћајној незгоди задобио тјелесне повреде. Повријеђени се накнадно
обратио у Дом здравља Сребреница ради указивања љекарске помоћи.
Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању саобраћајне
незгоде.
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук, 27.05.2020. године
око 20,00 часова, зауставили су и контролисали путнички аутомобил марке „VW
Polo”, којим је управљао З.М. из Зворника. Извршеним алкотестирањем
утврђено је да именовани посједује 1,78 g/kg алкохола у организму, због чега је
лишен слободе.

