На подручју Републике Српске, 22.04.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 2, Приједор 0, Добој 0, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње
0, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО КД : 6
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 0
чл. 125. (тешко убиство) : 0
чл. 125. (тешко убиство у вези с чл. 22 КЗ РС): 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): 2
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 1
остала КД: 1

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 1, Приједор 0, Добој 2, Бијељина 2, И.Сарајево 1, Требиње
2, Зворник 3, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 13
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 16
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 4
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1
 чл. 12. (туча и физички напад): 8
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 1
 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 3, Приједор 2, Добој 4, Бијељина 3, И.Сарајево 0, Требиње
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 16

 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 2,
лакше повријеђена лица: 11)
 са материјалном штетом: 11
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 5
позитивних: 0
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 22.04.2018. године, у мјесту Баре, подручје града Добоја, лишили су
слободе пјешака В.В. (1968), са подручја општине Маглај, ФБиХ, који се у
алкохолисаном стању кретао по коловозу. Алкотестирањем лица В.В. утврђено
је присуство алкохола у организму од 2,14 g/kg. Након престанка разлога за
задржавање В.В. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за
почињени прекршај из Закона o безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске.
На магистралном путу М.17, у мјесту Плочник, подручје града Добоја,
22.04.2018. године, око 17,30 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су
учествовало путничко возило марке „Renault“, којим је управљао Д.Н. (1975) са
подручја града Добоја и путничко возило марке „Toyota“, којим је управљао Н.Б.
(1966) из Сарајева. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде је
задобио малољетни путник из путничког возила марке „Renault“, док се о
степену повреда осталих путника љекари нису изјаснили. Увиђај су извршили
полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
ПУ Бијељина
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина, 22.04.2018.године
у 03,05 часова лишили су слободе лице Ј.С. из мјеста Лугови општина Шамац
(1985) због управљања возилом у алкохолисаном стању. Алкотестирањем
утврђена алкохолисаност од 2.07 g/kg, алкохола у организму.
ПУ Зворник
Полицијској станици Зворник, 22.04.2018. године пријављено је да је на
кући приватног власништва у мјесту Челопек, град Зворник, избио пожар. На
лице мјеста су изашли полицијски службеници ПС Зворник заједно са
припадницима Професионалне ватрогасне јединице Зворник који су

локализовали пожар, приликом чега није било повријеђених лица. На лицу
мјеста извршен је увиђај а висина материјалне штете биће накнадно утврђена.
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 22.04.2018.
године, у мјесту Петковци, град Зворник, затекли 14 лица из Пакистана,
Сомалије, Ирана и Палестине, за која постоји основ сумње да су на ово
подручје дошла из правца границе сусједне земље. Полицијски службеници су
о свему наведеном обавијестили Граничну полицију Босне и Херцеговине као и
Службу за послове са странцима - Теренски центар Бијељина, којима су
наведена лица предата на даље поступање.

