На подручју Републике Српске, 02.06.2019. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 3, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 1, Требиње 3, Приједор
1, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 12
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 1
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): 1
чл. 226. (тешка крађа): 2
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 2
остала КД: 4

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 4, Добој 0, Бијељина 0, И.Сарајево 4, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 3, Мркоњић Град 0 и Фоча 0)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 8
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 12
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 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): 0
 остали прекршаји: 1
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 9, Добој 0, Бијељина 2, И.Сарајево 0, Требиње 1, Приједор
4, Зворник 3, Градишка 2, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 21

 са посљедицама по лица: 4 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1,
лакше повријеђена лица: 5)
 са материјалном штетом: 17
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 0
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 8
позитивних: 0

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ
ПУ Требиње
Мароко
Сирија
Египат

4
2
1
1

ПУ Бања Лука
Пакистан
Бангладеш
Сомалија

14
9
4
1

ПУ Приједор 20
Пакистан
20

УКУПНО

38

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој
Полицијској станици Дервента, 02.06.2019. године, пријављено је да је да
је у Дервенти лице И.Л. (1977) из Бањалуке од оштећеног лица отуђило
одређени износ новца. Приликом лишавања слободе код лица И.Л. је пронађен
плински пиштољ и одређена количина метака. Истог дана на основу наредбе
Основног суда Дервента извршен је претрес просторија које користи наведено
лице у Дервенти, приликом чега је пронађен одређени износ новца. У току је
рад по наведеном. Након комплетирања и документовања предмета Окружном
јавном тужилаштву Добој ће бити достављен Извјештај о извршеном кривичном
дјелу „Крађа“.
Полицијској станици Добој 1, 02.06.2019. године, пријављено је да је
извршена провала у трговински објекат у Добоју, одакле је отуђена за сада
неутврђена количина цигарета. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела
„Тешка крађа“.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 02.06.2019. године, лишили су слободе лице Д.Ц. (1978) из Брода, возача
код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2, 40 g/kg.
Због количина падавина током претходног викенда те због количине воде
на путевима било је отежано одвијање саобраћаја, посебно у мјесту Суво
Поље, подручје града Добоја и у мјесту Какмуж, подручје општине Петрово.
Полицијски службеници Полицијске управе Добој, на подручју територије
коју оперативно покривају, у времену од 31.05.-02.06.2019. године, успјешно су

извршили обезбјеђења осам јавних окупљања, на којима није евидентирано
нити једно нарушавање јавног реда и мира.
ПУ Источно Сарајево
Полицијски службеници Полицијске станице Хан Пијесак, радећи по
акцији „Шума 2019“, дана 30.05.2019. године, пронашли су и одузели, 22
трупаца јеле и смрче, укупне масе око 24 м3, код лица Д.В. (1958), а које је
превозио Ј.М. (1984), обојица из Хан Пијеска.Наведена лица нису посједовала
пратећу документацију за трупце, а на истим су уочени трагови који асоцирају
на шимарске жигове којима се обиљежава приватна грађа. Одузети трупци
предати су шумском газдинству у Хан Пијеску, чије су и власништво.О свему
обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и у току је
рад на документовању кривичних дјела „Фалсификовање знакова за
обиљежавање роба, мјера и тегова “ и „Крађа.
ПУ Требиње
Полициској станици Билећа, пријављено је да лице иницијала М.Р. (1965)
пуца из ватреног оружја. У току је документовање кривичних дјела
„Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја“ и
„Изазивање опште опасности“.
ПУ Зворник
У улици Немањина, општина Братунац, 02.06.2019. године око 18,00
часова, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали С.Л. (1966) из
Братунца, који је управљао путничким аутомобилом марке „Zastava“ и В.А.
(1994) из Братунца, који је управљао мотоциклом марке „Kawasaki“. У овој
саобраћајној незгоди, учесник В.А. је задобио тјелесне повреде и исти је
превезен у Јавну здравствену установу Болница Зворник ради указивања
љекарске помоћи. Увиђај на мјесту саобраћајне незгоде извршили су
полицијски службеници Полицијске станице Братунац. Рад на документовању
саобраћајне незгоде је у току.
ПУ Градишка
Полицијској станици Србац, 02.06.2019. године, око 02,20 часова,
пријављено је да је у угоститељски објекат у Српцу дошло непознато мушко
лице, те да за појасом има пиштољ. Полицијски службеници су, поступајући по
наведеној пријави, идентификовали лице Р.Ј. (1993) из Српца, те извршеним
прегледом, код истог су пронашли и одузели гасни пиштољ. Извршеним
алкотестирањем лица, утврђено је присуство алкохола у организму, те је
лишено слободе. По комплетирању предмета против Р.Ј. слиједи подношење
захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду за почињени
прекршај по Закону о јавном реду и миру.

