
На подручју Републике Српске, 09.04.2020. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

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

УКУПНО КД: 5 

**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: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 3 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 0 

 остала КД: 2 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 4, Бијељина 1, И.Сарајево 3, Требиње 7, Приједор 
3, Зворник 2, Градишка 2, Мркоњић Град 1 и Фоча 1) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 37 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 38 

 чл. 8. (вријеђање): 1 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл.16: 0 

 22: 35 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 1 

 остали прекршаји: 0 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 0, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 2, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 16 



 са посљедицама по лица: 5 (погинуло лица: 1, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 4) 

 са материјалном штетом: 11 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 16 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 1 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 2 ПУ Добој 1 УКУПНО 3 

Пакистан 2 Мароко 1  

 
  
 
 

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

 
 

 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Добој 1, 09.04.2020. године, пријављено је да је око 

14, 45 часова,  на магистралном путу Добој – Сарајево, у мјесту Вила, подручје 
града Добоја, гори путнички аутомобил марке „Ford Mondeo”. Наведеним 
возилом је управљало лице иницијала Е.Д. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, 
које је изјаснило да је приликом вожње дошло до самозапаљења  предњег 
дијела возила. У пожару који су локализовали припадници Територијалне 
ватрогасне јединице Добој наведени путнички аутомобил је у потпуности 
изгорио, док повријеђених лица није било. О наведеном је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 

 
Надлежним полицијским станицама на подручју града Добоја, 09.04.2020. 

године, пријављено је да су на три локације на подручју града Добоја избили 
пожари који су захватили веће географско подручје. У наведним пожарима 
изгорјело је преко 100 дунума траве и ниског растиња, док повријеђених лица 
није било. Пожаре су локализовали припадници Територијалне ватрогасне 
једнице Добој. 

 
Полицијској станици Модрича, 09.04.2020. године, око 13, 05 часова, 

пријављено је да се на њиви поред магистралног пута Модрича – Добој, у 
близини „Новог моста“ на ријеци Босни, налази трактор поред кога се налази 
беживотно тијело непознатог лица. На лице мјеста су изашли полицијски 
службеници Полицијске станице Модрича заједно са доктором мртвозорником 
Дома здравља Модрича, приликом чега је утврђено да се ради о лицу 



иницијала Х.А. са подручја  општине Оџак, ФБиХ. Тијело преминулог је 
превезено у просектуру добојске болнице ради вршења обдукције и утврђивања 
тачног узрока смрти. Извршен је увиђај и о свему је обавијештен дежурни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. 
 

ПУ Источно Сарајево 
 
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица, на основу наредбе 

надлежног суда су дана 09.04.2020. годинем у мјесту Лађевине општина 
Рогатица извршили су претрес куће и помоћних објекатам које користи лице 
Б.В. Приликом претреса пронађена и одузета одређена количина муниције 
различитог калибра. Након документовања предмета Окружном јавном 
тужилаштву Источно Сарајево против Б.В. биће достављен извјештај о 
почињеном кривичном дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


