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1.УВОД 

Полицијска станица Прњавор у току 2016. године обављала је планиране послове и 

задатке у оквиру надлежности и дјелокруга рада, као унутрашња организациона јединица 

Центра јавне безбједности Бања Лука.  

Послови и задаци обављани су из домена спречавања и откривања криминалитета, 

одржавања стабилног стања јавног реда и мира, контроле и регулисања саобраћаја на 

путевима, пребивалишта и боравишта грађана, набављања и држања оружја и муниције, те 

друге области утврђене законским прописима. 

Информација о стању безбједности на подручју општинe Прњавор за 2016. годину 

садржи показатеље из основних и најзначајнијих аспеката безбједности на основу којих се 

може оцијенити степен безбједности на подручју општине Прњавор. 

У извршавању послова и задатака остварена је сарадња, у складу са законом, са 

другим безбједносним и контролним органима РС и БиХ, тужилаштвом, правосудним 

органима, органима локалане власти општине Прњавор и др. 
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2. СПРЕЧАВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА 

 

          Укупно су у посматраном периоду 2016. године регистрована 487 (282) кривична дјела 

или  72,69 %  више, од чега 198 (166) или 19,27 %   више  него у 2015. години кривичних  

дјела по НН извршиоцу,  а док је расвијетљено 81 (79) кривична дјела по НН или 2,53%  

више него у упоредном периоду 2015.  године.  Надлежним тужилаштвима поднесено је 331 

(252) извјештаја за 260 (197) пријављених лица због основа сумње да су починила одређена 

кривична дјела. Међу њима 102 (47) повратника што је више за 117,02% и 9 (4) малољетника 

или у процентима више за 125%. Укупна материјална штета причињена кривичним дјелима 

износи око 706.523,00 КМ, што је за око 122.558,00 КМ више него у упоредном периоду.  

 

ВРСТА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 

 

УКУПНО 

КД 

ПО 

НН 

ПО 

ПОЗНАТОМ РАСВ. РАСВ% 

Кривична дјела против имовине 208 183 25 71 44,04 

Кривична дјела против живота и 

тијела  
13 1 12 13 100 

Кривична дјела против полног 

интегритета 
0 0 0 0 - 

Недозвољена производња и 

промет оружја или експлозивних 

материја 

9 0 9 9 100 

Кривична дјела из области 

злоупотребе дрога 
1 0 1 1 100 

Кривична дјела из области насиља 

у породици  
10 0 10 10 100 

КД из области привредног 

криминала 
6 0 6 6 100 

КД против привреде и јединства 

тржишта те КД из области царина 
2 0 2 2 100 

Коруптивна кривична дјела 0 0 0 0 - 

Кривична дјела из области 

безбједности саобраћаја 
14 0 14 14 100 

Остала кривична дјела 224 14 210 221 98,66 

 

 

Ради увида у стање криминалитета приказујемо структуру кривичних дјела извршених у 

2016. години са упоредним показатељима из претходне године: 

 

                                                                                      2016        2015         % 

Убиство  1 0 100 

Лака тјелесна повреда  8 13 -38,46 

Тешка тјелесна повреда  1 2 -50 

Угрожавање опасним оруђем или оружјем при тучи или 

свађи 

1 0 - 

Угрожавање сигурности  8 7 14,29 

Нарушавање неповредивости стана  0 1 -100 

Силовање 0 1 -100 

Обљуба над немоћним лицем 0 0 0 

Полно насиље над дјететом 0 0 0 

Насиље у породици или породичној заједници  10 9 11,11 
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Избјегавање давања издржавања 2 2 0 

Одузимање малољетног дјетета 2 0 - 

Неовлаштена производња и промет опојних дрога  1 2 -50 

Омогућавање ужиавања опојних дрога  0 0 0 

Крађа 76 77 -1,31 

Крађа возила  0 1 -100 

Крађа са и из возила  11 12 -8,33 

Крађе из предузећа установа и других институција  7 5 40 

Остале крађе  58 59 -1,69 

Тешка крађа 101 59 71,19 

Тешке крађе моторних возила  6 7 -14,20 

Провале у возила  6 4 50 

Провале у куће и станове  56 36 55,56 

Провале у викендице, гараже, подруме и шупе  10 1 900 

Провале у предузећа, установе, магацине и складишта  4 1 300 

Провале у банке и поште  0 0 0 

Провале у СТР, угоститељске објекте и киоске  6 7 -14,29 

Дрска крађа  0 2 -200 

Остале тешке крађе  1 1 0 

Разбојништво  3 0 - 

У бензинске пумпе  0 0 0 

На осталим мјестима  3 0 - 

Утаја  2 3 -33,33 

Превара 9 7 28,57 

Изнуда 1 1 0 

Оштећење туђих права 0 0 0 

Одузимање моторног возила  0 2 -100 

Злоупотреба повјерења  0 0 0 

Зеленаштво 0 1 -100 

Прикривање  0 1 -100 

Оштећење туђе ствари  12 20 -40 

Јавна имовина 1 1 0 

Имовина физичких лица 9 17 -47,06 

Имовина правних лица 1 2 -50 

Паљевина 0 1 -100 

Остала КД против имовине 0 1 -100 

П Р И В Р Е Д Н И     К Р И М И Н А Л  6 7 -14,29 

Обмана при добијању кредита и других погодности  0 0 0 

Злоупотреба службеног положаја и прекорачење 

овлашћења 

2 1 100 

Проневјера  4 5 -20 

Примање и давање мита 0 0 0 

Давање лажног исказа  2 1 100 

Фалсификовање исправе  95 5 1800 

Закључење штетног уговора 0 1 -100 

Навођење на овјеру неистинитог садржаја  88 1 8700 

Насилничко понашање  0 2 -100 

Спречавање сл.лица у вршењу службене радње  2 0 - 

Лажно представљање  0 1 -100 
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Самовлашће 2 1 100 

Недозвољена производња и промет оружја или 

експлоз.материја  

9 15 -40 

Повреда гроба или леша  1 1 0 

Изазивање опште опасности  2 1 100 

Оштећење или уништење јавних уређаја  3 1 200 

Шумска крађа  8 16 -50 

Спречавање доказивања 0 1 -100 

Неизврешење судске идлуке 0 1 -100 

Незаконит лов и роболов 1 1 0 

Кривотворење новца  1 3 -66,67 

Противправно лишење слободе 1 0 - 

Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће 

поступање 

1 0 - 

Остала кривична дјела  0 1 -100 

 

У извјештајном периоду дошло је до повећања укупног броја евидентираних 

кривичних дјела за 73,05 %, у односу на упоредни период, а до повећања је дошло код  

кривичних дјела тешких крађа и фалсификовања исправе, која су за посљедицу имала већу 

материјалну штету. Повећање укупног  броја КД једним дијелом је резултат појачаног рада 

полиције из области криминалитета на откривању и спречавању свих облика криминалитета 

(радом полиције откривено је 95 кривичних дјела која се односе на фалсификовање исправе). 

На основу наведеног може се закључити да је стање безбједности са аспекта криминалитета 

на задовољавајућем нивоу, посебно ако се има у виду да углавном нису евидентирана 

кривична дјела која би посебно узнемирила јавност. 

 

 

2. ЈАВНИ РЕД И МИР 

 

У току 2016. године на подручју ПС Прњавор, дошло је до смањења броја нарушавања 

јавног реда и мира за -17,82 % или у односу 143:174, али и до смањења укупног броја 

прекршаја из области јавног реда и мира и то за -16,27%, односно у току 2016. године 

почињено је укупно 211 прекршаја, а у 2015. години почињено је 252 прекршаја. 

По структури прекршаја до повећања је дошло по члану 11. (угрожавање безјбедности 

пријетњом напада на живот) за 42,86% или у односу 20:14 и по члану 23 (лажно 

представљање) у односу 2:0. 

 

По структури прекршаја, до смањења броја прекршаја је дошло по члану 7 (свађа, вика 

вриска и непристојно понашање) за 6,67% или у односу 14:15, по члану 8 (вријеђање) за 

13,24% или у односу 59:68, члану 12. (туча и физички напад) за 18,31% или у односу 58:71, 

по члану 18. ( пропуштање пријављивања нарушавања јавног реда и мира у угоститељском 

објекту) за 20%, или у односу 4:5, по члану 24 (ометање државних органа у вршењу јавних 

функција) за 25,64 или у односу 29:39, по члану 25. (послуживање алкохла) за 47,37% или у 

односу 10:19, по члану 26.(просјачење) за 66,67% или у односу 1:3, по члану 27. (пропуштање 

обевезе старања о малољетнику) за 75% или у односу 1:4 и по члану 30 (држање опасних 

животиња без надозора) за 20 % или у односу 4:5. 

 

Број поднешених захтјева за покретање прекршајног поступка у току 2016. године је 

мањи за 4,82 %, или у односу 79:83, као и број издатих прекршајних налога за 24,35 %, или у 

односу 87:115, у односу на 2015. годину. 
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У анализираном периоду није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, 

гдје је учествовало 5 и више лица. 

Највише прекршаја почињено је на трговима и улицама, гдје је дошло до увећања за 

35,59 % или у односу 80:59, као и у угоститељским објектима гдје је дошло до смањења за 

38,74% или у односу 68:111. 

Број извршених прекршаја већи је радним даном, гдје је смањењењ за -14,81% или у 

односу 115:135 прекршаја, као и у дане викенда-државни и вјерски празници, гдје је број 

извршених прекршаја мањи за  17,95% или у односу 96:117 прекршаја. 

Као најкритичније вријеме када долази до нарушавања јавног реда и мира је период 

од 02,00 до 04,00 часа  када је евидентирано 38 прекршаја. 

 

Ради увида у стање прекршаја из области јавног реда и мира, подаци о прекршајима 

налазе се у ниже наведеном прегледу: 

 

 ПРЕКРШАЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈРиМ 2016 2015 % 

1 БРОЈ НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА 143 174 -17,82 

 

1.1 

 

Укупан број прекршаја из области јавног реда и мира 
211  252 -16,27 

2. Нарушавања ЈРМ у већем обиму ( 5 и више лица )  0 1 -100 

3. Поднесено захтјева за покретање прекршајног поступка 79 83  -4,82 

4. Поднешено прекршајних налога 87  115 -24,35 

5. Структура прекршаја    

5.1 Члан 7. (свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 14 15  -6,67 

5.2 Члан 8. (вријеђање) 59 68 -13,24 

5.3 Члан 9. (вршење физиолошких потреба и показивање 

полног органа) 
4 4  0 

5.4 Члан 10. (неовлаштено прикупљање добровољних 

прилога) 
0 0 0 

5.5 Члан 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада 

на живот) 
20 14 42,86 

5.6 Члан 12. (туча и физички напад) 58 71 -18,31 

5.7 Члан 13. (коцкање) 0 0 0 

5.8 Члан 14. (употреба пиротехничких средстава) 0 0             0      

5.9 Члан 15. (узнемиравање грађана буком) 2 2 0 

5.10 Члан 16. (неовлашћена употреба оружја) 2 2 0 

5.11 Члан 17. (уживање дроге) 1 1 0 

5.12 Члан 18. (пропуштање пријављивања нарушавања ЈРМ у 

угос. објекту) 
4 5 -20 

5.13 Члан 19. (проституција) 0 0 0 

5.14 Члан 20. (врачање) 0 2  -100 

5.15 Члан 21. (уништавање јавних огласа и објава) 0 0 0 

5.16 Члан 22. (ограничење кретања на одређеном простору) 0 0 0 

5.17 Члан 23. (лажно представљање) 2 0 -  

5.18 Члан 24. (ометање државних органа у вршењу јавних 

функција) 
29 39 -25,64 
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5.19 Члан 25. (послуживање алкохолом) 10 19  -47,37 

5.20 Члан 26. (просјачење) 1  3 -66,67 

5.21 Члан 27. (пропуштање обавезе старања о малољетнику) 1 4  -75 

5.22 Члан 28. (препродаја улазница) 0 0 0 

5.23 Члан 29. (угрожавање пролазника) 0 1 -100 

5.24 Члан 30. (држање опасних животиња без надзора) 4 5 -20 

 

Укупно је ријешено 106 захтјева за покретање прекршајног поступака од стране суда, што је 

смањење за -4,5 % него у истом периоду 2015. године. 
 

 
3. ПРЕГЛЕД СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА   

 

Структура саобраћајних незгода и настрадалих лица 

 

 2015. 2016. % 

саобраћајне незгоде са посљедицама по лица 89 75 -15,7 

лица 124 112 -9,7 

са погинулим 6 6 0,0 

лица 6 6 0,0 

са тешким тјелесним повредама 21 15 -28,6 

лица 25 17 -32,0 

са лаким тјелесним повредама 62 54 -12,9 

лица 93 89 -4,3 

са материјалном штетом 199 215 8,0 

УКУПНО 288 290 0,7 

 

 

           У 2016. години укупно је пријављенo 290 саобраћајних незгода, што је у односу на 

2015 годину више за 2 незгоде, односно за 0,7 % више. 

 

           Просјечно се мјесечно пријави 24,1 (24,), а дневно 0,79 (0,78 ) саобраћајних незгода.    

 

           Укупно је у 75 незгодa (мање за 15,7%) настрадало 112 лице ( мање за 9,7%):  

           - у 6 незгода је смртно страдало 6 лица исто као и  2015 године 

           - у 15 незгода (28,6% мање) теже је повријеђено 17 лица (32,0% мање), 

           - у 54 незгоде (12,9% мање)  лакше је повријеђено 89 лица (4,3% мање). 

           У једној незгоди са посљедицама по лица просјечно настрада 0,66 лице (0,71). 

           У 215 незгода (8,0% више) на возилима је настала само материјална штета. 

            

У односу на укупан број пријављених саобраћајних незгода 25,8% (30,9%) 

пријављених незгода је са посљедицама по лица, а 74,1 %  (69,0%) са материјалном штетом. 

           Незгоде са погинулим чине 8,0% (6,7%), са тешким тјелесним повредама 20,0 % 

(23,5%), а са лаким тјелесним повредама 72,0% (69,6%) свих незгода са посљедицама по 

лица.  

          

Укупан број саобраћајних незгода је  у порасту  за двије саобраћајне незгоде што се 

може занемарити, оно што је показатељ безбједности саобраћаја јесу саобраћајне незгоде са 

посљедицама по лица. Када се погледа табела видљиво је да је број смртно страдалих лица у 

саобраћајним незгодама идентичан у оба извјештајна периода. Број тешко и лако 
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повријеђених лица је у паду као и сам број саобраћајних незгода у којима су та лица задобила 

повреде. Дакле из све га наведеног може се закључити да је стање безбједности саобраћаја на 

путевима које покрива ова полицијска станица У 2016. години ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ. 

 

 

4. ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ УПРАВНО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА 

 

Полицијска станица је у 2016. години у складу са утврђеним дјелокругом рада и 

надлежности обављала послове и задатке из области управно-правних послова, а који се 

односе на издавање личних карата, послове пребивалишта и боравишта грађана, одређивање 

јединствених матичних бројева грађана, послове регистрације моторних возила, возачке 

дозволе, издавање пасоша, послови набављања оружја и муниције и др. 

 

Извршени послови и задаци видљиви су из података како слиједи: 

 

Ред. 

бр. Управно-правни послови 2016.  2015. % (+/-) 

1. Број издатих личних карата 4085 6089 -32,91 

2. Пријаве пребивалишта 1546 1675 -7,7 

3 Одјаве пребивалишта 299 190 57,36 

4. Регистровано мот. возила 26375 12226 115,72 

4.а - први пут 2051 1085 89,03 

4.б - продужена регистрација 20290 9773 107,61 

 4.в. Поновна пријава 4034 1368 194,88 

5. Путне исправе 8023 6645 20,73 

6.  Издато возачких дозвола 2123 3251 -34,69 

7. Рјешења о забрани вожње 289 230 25,65 

8.  Уписане мјере забр. вожње 242 291 -16,83 

9.  Одобрења за набавку оружја 195 110 77,27 

10. Оружни листови 590 500 18 

11 Одобрења за набав.муниције 14 101 -86,13 

12. Рјешења о одуз.оруж.и мун. 5 9 -44,44 

 

 

 

5. ОЦЈЕНА СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

 

Узимајући у обзир стање и кретање криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја, те друге 

показатеље из области безбједности, може се констатовати да је стање безбједности на 

подручју које покрива Полицијска станица Прњавор, задовољавајуће. 

 

 

 

             ЗАМЈЕНИК КОМАНДИРА  

 

                    Славица Саватић  
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