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1.УВОД 
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Полицијска станица Прњавор у току 2020. године обављала је планиране послове и 

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

Полицијске управе 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. 

 

Почетком марта 2020. године на територији Босне и Херцеговине, односно Републике 

Српске, појавили су се први случајеви заразе корона вирусом (Covid-19), а Републички штаб 

за ванредне ситуације и Влада Републике Српске донијели су одговарајуће одлуке и 

закључке у циљу спречавања ширења новог вируса. Полицијски службници су у складу са 

важећим закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, препорукама Института за 

јавно здравство РС и закључцима Општинског штаба за ванредне ситуације, константно 

предузимали мјере и радње из своје надлежности ради превенције и спречавања ширења 

новог корона вируса (Covid-19). 

 

Информација о стању безбједности на подручју општинe Прњавор за 2020. 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. 

 

2. СПРЕЧАВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА 

 

У 2020. години укупно су у ПС Прњавор евидентирана 144 (151) КД – мање за 4,6%, од 

чега 86 (59) по познатом – више за 45,8%  и 58 (92) по непознатом учиниоцу – мање за 37%. 

Надлежном тужилаштву поднесена су 133 (142) извјештаја за 117 (109) лица. Укупно је 

расвијетљено 39 (55) КД која су евидентирана по непознатом учиниоцу – мање за 29,1%.  

 

 Од укупног броја евидентираних кривичних дјела 123 (140) је из области општег 

криминалитета – мање за 12,1%, 4 (0) из области злоупотребе опојних дрога, 4 (2) из области 

привредног криминалитета и 11 (9) из области безбједности саобраћаја. 

 

  Коефицијент укупне расвијетљености износи 78,4% (70,1%) – више за 11,8%, а по НН 

износи 57,4% (55,1%) – више за 4,2%. 

 

  Из наведеног се може закључити да је у односу на упоредни период евидентиран мањи 

укупан број кривичних дјела, да је евидентиран знатно мањи број кривичних дјела по непознатом 

учиниоцу, те да је проценат расвијетљености кривичних дјела већи. 

 

Стање криминалитета у 2020. години се детаљније може приказати кроз сљедеће 

показатеље: 

 

2.1. Преглед евидентираних и расвијетљених КД 
 

КРИМИНАЛИТЕТ 2020 2019 
+ - 
% 

Број евидентираних кривичних дјела 144 151 -4,6 
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број кривичних дјела по познатом починиоцу 86 59 45,8 

број кривичних дјела по НН 58 92 -37 

Број поднесених извјештаја тужилаштву 133 142 -6,5 

Број пријављених лица 117 109 7,3 

- малољетника 4 11 -63,6 

- повратника 36 18 100 

мушког пола  112 100 12 

- од тога малољетника 4 11 -63,6 

женског пола  5 9 -44,4 

- од тога малољетница 0 0 - 

Број поднесених извјештаја тужилаштвима  

о предузетим мјерама и радњама 
78 74 5,4 

Број расвијетљених КД по НН 39 55 -29,1 

- о  почињених у току године 28 48 -41,7 

-     из претходних година 11 7 57,1 

Број КД евидентиран као „Свјеж чин“ 2 1 100 

Број пријављених лица код КД евид. као „Свјеж чин“ 2 1 100 

Коефицијент укупне расвијетљености (%) 78,4 70,1 11,8 

Коефицијент расвијетљености по НН (%) 57,4 55,1 4,2 

 

2.2.Упоредни преглед структуре укупног криминалитета  
 

Структура криминалитета 2020 2019 + - 
% 

Општи криминалитет 123 140 -12,1 

Злоупотреба опојних дрога 4 0 - 

Привредни криминалитет 4 2 100 

КД у области безбједности саобраћаја 11 9 22,2 

Укупно КД 144 151 -4,6 

 

2.3.Упоредни преглед структуре општег криминалитета  
 

Структура општег криминалитета 2020 2019 
+ - 
% 

Имовинска КД 55 100 -45 

КД против живота и тијела 13 10 30 

КД против полног интегритета и сексуалног злостављања и 

искориштавања дјетета 
3 1 200 

Остала КД општег криминалитета 52 29 79,3 

Укупан број КД општег криминалитета 123 140 
-

12,1 

 

2.4. Преглед евидентираних имовинских КД 
 

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ 2020 2019 
+ - 
% 

- од тога шумске крађе 3 4 -25 

Крађа електричне енергије или природног гаса 1 9 -88,9 

Тешка крађа 30 53 -43,4 

Разбојништво 0 0 - 

Разбојничка крађа 1 0 - 

Утаја 0 2 -100 
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Превара 3 6 -50 

Организовање недозвољених игара на срећу 0 0 - 

Изнуда 2 0 - 

Прикривање 1 0 - 

Оштећење и одузимање туђе ствари 4 7 -42,9 

Паљевина 0 2 -100 

   

2.5. Преглед почињених КД против живота и тијела 

 

р.б. 
Чл. КЗ 

РС КД ПРОТИВ ЖИВОТА И ТИЈЕЛА 2020 2019 + - 
% 

1.1. 124.  Убиство 0 0 - 

1.2. 124/22. Убиство у покушају (у вези са чл. 22.) 1 1 - 

1.11. 131.  Тјелесна повреда 10 6 66,7 

1.12. 132.  Тешка тјелесна повреда 2 3 -33,3 

1. Укупно КД против живота и тијела 13 10 30 

 

2.6. Преглед КД против полног интегритета 

 

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПОЛНОГ 
ИНТЕГРИТЕТА И СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ИСКОРИШТАВАЊА ДЈЕТЕТА 
2020 2019 + - 

% 

Силовање 1 0 - 

Обљуба над немоћним лицем 1 0 - 

Обљуба са дјететом млађим од петнаест година 1 0 - 

Остала КД против сексулног злостављања и искор. дјетета 0 1 -100 

 

2.7.Преглед осталих КД општег криминалитета 

 

ОСТАЛА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ОПШТЕГ 

КРИМИНАЛИТЕТА 
 2020 2019 

+ - 

% 

Изазивање опште опасности 3 2 50 

Недозвољена производња и промет оружја 8 3 166,7 

Насиље у породици или породичној заједници 25 8 212,5 

Насилничко понашање 1 1 - 

Фалсификовање исправе 1 2 -50 

Спречавање службеног лица у вршењу службене радње 1 0 - 

- Од тога КД извршена над полицијским 

службеницима 
1 0 - 

Напад на службено лице у вршењу службене дужности 1 0 - 

- Од тога КД извршена над полицијским 

службеницима 
1 0 - 

Навођење на овјеравање неистинитог садржаја 1 0 - 

Прогањање 2 3 -33,3 

Угрожавање сигурности 4 3 33,3 

Самовлашће 1 0 - 

Избјегавање давање издржавања 2 1 100 

Повреда гроба или умрлог лица чл. 369 0 1 -100 

Мучење и убијање животиња 0 1 -100 

Противправно лишење слободе 1 0 - 

КД против безбједности рачунарских података 0 2 -100 

Пустошење шума  0 1 -100 

Остала КД општег криминалитета по КЗ БиХ 2 0 - 

Повреда ауторских права* 1 0 - 
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Недопуштен промет акцизних производа 1 0 - 

 

2.8. Преглед КД и прекршаја у вези са злоупотребама опојних дрога 

 
КД неовлашћене производње и промета опојних дрога и 

прекршаји 2020 2019 + - 
% 

Укупан број случајева злоупотреба опојних дрога (КД и 

прекршаји) 
5 2 150 

Број кривичних дјела 4 0 - 

По чл. 207. КЗ РС - неовлашћена производња и промет опојних дрога 3 0 - 

По чл. 208 КЗ РС - омогућавање уживања опојних дрога 1 0 - 

По чл.195 КЗ БиХ - неовлашћен промет опојним дрогама 0 0 - 

По чл. 250 КЗ БиХ – организовани криминал 0 0 - 

Број извјештаја за КД 3 0 - 

Прекршајне пријаве 1 2 -50 

 

      Пронађено је и привремено одузето 59 грама сасушене биљне материје која својим 

изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану и 9 сјеменки индијске конопље. 
 

2.9. Преглед привредног криминалитета 
 

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛИТЕТ 2019 2018 
+ - 

% 

Злоупотреба службеног положаја или 

овлашћења 
1 1 - 

Проневјере 1 1 - 

Несавјестан рад у служби 1 0 - 

Скидање или повреда службеног печата или 

знака 
1 0 - 

УКУПНО  4 2 100 

 

2.10. Преглед КД против безбједности јавног саобраћаја 
 

р.б. КД Против безбједности јавног саобраћаја 2020 2019 + - 
% 

1. 
Број КД против безбједности јавног саобраћаја (Глава XXXI КЗ 

РС) 
11 9 22,2 

1.1. Угрожавање јавног саобраћаја  10 8 25 

1.2. Угрожавање посебних видова саобраћаја 0 0 - 

1.3. Угрожавање јавног саобраћаја опасном радњом или средством 0 0 - 

1.4. Несавјесно вршење надзора над јавним саобраћајем 0 0 - 

1.5. Непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди 1 1 - 

 
 

3. ЈАВНИ РЕД И МИР 

 

У току 2020. године на подручју ПС Прњавор, дошло је до повећања укупног броја 

случајева нарушавања јавног реда и мира за 60% или у односу 200:125, али и до повећања 

укупног броја прекршаја из области јавног реда и мира и то за 35%, односно у току 2020. 

године почињено је укупно 247 прекршаја, а у 2019. години почињено је 183 прекршаја. 

 

По структури прекршаја до значајног повећања је дошло по члану 22. (ограничење 

кретања на одређеном простору), односно укупно 80 прекршаја, док у 2019. години није било 

евидентираних таквих прекршаја, члану 7. (свађа, вика, вриска и непристојно понашање) за 

60% или у односу 8:5, члану 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада на живот и 
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тијело или имовину) за 57,1 %  или у односу 22:14 и члану 18 (пропуштање пријављивања 

нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту) за 150% или у односу 5:2. 

 

Свих 80 прекршаја из члана 22. ЗОЈРиМ (ограничење кретања на одређеном 

простору), је евидентирано спроводећи Закључке о спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (Covid-19) у Републици Српској, Републичког и 

Општинског штаба за ванредне ситауције. 

 

Број поднесених захтјева за покретање прекршајног поступка у току 2020. године у 

области јавног реда и мира је мањи за 2,3 % или у односу 43:44, док је број издатих 

прекршајних налога већи за 61,9%, или у односу 157:97, у односу на 2019. годину. 

У анализираном периоду евидентирана су два  случаја нарушавања јавног реда и мира 

у већем обиму, гдје је учествовало 5 и више лица. 

Највише прекршаја почињено је на јавним и некатегорисаним путевима, гдје је дошло 

до увећања за 389,5 % или у односу 93:19, као и на трговима и улицама гдје је дошло до 

повећања за 50 % или у односу 42:28, што је повезано са повећањем броја прекршаја из члана 

22. Закона о јавном реду и миру (ограничење кретања на одређеном простору), док је број 

прекршаја у угоститељским објектима и непосредно испред смањен за 41,7 % или у односу 

28:48.  

Број извршених прекршаја већи је радним даном и износи 135 или више за 101,5 %, 

док је током викенда-државним и вјерским празницима извршено укупно 65 прекршаја или 

више за 12,1 % у односу на 2019. годину. 

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

од 22,00 до 24,00 часа  када је евидентирано 38 прекршаја. 

По питању узраста извршилаца прекршаја, доминирају извршиоци старости од 21-30 

година, њих укупно 77.  

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

налазе се у ниже наведеном прегледу: 

 

 ПРЕКРШАЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈРиМ 2020 2019 % 

1 БРОЈ НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА 200 125 60 

 

1.1 

 

Укупан број прекршаја из области јавног реда и мира 
247 183 35 

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

3. Поднесено захтјева за покретање прекршајног поступка 43 44 -2.3 

4. Поднешено прекршајних налога 157 97 61,9 

5. Структура прекршаја    

5.1 Члан 7. (свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 8 5 60 

5.2 Члан 8. (вријеђање) 46 54 -14,8 

5.3 Члан 9. (вршење физиолошких потреба и показивање 

полног органа) 
3 2 50 

5.4 Члан 10. (неовлаштено прикупљање добровољних 

прилога) 
6 0 - 

5.5 Члан 11. (угрожавање безбједности пријетњом напада 

на живот) 
22 14 57,1 

5.6 Члан 12. (туча и физички напад) 46 58 -20,7 

5.7 Члан 13. (коцкање) 0 0 0 

5.8 Члан 14. (употреба пиротехничких средстава) 0 0            0 
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5.9 Члан 15. (узнемиравање грађана буком) 0 0 0 

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

5.11 Члан 17. (уживање дроге) 0 0 0 

5.12 Члан 18. (пропуштање пријављивања нарушавања ЈРМ 

у угос. објекту) 
5 2 150 

5.13 Члан 19. (проституција) 0 0 0 

5.14 Члан 20. (врачање) 0 0 0 

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

5.16 Члан 22. (ограничење кретања на одређеном простору) 80 0 - 

5.17 Члан 23. (лажно представљање) 0 0 0 

5.18 Члан 24. (ометање државних органа у вршењу јавних 

функција) 
15 25 -40 

5.19 Члан 25. (послуживање алкохолом) 7 15  -53,3 

5.20 Члан 26. (просјачење) 1 2 -50 

5.21 Члан 27. (пропуштање обавезе старања о малољетнику) 1 2 -50 

5.22 Члан 28. (препродаја улазница) 0 0 0 

5.23 Члан 29. (угрожавање пролазника) 0 0 0 

5.24 Члан 30. (држање опасних животиња без надзора) 5 2 150 

 

Укупно је ријешено 48 захтјева за покретање прекршајног поступака од стране суда, што је 

повећање за 37,1 % него у истом периоду 2019. године. 
 

 

4. ПРЕГЛЕД СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА   

 

Структура саобраћајних незгода и настрадалих лица 

 

 2020. 2019. % 

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица 69 91 -24,2 

број лица 108 132 -18,2 

Са погинулим 5 3 66,7 

број лица 5 3 66,7 

Са тешким тјелесним повредама 9 22 -59,1 

број лица 12 24 -50 

Са лаким тјелесним повредама 55 66 -16,7 

број лица 91 105 -13,3 

Са материјалном штетом 192 216 -11,1 

УКУПНО 261     307 -15 

 

           У 2020. години укупно је пријављенo 261 саобраћајна незгода, што је у односу на 2019 

годину мање за 46 незгоде, односно мање за 15 %. 

            

           Укупно је у 69 незгода (мање за 24,2%) настрадало 108 лица ( мање за 18,2%):  

           - у 5 незгода је смртно страдало 5 лица што је више за 2 лица у односу на 2019. годину 

           - у 9 незгода (59,1% мање) теже је повријеђено 12 лица (50 % мање), 

           - у 55 незгода (16,7% мање)  лакше је повријеђено 91лица (13,3% мање). 

            

           У 192 незгодe (11,1% мање) на возилима је настала само материјална штета. 
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Посматрајући по данима, број незгода варира, тако да је најмањи број евидентиран уторком 

(27), а највећи понедељком (46). Највећи број незгода (39) догоди се између 14 и 16 часова, 

док по категоризацији путева највећи број незгода (86) евидентиран је на магистралном путу, 

а најмањи (27) на некатегорисаним путевима. 

          

Укупан број саобраћајних незгода је у паду за 46 саобраћајних незгода. Када се 

погледа табела видљиво је да је број смртно страдалих лица у саобраћајним незгодама већи 

за 2 лица него у 2019. години, док су остали показатељи у паду. Дакле, из наведеног може се 

закључити да је стање безбједности саобраћаја на путевима које покрива ова полицијска 

станица, у 2020. години на задовољавајућем нивоу. 

 

5. ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ УПРАВНО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА 

 

Полицијска станица је у 2020. 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 2020.  2019. % (+/-) 

1. Број поднесених захтјева за 

издавање личних карата 
1900 2049 -7,3 

2. Број пријава пребивалишта 1410 1434 -1,7 

3 Број одјава пребивалишта 230 169 36,1 

4. 
Број регистрованих 

моторних возила 
14945 14849 0,6 

4.а - први пут 634 1145 -44,6 

4.б - продужена регистрација 11968 11193 6,9 

 4.в. Поновна пријава возила 2286 2456 -6,9 

5. Број издатих путних исправа 2125 3176 -33,1 

6.  Издато возачких дозвола 1861 2029 -8,3 

7.  Уписане мјере забр. вожње 715 832 -14,1 

8.  Број издатих одобрења за 

набавку оружја 

111 187 -40,6 

9. Број издатих оружних 

листова 

417 311 34,1 

10 Одобрења за набав.муниције 0 0 0 

 

 

6 . 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. 
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                     КОМАНДИР ПС 

 

  Милан Врховац 


