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Стање безбједности на подручју града Зворника, у првој половини 2022. године, се може 
оцијенити као задовољавајуће, јер нису евидентирана кривична дјела која би изазвала 
узнемиреност грађана, није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, нити 
угрожавања штићених личности, као ни напада на представнике медија.  
 
Број кривичних дјела у поређењу са истим периодом 2021. године јеповећанза 15,4%, 
број прекршаја из области јавног реда и мира је смањен за 18,9%, док је број 
саобраћајних незгода са настрадалим и повријеђеним лицима смањен за 21,9%. 
 

КРИМИНАЛИТЕТ 
 

            У првој половини 2022. године на подручју које покрива град Зворник, евидентирано 
је укупно 165кривичних дјела (за 15,4% вишеу односу на исти период прошле године, када 
је забиљежено 143 КД), од којих је 131кривично дјело општег криминалитета (20,2% више 
него у упоредном периоду),17 кривичних дјела привредног криминалитета (30,8% више него 
у упоредном периоду), 9 кривичних дјелаје евидентираноу области злоупотребе опојних 
дрога (30,8% мање у односу на упоредни период) и 8кривичнихдјела против безбједности 
јавног саобраћаја (идентично у односу наисти период прошле године). 
 
Када говоримо о пословима криминалитета, откривању и спречавању извршења кривичних 
дјела, проналажењу, хватању и предаји извршилаца надлежним органима, може се 
констатовати да су полицијски службеници Полицијске управе Зворник, упрвој половини 
2022. године,на адекватан начин одговорили на безбједносне изазове. У континуитету су 
провођени програмски задаци, односно након низа предузетих оперативно-тактичких и 
техничких, као и истражних радњи (предузетих радњи доказивања), за надлежна тужилаштва 
сачињеноје укупно 146 извјештаја, против 156лица, међу којима је 41 повратник и 3 
малољетника.   
 

 
 

ОПШТИКРИМИНАЛИТЕТ 
 

На подручју града Зворника у извјештајном периоду, радници ПУ Зворник су предузимали 
интензивне активности на откривању кривичних дјела из области општег криминалитета, 
њиховом расвјетљавању, а посебно кривичних дјела у области организованог  криминалитета. 
Акценат је стављен и на откривање кривичних дјела против живота и тијела и имовинских 
деликата, као најбројнијих кривичних дјела. 
Евидентирано је укупно 131 кривично дјело општег криминалитета (20,2% више него у 
истом периоду 2021. године, када је регистровано 109кривичних дјела). Због извршења ових 
кривичних дјела, поднешена су 122 извјештајаОЈТ Бијељина или 22% више у односу на 
упоредни период, а тужилаштву је пријављено129 лица (20,6% више), од којих су 
35повратници (9,4% више) и3малољетника (40% мање него у упоредном периоду 2021. 
године). 
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Oд 131 евидентирано кривично дјело општег криминалитета, расвијетљеноје115кривичних 
дјела, па коефицијент укупне расвијетљености износи 81,6% (за 3,4% мање него у истом 
периоду прошле године), док је од 61кривичног дјела по непознатом извршиоцу,  
расвијетљено45кривичнихдјела, са коефицијентом расвијетљености од 63,38% (за 8,79%мање 
у односу на  упоредни период). Материјална штета причињена овим кривичним дјелима 
износи 75 464 КМ. 

 
Р/Б ОПШТИ КРИМИНАЛИТЕТ 2022. 2021. % 

1 Укупан број кривичних дјела 131 109 20,2 
2 Број извјештаја 122 100 22 
3 Број пријављених лица 129 107 20,6 

3.а повратници 35 32 9,4 
3.б   малољетници 03 05 -40 

4 Укупна расвијетљеност 81,6% 84,5% -3,409 
5 Расвијетљеност по НН 63,38% 69,49% -8,79 

 
КД против имовине 
 
У посматраном периоду, пријављено је 55кривичних дјела против имовине. Поднешеноје 
54 извјештаја, против 45 лица. Број кривичних дјелавећи је за 14,6% (55:48), извјештаја за 
14,9%, а пријављених лица за 2,3%. Коефицијент укупне рaсвијетљености износи 65% (за 
5,92% мање него у истом периоду прошле године), а по непознатом извршиоцу 61,11% 
(мање за 7,41% у односу на прошлу годину). 

 
 Преглед евидентираних кривичних дјела против имовине 

 
  КД ПРОТИВ ИМОВИНЕ 55 48 14,6 
 1. Број поднесених извјештаја тужилаштву 54 47 14,9 
 2. Број пријављених лица 45 44 2,3 
 3. Причињена материјална штета у КМ 67064 57376 16,9 

рб Чл. 
 КЗ РС КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ 2022. 2021. + - 

% 
1.  224.  Крађа 18 18 - 
2.  226.  Тешка крађа 15 16 -6,3 
3.  227.  Разбојништво 1 - - 
4.  229.  Утаја 1 1 - 
5.  230.  Превара 3 2 50 
6. 232. Изнуда 1 - - 
7. 240. Оштећење туђе ствари 9 9 - 
8. 240. Одузимање туђе ствари 2 - - 
9. 224а. Шумска крађа 3 2 50 

10. 225.  Крађа ел. Енергије или природног гаса 2 - - 
Евидентиранoje18 кривичних дјелакрађе (идентично у односу на упоредни период)  од 
којих су 17 учињена од стране непознатог извршица, а расвијетљено је 14кривичних дјела. 
Коефицијент укупне расвијетљености износи 78,9%, за24,921% више него у упоредном 
периоду, када је износио 63,16%, а по непознатом извршиоцу 77,78% (за27,28% више у 
односу на исти период прошле године, када је износио  61,11%). 



 4 
 

Од овог броја, највише крађа се догодило у трговинске, угоститељске објекте, кладионице 
(4), са и из возила (5), уустанове и институције (3), у предузећа (2)... 

 
Број тешких крађа, у односу на исти период 2021. године, смањенје за 6,3%(15:16). 
Највећи број почињених тешких крађа односи сена провале у возила и куће (8).Материјална 
штета причињена овим кривичним дјелима износи 12 042 КМ.  
       Укупан коефицијент расвијетљености ових кривичних дјела износи 58,8% (2,905% 
више у односу на исти период 2021. године, када је износио 57,14%), што је исто као и 
коефицијент расвијетљености тешких крађа по непознатом извршиоцу. 
 
           У првих шест мјесеци 2022. године, евидентирано јеједно тежекривично дјело 
против имовине,и то кривично дјело,,Разбојништво,,. Наиме, наведено кривично дјело се 
десило 22.04.2022. године у граду Зворнику, од стране два извршиоца из Зворника, 
вишеструких повратника у вршењу разних облика кривичних дјела. Догађај је у потпуности 
расвијетљен, о чему је сачињен извјештај, који је заједно са осумњиченима предат у даљу 
надлежност ОЈТ Бијељина. 

  
 Такође, у првих шест мјесеци 2022. године евидентиранojeједно кривичнo дјелo у вези 
са отуђењем моторних возила. Наиме, дана 08.06.2022. године у мјесту Д. Локањ (ПС 
Козлук) пријављено је отуђење путничког возила ,,Голф 2,, у коме су се налазили кључеви за 
стартовање возила. Истог дана је возило пронађено на подручју Јање, те након тога враћено 
власнику.  

 
Кривична дјела против против живота и тијела 
 
Пријављено је 19 кривичних дјела против живота и тијела (90% више него у 

упоредном периоду). За укупно 19кривичних дјела против живота и тијела поднесено је 15 
извјештаја против 23 лица.  

 

Р/Б КД ПРОТИВ ЖИВОТА И 
ТИЈЕЛА 2022. 2021. % 

1 Убиство - - - 
2 Тешко убиство - - - 
3 Убиство у покушају 1 - 100 

  4 Убиство дјетета при 
порођају - - - 

5 Тјелесна повреда 16 6 166,6 
6 Тешка тјелесна повреда 2 3 -33,3 
7 Остала кривична дјела  1 - 
8 Укупно КД пр.жив. и тијела 19 10 90 
9 Укупна расвијетљеност 95% 100% -5 

10 Расвијетљеност по НН 80% 100% -20 
У првих шест мјесеци 2022. године, евидентирано је једно теже кривично дјело 

против живота и тијела, и то кривично дјело „Убиство у покушају“. Наиме, дана 
15.03.2022. године у мјесту Средњи Шепак у једном угоститељском објекту, повратник у 
вршењу кривичних дјела је тупим предметом нанио повреде опасне по живот лицу 
женског пола, са којом је био у љубавној вези. Догађај је у потпуности расвијетљен, о 
чему је сачињен извјештај, који је заједно са осумњиченим предат у даљу надлежност 
ОЈТ Бијељина. 
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Такође, евидентан је већи пораст броја кривичних дјела ,,Тјелесна повреда,, 

(16:6). Наиме, ради се о лаким тјелесним повредама, као последици овог кривичног дјела, 
који су раније квалификовани као прекршаји против јавног реда и мира. 

 
Кривична дјела против полног интегритета 
 

 У првој половини 2022. годинеевидентиранојеједнокривично дјелопротив 
полног интегритета, и то кривично дјело „Полно узнемиравање“, док су у истом 
периоду прошле године евидентирана 3 кривична дјела из ове области (по једно КД 
Силовања, Полне уцјене и Обљубе над немоћним лицем). 
  
Остала кривична дјела општег криминалитета 
 

Р.б. ОСТАЛА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ОПШТЕГ КРИМИНАЛИТЕТА 2022. 2021. + - 
% 

1. Насиље у породици или породичној заједници 18 09 100 
2. Избјегавање давања издржавања 1 2 -50 
3. Непоступање по здравственим прописима - 9 -100 
4. Отмица 1 - - 
5. Угрожавање сигурности 14 10 40 
6. Неовлаштено кориштење личних података - 1 - 
7. Неовлаштено фотографисање - 1 -100 
8. Неовлаштено откривање професионалне тајне 1 - - 

9. Спречавање службеног лица у вршењу службене 
радње 3 1 200 

10. Напад на службено лице у вршењу службене 
дужности 2 - - 

11. Лажно пријављивање КД-а 3 - - 
12. Фалсификовање исправе 1 - - 
13. Навођење на овјеравање неистинитог садржаја - 4 -100 

14.  Прављење, набављање и давање другом средстава за 
фалсификовање 1 - - 

15. Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње - 1 -100 

16. Недозвољена производња и промет оружја или 
експолозивних материја 2 4 -50 

17. Насилничко понашање  - 1 -100 
18. Повреда гроба или мрлог лица - 1 -100 
19. Изазивање опште опасности 4 1 300 
20. Компјутерска превара 3 2 50 

 Укупно остала КД општег криминалитета 54 47 14,9 
КРИВИЧНА ДЈЕЛА И ПРЕКРШАЈИ У ВЕЗИ СА ЗЛОУПОТРЕБАМА ОПОЈНИХ 

ДРОГА 
 

У области  злоупотребе опојних дрога, у извјештајном периодуевидентирано је 
28случајева злоупотребе наркотика (9кривичних дјела и 19 прекршаја). Од 9 кривичних 
дјела, 7 се односи на неовлаштену производњу и промет опојне дроге и 2 на омогућавање 
уживања опојне дроге. Тужилаштву је достављено7 извјештаја против 7лица.  Суду за 
прекршаје  поднесено је 17прекршајних налога и 4 захтјева за покретање прекршајног 
поступка, против 19 лица због  почињених прекршаја у вези са злоупотребама опојних 
дрога. 
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р.б. Кривична дјела и прекршаји у вези сазлоупотребом 
опојних дрога 2022. 2021. + - 

% 

1. Укупан број случајева злоупотреба опојних дрога (КД и 
прекршаји) 28 58 -57,1 

1.а. Укупан број пријављених лица (КД и прекршаји) 26 56 -53,6 
2. Број кривичних дјела 9 13 -30,8 

 По чл. 207. КЗ РС - неовлашћена производња и промет 
опојних дрога 7 11 -36,4 

 По чл. 208 КЗ РС - омогућавање уживања опојних дрога 2 2 - 
2.а. Број извјештаја 7 11 -36,4 
2.б. Број пријављених лица 7 11 -36,4 
 - малољетника - - - 
 - повратника 5 6 -16,7 

3. Прекршајне пријаве 19 45 -57,8 
3.а. Пријављена лица по прекршајима 19 45 -57,8 
 

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛИТЕТ 
 

У области привредног криминалитета у првој половини 2022. године откривено 
је17кривичних дјела (54,5% више негоу упоредном периоду 2021. године), за која је 
тужилаштву поднесено10извјештаја, против 12лица. Укупна материјална штета причињена 
наведеним кривичним дјелима износи 303 629КМ. 

 

У извјештајном периоду по више предмета рађено је и ради се на провјерама везаним за 
незаконите радње одговорних лица предузећа и установа, те се поступа и по захтјевима 
тужилаштава и других органа. 

 
 1. УКУПНО КД ПРИВРЕДНОГ 

КРИМИНАЛИТЕТА  
17 11 54,5 

2. Број поднесених извјештаја 10 10 - 
3. Број пријављених лица 12 10 20 
4. Причињена материјална штета (000 КМ) 303 569 -46,7 

р.б. ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛИТЕТ  
2022. 

 
2021. 

+ - 
% 

1. Злоупотреба службеног положаја или овлашћења 2 3 -33,3 
2. Проневјера 1 - - 
3. Несавјестан рад у служби 1 - - 
4. Повреда људског достојанства злоупотребом служ. 

Положаја 
- 1 -100 

5. Злоупотреба службеног положаја одговорног лица 1 3 -33,3 
6. Оштећење повјерилаца 1 - - 
7. Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига 

и састављања ФИ 
2 - - 

8. Утаја пореза и доприноса 3 - - 
9. Недозвољена трговина 2 1 100 

10. Повреда основних права радника 2 - - 
11. Неовлаштено бављење одређеним занимањем 1 - - 
12. Незаконито поступање у привредном пословању  1 - 
13. Скидање или повреда службеног печата 1 2 -50 
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МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА 

 
У области малољетничке деликвенције, на подручју града Зворника, упрвој половини 2022. 
години, евидентиранасу3 малољетника као починиоци кривичних дјела, што је 40% 
мање у односу на 2021. годину када је евидентирано 5 малољетних деликвената. 
 
 

 
   

 Према структури кривичних дјела којесу починили малољетници, то су кривична дјела 
општег криминалитета, и то:1 КД Крађа, 1 КД Тјелесна повреда и 1 друго КД из области 
општег криминалитета.  

Према старосној доби,малољетни деликвентиспадају у групу млађих малољетника 
од 14-16 година, и сва три деликвента су мушкогпола. 

 
    У извјештајном периоду евидентираноје5 малољетника, који су оштећени 

кривичним дјелима (1 КД тјелесна повреда, 2 КД Насиље у породици или породичној 
заједници).  
Евидентирано јеједно кривичнодјело које има обиљежја вршњачког насиља, гдје је 
починилац лице мушког пола старости 14-16 година, а жртве вршњачког насиља су 2 лица 
мушког пола старости 7-14 година. 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 
  
      На основу статистичких показатеља, за стање јавног реда и мира на подручју града 
Зворника може се констатовати да је на задовољавајућем нивоу. Анализирајући стање ЈРМ-
а, констатовано је да није било регистрованих инцидената, гдје је примјењивано насилништво 
од стране лица склоних чињењу прекршаја и кривичних дјела у вези са Законом о јавном реду 
и миру.     
Такође, није било регистрованих нарушавања јавног реда и мира гдје је учествовало пет и 
више лица, као и нарушавања јавног реда и мира који би могли да изазову узнемирење 
јавности.  
     У првој половини 2022. годинеевидентиранoје 59случајева нарушавањa јавног реда и 
мира, за 21,3% мање у односу на упоредни период прошле године, а регистрованo 
је73прекршаја, док је у истом временском периоду 2021. године регистровано укупно 90 
прекршајa, што представља смањење укупног броја прекршаја из области јавног реда и 
мира за 18,9%. 

број малољетних 
извршилаца КД

број КД извршених од 
стране малољетника

број малољетника 
оштећеним КД

број КД са обиљежљима 
вршњачког насиља

2021 5 5 3

2022 2 2 5 1

5 5

3

3 3

5
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Табеларни приказ података стања јавног реда и мира са упоредним показатељима:  

 

Број прекршаја јавног реда и мира 2022.  2021. % 
Укупaн број прекршаја  73 90 -18,9 
Број случајева нарушавања ЈРМ-а 59 75 -21,3 
Бројпрекршајаса 5 ивишеизвршилаца - - - 
 

Структура прекршаја из области ЈРМ 2022. 2021. % 
чл. 7 (свађа, вика, вриска и непристојно понашање) 27 36 -25 
чл. 8 (вријеђање) 6 9 -33,3 
чл. 9 (вршење физиолошких потреба) 1 6 -83,3 
чл. 10 (неовлаштено прикупљање добр. прилога) 2 1 100 
чл. 11 (угрожавање безбједности) 1 2 -50 
чл. 12 (туча и физички напад) 27 18 50 
чл. 14 (употреба пиротехничких средстава) 0 0 - 
чл. 15 (узнемиравање грађана буком) 2 5 -60 
чл. 16 (наовлаштена употреба оружја) 1 1 - 
чл. 22 (ограничење кретања на одређеном простору) 0 0 - 
чл. 24 (ометање држ. органа у вршењу дужности) 3 8 -62,5 
чл. 25 (послуживање алкохолом) 1 2 -50 
чл. 26 (просјачење) 1 1 - 
чл. 30 (држање животиња без надзора) 1 1 - 

 Сагледавајући структуру прекршаја, највише прекршаја је извршено из члана 7.и 12.ЗоЈРМ, 
што је случај и у свим досадашњим анализама jавног реда и мира. Ради се о прекршајима свађе, 
вике, вриске и непристојног понашања и туча и физичког напада, док се остали прекршаји 
појављују у знатно мањој мјери. 

 Према анализи времена извршених прекршаја, највише прекршаја се чини у времену од 
16,00-24,00 часова, што указује да је у наредном периоду неопходно предузимати мјере у смислу 
упућивања полицијских службеника по мјесту и времену када се највише и извршавају 
прекршаји, предузимати мјере опсервације, рације и других мјера и радњи како би се број 
прекршаја у анализирајућем временском периоду свео на минимум.   

 

Предузете мјере и активности 2022. 2021. % 
БројподнесенихзахтјевазапокретањеПП 3 1 200 
Број издатих прекршајних налога 69 89 -22,5 
Број пријављених лица 73 90 -18,9 
Бројиздатихупозорења 16 26 -38,5 

 
Преглед прекршаја по мјесту извршења  2022.  2021. % 
Угоститељски објекти 13 10 30 
Тргови и улице 7 12 -41,7 
Просторије државног органа 2 4 -50 
Здравствене установе - 2 -100 
Аутобуске и жељезничке станице - 1 -100 
Тржни центри, тржнице, пијаце 1 - - 
Васпитне образовно установе - 1 -100 
Спортски објекти 1 - - 
Јавни и некатегорисани путеви 16 15 6,7 
Паркинг простор 5 5 - 
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Двориште породичне куће 13 16 -18,8 
Друштвене мреже - 1 -100 
Остала мјеста 1 6 -83,3 

 

 
Што се тиче мјеста чињења прекршаја, види се да је тренд чињења прекршаја у   

угоститељским објектимау благом порасту као последица рада угоститељских објекта, 
након свих ограничења рада угоститељских објеката због корона вируса, док је тренд 
чињења прекршаја  натрговима, улицама и јавним и некатегорисаним путевима знатно 
смањен.  

 
Преглед узрока прекршаја  2022. 2021. % 
Неријешениимовинско-правниодноси 4 8 -50 
Алкохол 3 5 -40 
Неовлаштена употреба оружја и пиротехнике 1 - - 
Бахато и дрско понашање 20 31 -35,5 
Бука  2 6 -66,7 
Комшијске и др. нетрпељивости 16 11 45,5 
Породични проблеми 7 2 250 
Држање животиња без надозора 1 1 -66,7 
Као револт на одређене. сл. активости државних 
органа 

2 7 -71,4 

Стицања имовинске користи 3 2 50 
Остало - 1 -100 
 
Преглед структуре извршилаца прекршаја:  2022. 2021. % 
Дјеца до 14 година - - - 
Млађималољетнициод 14-16 година - - - 
Старији малољетници од 16-18 година - - - 
Лицаудобиизмеђу 18 и 21 године 3 1 200 
Лицаудобиизмеђу 21 и 30 година 11 19 -42,1 
Лицаудобиизмеђу 30 и 40 година 9 20 -55 
Лицаудобиизмеђу 40 и50 година 23 22 4,5 
Лицаудобиизмеђу50 и65година 19 21 -9,5 
Лица преко 65 година 8 7 14,3 
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            Из приказане табеле видљиво је да су прекршаје далеко више чинила лица средње 
старосне доби и да се у већини ради о лицима старосне доби од 21 до 65 година.  

 
Полна структура прекршаја  2022. 2021. % 
Мушкарци 62 76 -18,4 
Жене 11 14 -21,4 
 

Из приказане табеле може се закључити да су лица мушког пола углавном извршиоци 
прекршаја док се мањи број односи на лица женског пола. 

 

БЕЗБЈЕДНОСТ  САОБРАЋАЈА 
 

На подручју града Зворник,у првој половини2022. године, укупносе догодило 154 
саобраћајненезгоде, од чега 34 са настрадалим-повријеђеним лицима и 120 са материјалном 
штетом. Евидентиранeсу2саобраћајне незгоде са погинулим лицима (исто као иу упоредном 
периоду), затим 7саобраћајних незгода са тешко повријеђеним лицима (10у упоредном 
периоду),25сабраћајних незгода са лаким тјелесним повредама (32 у упоредном периоду). 

 

У саобраћајним незгодама укупно је настрадало-повријеђено51лице (мање за 19%), од 
чега су2лицапогинула (идентично у односу на упоредни период), 8 лица је теже 
повријеђено(мање за 27,3%), а 41 лицејезадобило лакше тјелесне повреде(18% мањеу односу 
на упоредни период). Може се констатовати да је број смртно страдалих лица идентичан, 
бројтежеповријеђених лица илакше повријеђених лица је мањи упоређењусаупоредним 
периодом. 

 

 
 
У саобраћајним незгодама смртно су страдаладвавозача моторних возила.Тешке 

тјелесне повреде задобиласу 4возача ПМВ, 1 возач ТМВ, 1 возач тегљача, 1 возач мотоцикла 
и 1 сувозач. Лакше јеповријеђено 21возач, 1 возач ТМВ, 2 возача бицкла, 1 возач мотоцикла, 
7 сувозача, 2 пјешака, 5 путника,1 возач мотокултиватора и 1 путник- дјете. 
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Просторном анализом догађања саобраћајних незгода можемо констатовати да се 
највећи број незгода догодио на магистралним путевима 97, локалним 16, у улицама у 
насељима 17,  некатегорисаним путевима 16 и на регионалним путевима 8. 

 

У извјештајном периоду,саобраћајне незгоде најчешће су се догађале због: 
неприлагођене брзине (15), непоштовање првенства пролаза (5), непрописног претицања (5), 
непрописног мимоилажења (4), непрописног обилажења (2), непрописног скретања (13), 
мјењања саобраћајне траке (2), стране кретања (32), непрописног одстојања (26), непрописне 
вожње уназад (13), заустављања на путу (1), техничке неисправности возила (1), непрописног 
кретања пјешака (1), вожње под дејством алкохола преко 1,5 k/kg (18) и остало (28). 

 

Остале активности полицијских службеника  по саобраћајној проблематици 
 
 У извјештајном периоду, радници полицијеконтролисали су 2655 возила и 
возача (33,5% мање него у упоредном периоду 2021. године)  и том приликом 
евидентирали 3981прекршаја (15,2%мање него у упоредном периоду), који су 
процесуирани путем захтјева за покретање прекршајног поступка и прекршајним 
налозима.  
           Издато је 3851 прекршајних налога(12,2% мање него у упоредном периоду 2021. 
године) и 18захтјева за покретање прекршајног поступка(53,8% мање него у упоредном 
периоду 2021. године), против 3871 лица.  
 Из саобраћаја је у наведеном периоду укупно искључено86 возила (17,8% више 
него у упоредном периоду 2021. године), од чега 39 због техничке неисправности, 23 
због истека регистрације преко 30 данаи 24 из осталих разлога.  

Из саобраћаја је укупно искључено320 возача(23,1% више него у упоредном 
периоду 2021. године), од чега 274 због вожње под дејством алкохола, 15 због вожње 
прије стицања права на управљање, 13 због утицаја опијата, 17 возача због вожње 
возилом  за вријеме трајања забране и 1 из осталих разлога. 
           Извршено је 488 провјера у евиденцији СТАРС (прекорачења брзине кретања 
возила са страним рег. ознакама), којом приликом је санкционисано 37 возача, а издато је 
укупно 52 прекршајна налога. 
 
 У циљу обезбјеђења повољног стања безбједности саобраћаја, припадници 
саобраћајне полиције су у извјештајном периоду организовали и провели  велики број 
акција појачане контроле саобраћаја, како републичких, тако и регионалних, при чему је 
проведено и више акција у сарадњи са представницима АМС-а РС. Акције појачане 
контроле саобраћаја су биле усмјерене на контролу вожње под дејством алкохола, 
контролу брзине кретања моторних возила, контролу техничке исправности моторних 
возила, контролу посједовања зимске опреме, контролу поштовања односа возач-пјешак. 
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ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 

 
 

У првој половини 2022. године, евидентирано је да су пронађена и контролисана 
52 илегална мигранта без потребне документације, што је за 38,1% мање у односу на 
упоредни период 2021. године, када је евидентирано 84 мигранта. Највећи број 
миграната долази из Авганистана (5), Ирана(3), затим из Марока (1), Косова (1), ииз 
осталих држава Блиског Истока (42). Што се тиче полне структуре угловном сва 
евидентирана лица су мушког пола и углавном су млађе старосне доби између 18-30 
година живота. У првој половини 2022. године није било евидентираних кривичних дјела 
и прекршаја почињених од стране илегалних миграната.  
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