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ИЗВЈЕШТАЈ
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1. ОКВИР, УСЛОВИ И ПРАВЦИ ДЈЕЛОВАЊА
ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ У 2013. ГОДИНИ
У 2013. години Полиција Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Полиција) је
функционисала у дугорочно гледано већ препознатљивом амбијенту са аспекта
угрожавања личне и имовинске сигурности грађана и социоекономских процеса у
овој заједници. Поред општих трендова безбједности присутних и на цјелокупном
простору Босне и Херцеговине, стручне анализе, гледано са тог аспекта,
дефинисале су Брчко дистрикт БиХ као врло специфичну заједницу са
карактеристичним осјетљивостима безбједносне природе, што је посљедица њеног
геополитичког, уставно-правног, економског, саобраћајног и демографског статуса.
Свјесни своје улоге и одговорности за безбједност ове заједнице гледано из
угла властите надлежности, а у намјери да обезбиједи управљање кључним
безбједносним трендовима и изазовима на овом простору, Полиција је у новом
Стратешком плану за период 2013–2018. година врло јасно препознала правце
дјеловања у наредном периоду кроз сљедеће циљеве:
- Јавну перцепцију осјећања опште безбједности грађана одржати на нивоу који
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине дефинише као безбједну заједницу.
- Повећати углед Полиције и повјерење у јавности.
- Унаприједити ефикасност Полиције у истраживању и размјени свих
расположивих информација с надлежним агенцијама за спровођење закона у
вези с кривичним дјелима против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом, почињених на подручју Брчко дистрикта БиХ у периоду
1992–1995. година.
- Унаприједити систем хитног и ефикасног одговора на непредвиђене ситуације,
са пријетњом или тежим посљедицама по живот, здравље и имовину грађана,
институција и правних субјеката у Брчко дистрикту БиХ.
- Унаприједити систем електронског управљања свим радним процесима у
Полицији.
- Изградити капацитете и унаприједити способности за све облике интерактивне
комуникације грађана и јавности у цјелини.
Остварени ниво реализације оперативних циљева дефинисаних у
Програму рада Полиције за 2013. годину обезбиједио је континуитет
ефикасности Полиције у свим сегментима њеног дјеловања, што врло
егзактно потврђују статистички и аналитички показатељи у компаративном
смислу сагледани у односу на претходне двије године (2011, 2012) и
вишегодишњи просјек (2006– 2012) и чија елаборација слиједи.
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2. МЕНАЏМЕНТ И ПЛАНИРАЊЕ
Свјесни своје одговорности за остварење потребног нивоа ефикасности
Полиције као институције, највиши менаџмент је, слиједећи савремена стручна и
властита искуства, спроводио активности у сљедећим областима:
- управљању, усмјеравању и надгледању оперативних, потражних и других
активности Полиције;
- повећању ефикасности с фокусом на тешка кривична дјела;
- континуираном праћењу циљева одређених Програмом рада Полиције за 2013.
годину;
- реализацији акционих планова у области борбе против организованог
криминала и корупције с деполитизацијом полицијског рада и унапређивања
стандарда у раду.

3. ЈАВНИ РЕД И МИР
У дефинисању програмских циљева у овој области за 2013. годину, Полиција је
јасно исказала намјеру да смањи стопу инцидената на јавним мјестима, а посебно
оних са елементима насиља.
3.1. СТАТИСТИЧКИ И АНАЛИТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕКРШАЈА
ГОДИНА
Укупан број случајева нарушавања ЈРиМ
Укупан број прекршаја
Дрско понашање
Учествовање и изазивање туче
Посебно дрско понашање
Угрожавање безбједности и изазивање осјећања угрожености
Ометање вршења службених послова и задатака
Вријеђање
Остали прекршаји

2011.
235
338
129
82
22
18
75
0
12

2012.
164
281
91
93
15
15
63
3
1

2013.
120
182
58
51
13
4
52
4
0

БРОЈ ИЗРЕЧЕНИХ УПОЗОРЕЊА

2 114

2 113

2 282

3

-

Задржан је тренд смањења броја случајева нарушавања јавног реда и мира.
Смањен је број случајева нарушавања јавног реда и мира и прекршаја
у односу на вишегодишњи просјек за 59%.
Мањи је број лица која су нарушавала јавни ред и мир.
Дрско понашање, ометање вршења службених послова и задатака и
учествовање и изазивање туче и даље су доминантан облик кршења Закона
о јавном реду и миру.

3.1.1. СТРУКТУРА ПРИЈАВЉЕНИХ ЛИЦА
ГОДИНА
Број пријављених лица
од 14 до 18 година (малољетници)
од 18 до 30 година
од 30 до 50 година
преко 50 година

2011.
335
28
147
116
44

2012.
242
0
95
113
34

2013.
232
6
118
75
33

Највећи број извршилаца прекршаја у 2013. години је у категорији старосне
доби од осамнаест (18) до тридесет (30) година (51%).
3.1.2. АНАЛИЗА ПРЕКРШАЈА ПО МЈЕСТУ ИЗВРШЕЊА
ГОДИНА
Мјесто чињења прекршаја:
улица, трг и други отворени простори
угоститељски објекти
остала мјеста

2011.

2012.

2013.

199
59
80

137
61
83

79
22
81

2011.

2012.

2013.

33
57
156
92

22
58
147
54

28
36
74
44

3.1.3. АНАЛИЗА ПРЕКРШАЈА ПО ВРЕМЕНУ ИЗВРШЕЊА
ГОДИНА
Вријеме чињења прекршаја
од 6 до 12 часова
од 12 до 18 часова
од 18 часова до 24 часа
од 24 часа до 6 часова

У посматраном периоду прекршаји су најчешће почињени у временском
периоду од 18 часова до 24 часа (41%).
3.1.4. ПРЕКРШАЈИ ПОЧИЊЕНИ ПО БЕЗБЈЕДНОСНИМ СЕКТОРИМА
Број прекршаја јавног реда и мира

2012.

Iа сектор (Глухаковац, Мујкићи, Грбавица, Плазуље,
Горице, Крепшић, Вучиловац, Марковић Поље, Ланишта и
Доњи Рахић)
IIа сектор (Пољаци, Јагодњак, Доња Скакава, Сеоњаци,
Приједор, Горња Скакава, Бијела, Дубраве и Церик)
IIIа сектор (Брка, Уловић, Буковац, Витановићи, Лукавац,
Буквик, Улице, Горњи Вукшић, Доњи Вукшић, Гајеви,
Вујичићи и Џигуре)
IVа сектор (Горњи Рахић, насеље Прутаче, Маоча,
Ограђеновац, Паланка, Чанде, Ћосети, Рашљани и
Исламовац)
Vа сектор (Штрепци, Горњи и Доњи Зовик, Боће,
Бодериште, Шаторовићи, Доње и Горње Дубравице)
VIа сектор (Ново насеље, Поточари, Горњи и Доњи
Брезик, Станови, Столин, Гредице I и Гредице II)
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2013.

Случајева

Прекршаја

Случајева

Прекршаја

9

18

4

4

5

9

6

11

6

10

4

8

43

74

17

27

4

11

2

2

6

9

9

15

VIIа сектор (Брезово Поље, Брезово Поље село, Бузекара,
Крбети, Сандићи, Трњаци, Слијепчевићи, Ражљево и
Попово Поље)
VIIIа сектор (Насеље Илићка и МЗ Грчица са улицама М.
Пупина, М. Хаџи-Ристића, Хилендарска, Крфска, П.
Савића, М. Аласа, Б. Фелнера, Ф. Вишњића, Р.
Домановића, Проте М. Ненадовића, Глишића, Ј. Готовца,
Ђ. Јакшића, С. Мокрањца, Д. Обрадовића, Ј. Козарца, Д.
Радовића, Хаџиалагића, П. Кочића до раскрснице IV јула и
десна страна И. Самоковлије до жељезничке пруге)
IXа сектор (Кланац, Ријеке, Диздаруша, Беговача с
Чађавцем, и IV јула – лијева страна)
Xа сектор (Ивици, Мераје, Бродуша, Стари расадник,
Брод, Доња Брка и Липовац)
XIа сектор (Ислахијет, Д. Киша, Шеталиште, Пере
Марјана, Р. Џ. Чаушевића, Бећиревића, А. Б. Шимића,
Фицибајер,
Мусала,
Кучукалића,
Кантарџића,
С.
Ћоровића, М. Црњанског, С. С. Крањчевића, Д.
Петровића, Мујдановача, Р. Штетића, А. Дервишевића, Др
С. Едхемовића, Ајановића, С. Р. Сврачета, Д. Цесарића,
Бањалучка, Ф. Кучукалића Мате, Мудериса)
XIIа (Коначко брдо – лијева страна, зелена пијаца, Савска,
Булевар мира, Трг младих – лијева страна, И. Андрића, Б.
Нушића – лијева страна од улице Ј. Ј. Штросмајера,
Узуновића – лијева страна, Бијељинска – лијева страна до
надвожњака жељезничке пруге, В. С. Караџића, Посавска,
И. Секулић, Д. Васиљева, М. М. Антића, Лучка, С. Саве, М.
Маглова, Ј. Дучића, Еп. Н. Велимировића, Ц. Зузорић, Т.
Максимовића, Ј. Скерлића, Ј. Ј. Змаја, И. Миросављевића
Коларца, И. Ф. Јукића, Ј. Панчића, А. Шантића, Д.
Максимовић, Б. Кисића, И. Гундулића, С. Башића)
XIIIа ((Коначко брдо – десна страна, Трг младих – десна
страна, Узуновића – десна страна до Улице браће
Рибникара, Б. Рибникара – десна страна, Трг правде,
Студентска – десна страна, Х. Кикића, Шеталиште,
Занатски центар, А. Буквице, Мехмедагића, Босне
Сребрене, М. Крлеже – до раскрснице Касино, Љ. Гаја, М.
Селимовића, Б. Нушића – десна страна, И. Андрића –
десна страна, Клостерска, Ј. Ј. Штросмајера, Т. Ујевића,
Синанагића, Ђермановића, А. Шеное, М. Диздара, А.
Николића, Бурића, Омеровића, Прњавор, Вилића,
Јеврејска, Л. Костића, Сафвет-бега Башагића)
XIVа (Ј. Чампаре, Бискупа Ј. Стадлера, Др Фридмана, М.
Ракића, Жељезничка, дио улице Фра Ш. Филиповића до
броја 11, Херцеговачка, М. Марулића, Б. Кобића, А. Г.
Матоша, Студентска, В. Пелагића, Браће Ћускић, М.
Гупца, М. Муламехмедовића, Браће Рибникара – лијева
страна, Б. Радичевића, Б. Ћопића, П. Јовановића, С.
Куленовића, Босанских краљева, М. Држића, Његошева,
Др С. Муратовића, С. Пашалића, Турсића)
XVа простор пијаце Аризона

1

2

6

8

6

13

3

4

7

18

5

7

14

21

12

21

13

20

6

9

15

22

13

16

22

33

21

37

12

19

11

12

1

2

1

1

3.2. ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ И АКТИВНОСТИ ПОЛИЦИЈЕ
3.2.1. ПО ЗАКОНУ О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ
-

Илустрација опредијељености Полиције на плану сузбијања просјачења
огледа се у чињеници да су током 2013. године упућена 574 захтјева и
прекршајна налога против лица која су организовала просјачење или се
бавила просјачењем.
5

Покренуто је тринаест (13) прекршајних поступака због непоштовања Одлуке о
радном времену у одређеним дјелатностима на подручју Дистрикта.
Ради унапређивања стања безбједности на подручју Брчко дистрикта БиХ у
посматраном периоду реализоване су заједничке активности с представницима
Инспектората, Пореске управе и Одјељења за пољопривреду, шумарство и
водопривреду у оквиру чега су извршене контроле четрдесет три (43) субјеката
(угоститељски објекти, улични продавачи, станице за откуп секундарних сировина,
ауто-отпади, златаре и слично). Наведеним активностима претходиле су
информације Полиције које су у зависности од природе проблема упућиване
градоначелнику за информацију, а надлежним одјељењима и институцијама за
предузимање мјера и на заједничко поступање из њихове надлежности у оквиру
чега је упућено укупно 950 информација.
На основу аналитичких показатеља о броју и учесталости кршења јавног
реда и мира и вршења одређених кривичних деликата издиференцирана су
подручја с повећаним степеном безбједносног оптерећења (Прутаче, градски парк,
партизанско гробље, занатски центар, «Ш» насеље, Фицибајер, парк насеља
Илићка) и на њима су предузимане мјере појачаног оперативног и физичког
надзора, гдје је укупно извршена 7.291 патролна служба.
У функцији одговора на одређене тенденције у тежем кршењу јавног реда и
мира и угрожавања личне безбједности грађана континуирано су спровођене
оперативно-тактичке акције, те је у том контексту спроведено укупно осамнаест (18)
блокада и рација.
-

3.2.2. ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ
ДРОГА
У складу са одредбама Закона о спречавању и сузбијању злоупотреба
опојних дрога поднесено је педесет (50) захтјева против исто толико лица од којих
су три малољетна због посједовања мањих количина опојних дрога хероин и
марихуана.
3.2.3. ПО ЗАКОНУ О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
ГОДИНА
Број прекршаја из области оружја
Одузето комада оружја
Одузето метака

2011.
43
43
306

2012.
17
12
35

2013.
174
195
189

Полиција је, током 2013. године, против 161 лица поднијела исто толико
захтјева за покретање прекршајног поступка и одузела 195 комада оружја
(непрописно чување оружја, оружје без оружног листа и друго).
3.2.4. ЗАДРЖАВАЊЕ ЛИЦА И МЈЕРЕ ЗАБРАНЕ
-

У просторијама за смјештај лица лишених слободе задржано је 117 лица.
У складу са Рјешењем Основног суда, број: 96 0 К 025966 11 Кпп 3 од 6. октобра
2011. године у континуитету су спровођене мјере забране у оквиру којих је
реализовано 336 обилазака осумњичених, педесет пет (55) обилазака мјеста
запослења и контаката са службама осигурања и 146 службених забиљешки на
околности обилазака истих.

3.2.5. АКТИВНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА И ШТИЋЕНИХ ЛИЦА
Чињеница је да је у посматраном периоду кроз различите облике
оперативног и непосредног надзора Полиција обезбјеђивала 353 пријављена јавна
6

скупа, а посебно јавне скупове од посебног безбједносног интереса:
- обезбјеђење посјета ВИП лица Брчко дистрикту БиХ;
- обезбјеђење лица које се штите по одлуци градоначелника Брчко дистрикта
БиХ;
- обезбјеђење свечаности уприличених у Дистрикту;
- обезбјеђење вјерских свечаности и објеката у Дистрикту, на основу процјене
угрожености кроз сталну присутност радника Полиције и њихово перманентно
обилажење;
- обезбјеђење спортских и културних манифестација организованих поводом
вјерских и других празника на подручју Дистрикта, локалног и међународног
карактера и др.
Спроводећи активности обезбјеђења особља и објеката који се посебно
штите полицијски службеници су у посматраном периоду извршили 57.746
обилазака.
3.3. АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У ОВОЈ
ОБЛАСТИ
Рад Полиције у заједници:
- подршка школским институцијама у едукацији ученика;
- дани отворених врата;
- спровођење различитих тематских кампања попут «Опасност од употребе
пиротехничких средстава», «Воз има предност», «Дани безбједнијег интернета»,
«Буди на правој страни, изабери живот без оружја», «Корупција ти узима све», и
друго;
- сарадња с невладиним сектором;
- обиљежавања међународних дана (Међународни дан борбе против трговине
људима, Међународни дан борбе против корупције, Дан безбједнијег интернета,
Свјетски дан Рома, и друго);
- учествовање на Kidss фестивалу организованом у Сарајеву.
Позитивни учинци остварени у спровођењу пројекта «Рад Полиције у
заједници» огледају се у чињеници да је Полиција током 2013. године евидентирала
6.066 пријава грађана садржајно различите природе (просјечно 17 пријава дневно).
Податак да су грађани Полицији добровољно предали 224 комада оружја, 1.695
комада муниције и 16 комада минско-експлозивних средстава заосталих из рата
говори у прилог наведеног.
3.4. ЗАКЉУЧАК
Статистички и аналитички показатељи потврђују да је Полиција у овој
области остварила програмске циљеве што је резултирало несметаним
одвијањем јавног живота и задовољавајућим степеном безбједности на
јавним мјестима у Брчко дистрикту БиХ.

4. САОБРАЋАЈ
У овој области кроз дефинисање програмских циљева за 2013. годину,
Полиција је јасно исказала намјеру да смањи број саобраћајних незгода кроз
проактивне, превентивне и репресивне активности у овој области.
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4.1. СТАТИСТИЧКИ И АНАЛИТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
ГОДИНА
Укупан број саобраћаних незгода
Број саобраћајних незгода с материјалном штетом
Број саобраћајних незгода с лако озлијеђеним лицима
Број саобраћајних незгода с тешко озлијеђеним лицима
Број саобраћајних незгода с погинулим лицима

-

2011.
564
419
113
24
8

2012.
485
366
91
24
4

2013.
456
337
83
31
5

Задржан је тренд смањења броја евидентираних саобраћајних незгода.
Задржан је тренд смањења броја саобраћајних незгода с материјалном штетом.
Задржан је тренд смањења броја саобраћајних незгода са озлијеђеним лицима
у односу на вишегодишњи просјек.
Смањен број саобраћајних незгода с погинулим лицима у односу на
вишегодишњи просјек.

4.1.1. СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА
Погинула лица
УКУПНО
Возачи
Путници
Пјешаци
Бициклисти
Мотоциклисти
Остали

-

2011.
14
7
5
2
-

2012.
4
2
1
1
-

2013.
5
2
2
1
-

Тешко озлијеђена
лица
2011.
2012.
2013.
24
26
39
10
4
14
7
6
9
4
8
6
1
2
5
4
6
4
1

Лако озлијеђена лица
2011.
172
60
61
20
11
19
1

2012.
155
56
68
15
7
8
1

2013.
142
61
55
12
5
7
2

Смањен број смртно страдалих лица у односу на вишегодишњи просјек за 38%.
Смањен број тешко озлијеђених лица у односу на вишегодишњи просјек за 13%.
Смањен број лако озлијеђених лица у односу на вишегодишњи просјек за 37%.

4.1.2. УЗРОЦИ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

2011.
2012.
2013.

НЕПРИЛ.
БРЗИНА

НЕПОШТ.
ПРВ. ПРОЛ.

НЕПРОП.
СКРЕТ.

НЕПРОП.
ПРЕТИЦ.

АЛКОХОЛ.
ВОЗАЧА

ТЕХ.
НЕИ.
ВОЗИЛА

ПОГРЕШКА
ПЈЕШАКА

ОСТАЛО

146
128
92

87
75
80

30
23
22

22
15
18

80
73
58

1
3
2

5
4
1

193
164
183
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Неприлагођена брзина, непоштовање првенства пролаза и алкохолисаност
возача су и током 2013. године били најчешћи узроци настанка саобраћајних
незгода.
4.1.3. МЈЕСТА ДОГАЂАЊА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
МАГИСТР.
ПУТЕВИ
180
166
166

2011.
2012.
2013.

РЕГ.
ПУТЕВИ
94
92
85

ЛОК.
ПУТЕВИ
112
79
70

УЛИЦЕ У
НАСЕЉУ
163
144
135

НЕКАТЕГ.
ПУТЕВИ
1
2
0

ОСТАЛО
14
2
0

Магистрални путеви и улице у насељу су најчешћа мјеста на којима су се
догађале саобраћајне незгоде током 2013. године.
4.1.4. ДОГАЂАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО ДАНИМА
ПОНЕДЈЕЉ.

УТОРАК

СРИЈЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЈЕЉА

93
71
75

83
83
59

73
54
57

68
82
72

81
67
68

96
69
72

70
59
53

2011.
2012.
2013.

Понедјељак, четвртак и субота су дани у којим су се најчешће догађале
саобраћајне незгоде.
4.1.5. ДОГАЂАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПО САТИМА У ДАНУ
2011.
2012.
2013.

00–05
45
32
27

05–07
15
15
13

07–09
37
47
40

09–11
60
52
62

11–13
88
78
68

13–15
92
57
67

15–17
77
67
60

17–19
56
44
48

19–21
42
40
39

21–24
52
53
32

Од 11 до 15 часова су се најчешће догађале саобраћајне незгоде.
4.1.6. ИЗВЈЕШТАЈИ
САОБРАЋАЈА

ТУЖИЛАШТВУ

О

ПОЧИЊЕНИМ

КД

У

ОБЛАСТИ

Полиција је упутила тринаест (13) извјештаја о почињеном кривичном дјелу
из ове области, као и петнаест (15) извјештаја о догађају.
4.1.7. ЗАХТЈЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И ПРЕКРШАЈНИ
НАЛОЗИ
ГОДИНА
Поднесено захтјева за ППП и ПН за прекршаје из области безбједности
саобраћаја
Број прекршаја
Број пријављених лица
Број захтјева ријешених на суду
Број уложених жалби на рјешења суда

2011.

2012.

2013.

31 557

33 312

35 998

33 167
32 052
705
9

35 040
33 339
485
11

38 001
36 006
550
7

Полиција је током 2013. године упутила 36.006 прекршајних налога и захтјева
за покретање прекршајног поступка из области саобраћаја због 38.001 прекршаја.
4.1.8. ОСТАЛЕ РЕПРЕСИВНЕ АКТИВНОСТИ
ГОДИНА
Број возача искључених из саобраћаја:
због управљања возилима под утицајем алкохола
због управљања возилом прије стицања права
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2011.
1 952
1 460
451

2012.
2 658
1 910
630

2013.
3 425
2 306
988

због осталих прекршаја
Број возила искључених из саобраћаја:
због неисправне регистрације
због техничке неисправности
због осталих разлога

41
850
585
146
119

118
976
722
169
85

131
1180
809
273
98

Премда Полиција развија проактивни модел који преферира активности које
треба да спречавају кршење закона, подаци о репресивним активностима говоре о
опредијељености и спремности Полиције да енергично санкционише свако
незаконито понашање у овој области саобраћаја.
ГОДИНА
Укупно контролисаних возила
Укупно контролисаних лица
Укупан број извршених пратњи
Број провјера идентитета
Акције појачане контроле саобраћаја на кључне узроке настанка
саобраћајних незгода
Информације упућене надлежним субјектима о стању путева,
сигнализацији и другој проблематици
Број премјештених возила специјалним возилом «паук»

2011.
79.674
80.964
107
15.341

2012.
82.287
84.574
76
19.638

2013.
79.011
81.773
65
31.256

115

136

134

71

64

82

756

357

281

Полиција је континуирано достављала информације надлежним органима
Владе Брчко дистрикта БиХ ради интердисциплинарног приступа рјешавању
проблема у саобраћају као и ефикаснијег спречавања саобраћајних незгода с
најтежим посљедицама. Такође су током извјештајног периода планиране и
спроведене 134 акције појачане контоле саобраћаја.
4.1.9.

РЕЗУЛТАТИ
ПРЕТХОДНО
СПРОВЕДЕНИХ
АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕСУИРАЊУ ОДГОВОРНОСТИ ЛИЦА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

ГОДИНА
Број изречених заштитних мјера одузимања возачке дозволе
по рјешењима суда:
због управљања возилом под утицајем алкохола
због прекорачења брзине
због непрописног претицања
због одузимања првенства пролаза
због непоштовања свјетлосне сигнализације
због осталих прекршаја
Број возача којима су одређених казнени бодови

2011.

2012.

2013.

1.913

1.727

1.889

683
990
55
63
55
67
3 .855

776
781
37
51
46
36
4.192

889
833
24
56
44
43
4.446

У

4.2. АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА РАДА ПОЛИЦЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У ОВОЈ
ОБЛАСТИ
-

-

-

Спровођење медијских кампања о опасностима у саобраћају, о обвези
поштовања саобраћајних прописа, о посљедицама управљања моторним
возилима под утицајем алкохола и дрога и друго.
Едукација школске и предшколске дјеце кроз специфичне форме рада
школских патрола (реализација Дана отворених врата, такмичење
«Непримјерен саобраћај у Брчко дистрикту БиХ», и друго).
Сарадња и партнерство с другим субјектима у оквиру чега су достављене
осамдесет двије (82) информације надлежним органима.
Поново иницирање рада савјета за безбједност саобраћаја.
Ради мултидисциплинарног приступа у управљању свим аспектима
безбједности саобраћаја у континуитету су упућиване информације и
одржавани састанци с представницима надлежних тијела (полицијске агенције
из окружења задужене за проблематику саобраћаја, представници мотоклубова, представници невладиних организација, представници мјесних
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заједница).
Ради уређивања стационарног саобраћаја на подручју Брчко дистрикта БиХ,
Полиција је током 2013. године, користећи специјално возило «Паук» уклонила 281
возило с мјеста на којима није допуштено паркирање. Приоритет дјеловања
Полиције је био уклањање непрописно паркираних возила која су ометала
нормално одвијање саобраћаја.
4.3. ЗАКЉУЧАК
Статистички и аналитички показатељи потврђују да је Полиција у овој
области остварила програмске циљеве што је резултирало несметаним
одвијањем саобраћаја и задовољавајућим степеном безбједности на
путевима Брчко дистрикта БиХ.

5. КРИМИНАЛИТЕТ
У овој области у складу са истовјетним стандардима планирања и
процјењивања Полиција је јасно исказала намјеру да смањи стопу криминалитета,
посебно деликата тешког и организованог криминалитета и повећа ефикасност у
истраживању свих видова криминалитета у односу на вишегодишњи просјек.
5.1. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
ГОДИНА
УКУПНО ПРИЈАВЉЕНО
ПО ПОЗНАТОМ ИЗВРШИОЦУ
ПО НЕПОЗНАТОМ ИЗВРШИОЦУ

2011.
852
191
661

2012.
711
151
560

2013.
501
125
376

Наведени показатељи смањења броја кривичних дјела и повећање
ефикасности у односу на вишегодишњи просјек у директној су корелацији са
унапређивањем стања безбједности и подизањем повјерења јавности у рад
Полиције што је један од кључних стратешких и оперативних циљева.
5.2. ПОКАЗАТЕЉИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА
Укупно случајева
– кривичних
дјела
Ријешено кривичних дјела у 2013. години

501
11

Ријешено
случајева –
кривичних
дјела
363

Ријешено кривичних дјела у 2012. години
Ријешено кривичних дјела у 2011. години

711
852
Укупно случајева
– кривичних дјела

Случајеви – кривична дјела за 2013. годину
Случајеви – кривична дјела по познатом извршиоцу
Случајеви – кривична дјела по непознатом извршиоцу
Случајеви – кривична дјела за 2012. годину

125
376
Укупно случајева –
кривичних дјела

Случајеви – кривична дјела по познатом извршиоцу
Случајеви – кривична дјела по непознатом извршиоцу
Случајеви – кривична дјела за 2011. годину
Случајеви – кривична дјела по познатом извршиоцу
Случајеви – кривична дјела по непознатом
извршиоцу

151
560
Укупно случајева
– кривичних
дјела
191
661

521
534
Ријешено
случајева –
кривичних дјела
149
214
Ријешено
случајева –
кривичних дјела
196
325
Ријешено
случајева –
кривичних дјела
224
310

Полиција је у 2013. години, истражујући кривична дјела остварила укупну
расвијетљеност кривичних дјела од 72%, док је расвијетљеност кривичних дјела по
непознатом извршиоцу 57%.
5.3. СТРУКТУРА ПРИЈАВЉЕНИХ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
5.3.1. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ЧОВЈЕЧНОСТИ И ВРИЈЕДНОСТИ
ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ ПО КЗ БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
РАТНИ ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА
РАТНИ ЗЛОЧИН ПРОТИВ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА
ПРОТИВПРАВНО УБИЈАЊЕ И РАЊАВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉА
ПРОТИВПРАВНО ОДУЗИМАЊЕ СТВАРИ ОД УБИЈЕНИХ И
РАЊЕНИХ НА РАТИШТУ
ПОВРЕДА ЗАКОНА ИЛИ ОБИЧАЈА РАТА
КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИМА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ
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Савјет министара БиХ у децембру 2008. године усвојило је Државну
стратегију за рад на предметима ратних злочина. Једним од основних циљева и
очекиваних
резултата
предвиђено
је
процесуирање
најсложенијих
и
најприоритетнијих предмета ратних злочина у року од седам година те
процесуирање осталих предмета ратних злочина у периоду од петнаест (15) година
од усвајања Стратегије. Полиција је у извјештајном периоду, у складу с наведеном
стратегијом интензивно спроводила истраге најсложенијих и најприоритетнијих
предмета, а све под надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ и Тужилаштва
БиХ.
Поступајући по наредбама Тужилаштва, Полиција је спроводила истраге у
укупно 146 отворених предмета (14 предмета је отворено током извјештајног
периода, а 16 предмета је затворено) од којих је педесет девет (59) у надлежности
Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, а осамдесет седам (87) у надлежности
Тужилаштва БиХ.
У извјештајном периоду након спроведених свих потребних активности под
надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ прикупљени су докази и упућена су два
12

извјештаја против два лица због сумње да су починила кривично дјело ратни
злочин против цивилног становништва.
С циљем прикупљања доказа за утврђивање кривичне одговорности
починилаца кривичних дјела из ове области као и других околности од укупно 263
лица су узете изјаве, извршене су 942 провјере на терену, те су укупно упућена 132
извјештаја од чега 104 Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ и двадесет осам (28)
Тужилаштву БиХ.
У координацији са Институтом за нестала лица БиХ и Тужилаштвом БиХ
извршено је пет пробних ископавања (Липовац, Пољаци и Буквик) ради провјере
информација прикупљених од стране Полиције, Института или удружења несталих
да би се на наведеним локацијама могли налазити посмртни остаци лица несталих
за вријеме оружаног сукоба у БиХ. Приликом пробних ископавања нису пронађени
посмртни остатци несталих лица.
Поред наведеног, поступајући по наредбама Тужилаштва Босне и
Херцеговине, извршене су и двије реексхумације (Горњи Рахић и Ивици) ради
узимања коштаних узорака за ДНК анализу са скелетних остатака. Током
спровођења наведених активности пронађени су скелетни остатци десет (10) НН
лица, те су од истих узети ДНК узорци ради идентификације.
У извјештајном периоду настављене су активности анализе, прикупљања
оперативних информација и консолидовања предмета који су, заједно с
предметним тужиоцима, а у складу с Државном стратегијом за рад на предметима
ратних злочина, одређени као најсложенији и најприоритетнији предмети.
Поред горенаведених активности полицијски службеници су током
извјештајног периода извршили прегледе архивске документације више
полицијских, обавјештајних и војних структура у БиХ и иностранству.
Као резултат свеукупних активности у извјештајном периоду донесене су три
правоснажне пресуде гдје је једно лице осуђено на казну затвора у трајању од једне
године, једно лица је осуђено на казну затвора у трајању од двије године и шест
мјесеци, а једно лица је ослобођено оптужби. Такође су донесене двије
неправоснажне пресуде, у првој је донесена ослобађајућа пресуда за два лица, а у
другој је једном лицу изречена казна затвора у трајању од четири године.
Тренутно се воде поступци – главни претреси по четири предмета по којима
су у претходном периоду потврђене оптужнице.
У извјештајном периоду настављено је са размјеном информација и
унапређивањем сарадње по питању ратних злочина са другим агенцијама за
спровођење закона, као са другим институцијама.
У складу с Правилником о унутрашњој организацији и устројству радних
мјеста Полиције Брчко дистрикта БиХ државни службеник – психолог континуирано
је пружао стручну помоћ полицијским службеницима у припреми жртава ратних
злочина за прикупљање изјава, као у припреми свједока за свједочење по
предметима који су у току суђења.
5.3.2. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И ЈЕДИНСТВА ТРЖИШТА ТЕ
КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЦАРИНА ПО КЗ БиХ и КРИВИЧНА ДЈЕЛА
ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
КРИВОТВОРЕЊЕ НОВЦА
ПОРЕСКА УТАЈА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

2011.
1
0
1

2012.
2
1
3

2013.
0
0
0

Упућена су три извјештаја (двије допуне) против три лица због сумње да су
починила кривично дјело пореска утаја.
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-

Такође је упућена једна допуна извјештаја против једног лица због сумње да је
починило кривично дјело кривотворење новца.

5.3.3. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВЕ ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ИЗАЗИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ И ВЈЕРСКЕ МРЖЊЕ,
РАЗДОРА ИЛИ НЕПОДНОШЉИВОСТИ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

2011.

2012.

2013.

1
1

0
0

0
0

У извјештајном периоду није евидентиран нити један случај – кривично дјело из
ове главе кривичних дјела.

5.3.4. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТИЈЕЛА ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
УБИСТВО
УБИСТВО У ПОКУШАЈУ
ТЕШКА ТЈЕЛЕСНА ОЗЉЕДА
ЛАКА ТЈЕЛЕСНА ОЗЉЕДА
УЧЕСТВОВАЊЕ У ТУЧИ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

2011.
2
0
16
47
1
66

2012.
0
0
8
38
0
46

2013.
0
1
5
29
2
37

У извјештајном периоду није било евидентираних убистава.
Завршена је истрага у једном случају кривичном дјелу убиство у покушају и
против једног лица је упућен извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због
сумње да је починило наведено кривично дјело и кривично дјело неовлашћена
набавка, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје.
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ против три лица су упућени извјештаји због
сумње да су починиле кривична дјела тешка тјелесна озљеда.
Против четрдесет (40) лица су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта
БиХ због сумње да су починила кривична дјела лака тјелесна озљеда.
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ против шест лица су упућени извјештаји због
сумње да су починила кривично дјело учествовање у тучи.
Настављене су истражне активности убистава из претходног периода и у том
контексту од два осумњичена лица с подручја Модриче и Добоја је узет
биолошки материјал ради ДНК анализе, а за једно лице с подручја општине
Оџак вршене су провјере оперативне природе ради довођења у евентуалну везу
с наведеним деликтима.
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5.3.5. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЈЕКА И ГРАЂАНИНА
ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
НАРУШАВАЊЕ НЕПОВРЕДИВОСТИ ДОМА
НЕОВЛАШЋЕНО ПРИСЛУШКИВАЊЕ И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-
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0
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2012.
4
0
1
5

2013.
5
0
0
5

Против девет лица су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због
сумње да су починила кривично дјело угрожавање безбједности.

5.3.6. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ И МОРАЛА ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
СИЛОВАЊЕ
СИЛОВАЊЕ У ПОКУШАЈУ
ПОЛНИ ОДНОС С ДЈЕТЕТОМ
БЛУДНЕ РАДЊЕ
ЗАДОВОЉЕЊЕ ПОХОТЕ ПРЕД ДЈЕТЕТОМ ИЛИ
МАЛОЉЕТНИКОМ
ИСКОРИШћАВАЊЕ ДЈЕТЕТА ИЛИ МАЛОЉЕТНИКА РАДИ
ПОРНОГРАФИЈЕ
УКУПНО кривичних ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

-
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1
2
2
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2012.
4
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2
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1

0

0

1

0

0
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Истраге у свим пријављеним случајевима – кривичним дјелима силовање су
довршене и против два лица су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко
дистрикта БиХ због сумње да су починила наведено кривично дјело.
Као резултат спроведених истрага догађаја који су у тренутку пријаве, у
претходном и у текућем периоду, дефинисани као КТА случајеви, у извјештајном
периоду против три мушка лица (једно малољетно) упућени су извјештаји због
сумње да су починила кривично дјело блудне радње, против једног лица због
сумње да је починило кривично дјело задовољење похоте пред дјететом или
малољетником и против једног лица упућена је допуна извјештаја због сумње да
је починило кривично дјело упознавање дјетета с порнографијом.
У контексту реализације активности из Државне стратегије за борбу против
трговине људима у извјештајном периоду завршене су планске активности на
сузбијању трговине људима на подручју Брчко дистрикта БиХ, те је упућен један
извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ против два лица због сумње да су
починила кривично дјело трговина људима из члана 207а става 1 КЗ БД БиХ,
тако што су у временском периоду од 2011. до 2013. године на подручју Брчког,
Орашја, Челића и Градачца уз пријетњу силом или другим облицима принуде,
преваре или обмане, а ради радне експлоатације, присилили једну петерочлану
обитељ на просјачење, док су новац који је прикупљала наведена обитељ
свакодневно узимали за себе.

5.3.7. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ БРАКА, ПОРОДИЦЕ И ОМЛАДИНЕ ПО КЗ БД
БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ВАНБРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА С МЛАЂИМ МАЛОЉЕТНИКОМ
ОДУЗИМАЊЕ ДЈЕТЕТА ИЛИ МАЛОЉЕТНИКА
ЗАПУШТАЊЕ ИЛИ ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЈЕТЕТА ИЛИ
МАЛОЉЕТНИКА
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
ИЗБЈЕГАВАЊЕ УЗДРЖАВАЊА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ
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У извјештајном периоду упућен је извјештај против једног лица због сумње да је
починило кривично дјело насиље у породици и напад на службено лице у
вршењу послова безбједности.
Против једног лица је упућен извјештај због сумње да је починило кривично
дјело ванбрачна заједница с млађим малољетником.
Завршене су истраге у четрнаест (14) случајева – кривичних дјела насиље у
породици и против петнаест (15) лица је упућено четрнаест (14) извјештаја
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због сумње да су починила наведено
кривично дјело.
У извјештајном периоду завршене су истраге у оба пријављена кривична дјела
избјегавање уздржавања, као и у једном случају из 2012. године, те у једном
предмету који је евидентиран као КТА и против четири лица су упућени
извјештаји због сумње да су починила наведено кривично дјело.

5.3.8. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ
ОПОЈНИХ ДРОГА
ОМОГУЋАВАЊЕ УЖИВАЊА ОПОЈНИХ ДРОГА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

-

-

-

2011.

2012.

2013.

25
0
25

15
1
16

13
0
13

Полиција је и у извјештајном периоду уважавајући своје стратешке приоритете
одржала континуитет истраживања у овој области и поред снажних ограничења
која се огледају прије свега у недовољној свијести грађана о опасностима од
злоупотребе дрога, одсуства системског приступа заједнице, значајним
потешкоћама у примјени мјера из Главе IX ЗКП као кључног алата у
документовању ових кривичних дјела прије свега борбе против организованог
аспекта ове области криминалитета.
Своју опредијељеност да истраживачке активности усмјери к лицима која се
баве недопуштеном трговином опојних дрога с елементима организованости,
Полиција је спровела двије оперативне акције кодних назива «Зоља» и «Арка».
У извјештајном периоду кроз наведене операције и активности које су биле
појединачно усмјерене на одређена лица довршене су истраге у дванаест (12)
кривичних дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога
и против двадесет четири (24) лица (једно малољетно) су упућени извјештаји
због сумње да су починила наведено кривично дјело.
Резултат наведених истрага је проналазак и одузимање свеукупно око три
килограма опојних дрога хероина, марихуане, кокаина, спида и смјесе за
мијешање са опојним дрогама.
У складу са Законом о спречавању и сузбијању злоупотреба опојних дрога
поднесено је педесет (50) захтјева за покретање прекршајног поступка против
исто толико лица због посједовања мањих количина опојних дрога.

5.3.9. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ, ПОСЛОВАЊА И БЕЗБЈЕДНОСТИ
ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ОБМАНА ПРИ ДОБИЈАЊУ КРЕДИТА ИЛИ ДРУГИХ ПОГОДНОСТИ
ПРЕВАРА У ТРГОВАЧКОМ ПОСЛОВАЊУ
НЕДОПУШТЕНА ТРГОВИНА
КРИВОТВОРЕЊЕ ИЛИ УНИШТЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ИЛИ
ТРГОВАЧКИХ КЊИГА ИЛИ ИСПРАВА
ОСТАЛО
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ
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2011.
1
1
1

2012.
2
2
1

2013.
4
3
0

1
1
5

0
0
5

0
0
7

-

-

-

Против три лица су упућена два извјештаја (једна допуна) Тужилаштву Брчко
дистрикта БиХ због сумње да су починила кривично дјело превара у трговачком
пословању.
Полиција је од укупно четири завршила истраге у три пријављена случаја –
кривична дјела обмана при добијању кредита или других погодности и против
три лица упутила извјештаје Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.
Такође, Полиција је завршила истраге и у два КТА случаја из претходног
периода и упутила два извјештаја против два лица због сумње да су починила
кривично дјело обмана при добијању кредита или других погодности.

5.3.10. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
КРАЂА
ТЕШКА КРАЂА
ТЕШКА КРАЂА У ПОКУШАЈУ
ОТУЂЕЊЕ ПМВ
ПОКУШАЈ ОТУЂЕЊА ПМВ
РАЗБОЈНИШТВО
РАЗБОЈНИШТВО У ПОКУШАЈУ
УТАЈА
ОДУЗИМАЊЕ ТУЂЕ ПОКРЕТНИНЕ
ОШТЕЋЕЊЕ ТУЂЕ СТВАРИ
ПРЕВАРА
ПРЕВАРА У ПОКУШАЈУ
ИЗНУДА
ЗЛОУПОТРЕБА ПОВЈЕРЕЊА
ПРЕВАРА ПОВЈЕРИОЦА
ПАЉЕВИНА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

2011.
204
247
25
16
0
6
1
2
2
37
7
0
1
0
2
3
553

2012.
137
207
29
3
0
10
1
1
2
43
19
1
1
0
4
2
460

2013.
91
146
6
7
1
6
1
1
0
30
6
0
1
1
2
2
301

Кривична дјела против имовине су најзаступљенија у структури евидентираних
кривичних дјела (61%).
Евидентан је тренд смањења броја кривичних дјела имовинске природе у
односу на вишегодишњи просјек, а посебно оних с најтежим посљедицама.
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ су упућена извјештаја против осам лица због
сумње да су починила кривично дјело разбојништво.
Завршене су истраге у три случаја отуђења ПМВ и против пет лица су упућени
извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због сумње да су починила
наведена кривична дјела.
Полиција је успјешно реализовала четири оперативне акције из ове области
кодних назива «Форд», «Сава», «Астерикс» и «Дијаспора». Једна од наведених
акција је спроведена заједно с припадницима МУП-а Републике Хрватске.
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-

-

Због сумње да су починила 134 кривична дјела тешке крађе и крађе, поднесени
су извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ против 215 лица.
Против тридесет (30) лица упућени су извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта
БиХ због сумње да су починилеа кривично дјело оштећење туђе ствари.
Упућена су четири извјештаја против четири лица због сумње да су починила
кривично дјело превара повјериоца.
Довршене су истраге у четири кривична дјела преваре и против четири лица су
упућени извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ, као и пет извјештаја
против пет лица због сумње да су починила кривично дјело прикривање.
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ су упућена два извјештаја против исто толико
лица због сумње да су починила кривично дјело утаја.
Против два лица су у два случаја упућени извјештаји због сумње да су починила
кривично дјело одузимање туђе покретнине.
Због сумње да су починила кривично дјело изнуде против шест лица су упућена
два извјештаја Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.
Упућен је и један извјештај против једног лица због сумње да је починило
кривично дјело паљевина, као и једна допуна извјештаја против једног лица због
сумње да је починило кривично дјело противправно заузимање некретнине од
општег значења.

Статистички показатељи у области крађа и тешких крађа по безбједносним
секторима:
Безбједносни сектор
Iа сектор (Глухаковац, Мујкићи, Грбавица, Плазуље, Горице, Крепшић, Вучиловац, Марковић
Поље, Ланишта и Доњи Рахић)
IIа сектор (Пољаци, Јагодњак, Доња Скакава, Сеоњаци, Приједор, Горња Скакава, Бијела,
Дубраве и Церик)
IIIа сектор (Брка, Уловић, Буковац, Витановићи, Лукавац, Буквик, Улице, Горњи Вукшић, Доњи
Вукшић, Гајеви, Вујичићи и Џигуре)
IVа сектор (Горњи Рахић, насеље Прутаче, Маоча, Ограђеновац, Паланка, Чанде, Ћосети,
Рашљани и Исламовац)
Vа сектор (Штрепци, Горњи и Доњи Зовик, Боће, Бодериште, Шаторовићи, Доње и Горње
Дубравице)
VIа сектор (Ново насеље, Поточари, Горњи и Доњи Брезик, Станови, Столин, Гредице I и
Гредице II)
VIIа сектор (Брезово Поље, Брезово Поље село, Бузекара, Крбети, Сандићи, Трњаци,
Слијепчевићи, Ражљево и Попово Поље)
VIIIа сектор (Насеље Илићка и МЗ Грчица с улицама М. Пупина, М. Хаџи-Ристића,
Хилендарска, Крфска, П. Савића, М. Аласа, Б. Фелнера, Ф. Вишњића, Р. Домановића, Проте
М. Ненадовића, Глишића, Ј. Готовца, Ђ. Јакшића, С. Мокрањца, Д. Обрадовића, Ј. Козарца,
Д. Радовића, Хаџиалагића, улице П. Кочића до раскрснице IV јула и десна страна улице И.
Самоковлије до жељезничке пруге)
IXа сектор (Кланац, Ријеке, Диздаруша, Беговача са Чађавцем, и IV јула – лијева страна)
Xа сектор (Ивици, Мераје, Бродуша, Стари расадник, Брод, Доња Брка и Липовац)
XIа сектор (Ислахијет, Д. Киша, Шеталиште, Пере Марјана, Р. Џ. Чаушевића, Бећиревића, А.
Б. Шимића, Фицибајер, Мусала, Кучукалића, Кантарџића, С. Ћоровића, М. Црњанског, С. С.
Крањчевића, Д. Петровића, Мујдановача, Р. Штетића, А. Дервишевића, Др С. Едхемовића,
Ајановића, С. Р. Сврачета, Д. Цесарића, Бањалучка, Ф. Кучукалића Мате, Мудериса)
XIIа (Коначко брдо – лијева страна, зелена пијаца, Савска, Булевар мира, Трг младих –
лијева страна, И. Андрића, Б. Нушића – лијева страна од улице Ј. Ј. Штросмајера, Узуновића
– лијева страна, Бијељинска – лијева страна до надвожњака жељезничке пруге, В. С.
Караџића, Посавска, И. Секулић, Д. Васиљева, М. М. Антића, Лучка, С. Саве, М. Маглова, Ј.
Дучића, Еп. Н. Велимировића, Ц. Зузорић, Т. Максимовића, Ј. Скерлића, Ј. Ј. Змаја, И.
Миросављевића Коларца, И. Ф. Јукића, Ј. Панчића, А. Шантића, Д. Максимовић, Б. Кисића, И.
Гундулића, С. Башића)
XIIIа ((Коначко брдо – десна страна, Трг младих – десна страна, Узуновића – десна страна до
Улице браће Рибникар, Б. Рибника – десна страна, Трг правде, Студентска – десна страна,
Х. Кикића, Шеталиште, Занатски центар, А. Буквице, Мехмедагића, Босне Сребрене, М.
Крлеже – до раскрснице Касино, Љ. Гаја, М. Селимовића, Б. Нушића – десна страна, И.
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2013.

27

21
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35

18

35
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11
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22
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18

7

24

15

29
40

16
23

9

6

28

21

21

23

Андрића – десна страна, Клостерска, Ј. Ј. Штросмајера, Т. Ујевића, Синанагића,
Ђермановића, А. Шеное, М. Диздара, А. Николића, Бурића, Омеровића, Прњавор, Вилића,
Јеврејска, Л. Костића, С.-бега Башагића)
XIVа (Ј. Чампаре, Бискупа Ј. Ј. Стадлера, Др Фридмана, М. Ракића, Жељезничка, дио Улице
фра Ш. Филиповића до броја 11, Херцеговачка, М. Марулића, Б. Кобића, А. Г. Матоша,
Студентска, В. Пелагића, Браће Ћускић, М. Гупца, М. Муламехмедовића, Браће Рибникара –
лијева страна, Б. Радичевића, Б. Ћопића, П. Јовановића, С. Куленовића, Босанских краљева,
М. Држића, Његошева, Др С. Муратовића, С. Пашалића, Турсића)
XVа простор пијаце Аризона
Остало

21

17

0
6

1
6

5.3.11. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ОКОЛИНЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
МУЧЕЊЕ И УБИЈАЊЕ ЖИВОТИЊА
ПУСТОШЕЊЕ ШУМА
ШУМСКА КРАЂА
ИЗАЗИВАЊЕ ШУМСКОГ ПОЖАРА
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

2011.
0
6
55
1
62

2012.
1
3
69
1
74

2013.
0
1
53
0
54

Као резултат спроведене истраге Полиција је упутила извјештај против једног
лица због сумње да је починило кривично дјело пустошење шума.
Из претходног периода завршена је једна истрага пустошења шума и против
једног лица је упућен извјештај због сумње да је починило наведено кривично
дјело.
Исто тако упућена су двадесет четири (24) извјештаја против тридесет седам
(37) лица због сумње да су починила кривично дјело шумска крађа.

5.3.12. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЉУДИ И ИМОВИНЕ
ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ИЗАЗИВАЊЕ ОПШТЕ ОПАСНОСТИ
ИЗАЗИВАЊЕ ОПШТЕ ОПАСНОСТИ У ПОКУШАЈУ
УНИШТЕЊЕ ИЛИ ОШТЕЋЕЊЕ ВАЖНИХ ПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА ИЛИ ЈАВНИХ УРЕЂАЈА
ТЕШКА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
ЉУДИ И ИМОВИНЕ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

2011.
4
1

2012.
11
0

2013.
4
0

3

3

0

0

1

0

8

15

0

Полиција је завршила истраге у свим пријављеним случајевима – кривичним
дјелима изазивање опште опасности и против четири лица упутила извјештаје
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због сумње да су починила наведено
кривично дјело.
Такође су завршене истраге два кривична дјела изазивање опште опасности
која су се догодила у претходном периоду и против два лица су упућени
извјештаји надлежном тужилаштву.

5.3.13. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ПО КЗ
БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ОПАСНОМ РАДЊОМ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

2011.
0
1
1

2012.
1
1
2

2013.
0
0
0

У извјештајном периоду није евидентиран нити један случај – кривично дјело из
ове главе кривичних дјела.
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5.3.14. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА ПО КЗ БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ПРИПРЕМАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
ЛАЖНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ДАВАЊЕ ЛАЖНОГ ИСКАЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ДОКАЗИВАЊА
НЕИЗВРШЕЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

2011.
1
1
0
0
1
3

2012.
1
3
1
1
0
6

2013.
0
0
0
0
1
1

Против једног лица због сумње да је починило кривично дјело неизвршавање
судске одлуке упућен је извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ против једног лица је упућен извјештај због
сумње да је починило кривично дјело лажно пријављивање које се догодило у
претходном периоду.
Завршена је истрага кривичног дјела спречавање доказивања из претходног
периода и против три лица је упућен извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта
БиХ, и то против једне лица због сумње да је починило наведено кривично дјело
и против два лица да су починила кривично дјело давање лажног исказа.

5.3.15. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И ПРАВНОГ ПРОМЕТА ПО КЗ
БД БиХ
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ
РАДЊЕ
НАПАД НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА
БЕЗБЈЕДНОСТИ
НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ
СКИДАЊЕ ИЛИ ПОВРЕДА СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА ИЛИ ЗНАКА
ОДУЗИМАЊЕ ИЛИ УНИШТЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ПЕЧАТА ИЛИ
СЛУЖБЕНОГ СПИСА
САМОВЛАШЋЕ
НЕДОПУШТЕНО ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА ИЛИ ЕКСПЛОЗИВНИХ
МАТЕРИЈА
КРИВОТВОРЕЊЕ ИСПРАВЕ
ОВЈЕРА НЕИСТИНИТОГ САДРЖАЈА
ПОВРЕДА МИРА УМРЛОГ
НЕДОПУШТЕНА НАБАВКА, ДРЖАЊЕ ИЛИ ПРОДАЈА ОРУЖЈА ИЛИ
БИТНИХ ДЈЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ

-

-

-

-

2011.

2012.

2013.

2

0

0

4

6

1

3
2

2
3

2
2

0

1

0

1

1

0

15

7

6

23
1
1

21
2
0

25
2
1

1

3

2

53

46

42

Полиција је завршила истрагу у извјештајном периоду пријављеног кривичног
дјела напад на службено лице у вршењу послова безбједности и против једног
лица упутила извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.
Такође, Полиција је завршила истрагу кривичног дјела напад на службено лице
у вршењу послова безбједности из претходног периода и против једног лица је
упутила извјештај надлежном тужилаштву.
Кроз истраге пријављених случајева у извјештајном периоду (једног кривичног
дјела насиље у породици и једног КТА случаја) утврђен је основ сумње да су
два лица починила кривично дјело напад на службено лице у вршењу послова
безбједности и против истих су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта
БиХ.
Завршене су истраге у оба пријављена случаја – кривична дјела насилничко
понашање и против пет лица су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко
дистрикта БиХ због сумње да су починила наведено кривично дјело.
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Такође је кроз истрагу једног кривичног дјела лака тјелесна озљеда утврђено
постојање кривичног дјела насилничког понашања и против четири лица је
упућен извјештај Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.
Од укупно шест пријављених кривичних дјела недопуштено држање оружја или
експлозивних материја у извјештајном периоду завршене су истраге у пет
случајева и против пет лица су упућени извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта
БиХ. Такође, завршене су три истраге догађаја (КТА случајеви) које су
резултирале подношењем извјештаја против три лица због сумње да су
починила кривично дјело недопуштено држање оружја или експлозивних
материја.
Полиција је против тридесет осам (38) лица због сумње да су починила
кривично дјело кривотворење исправе упутила извјештаје Тужилаштву Брчко
дистрикта БиХ (13 КТА случајева).
Против девет лица упућени су извјештаји Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ због
сумње да су починила кривично дјело овјеравање неистинитог садржаја
пријављених у претходном и у извјештајном периоду као КТА случајеви.
Завршене су истраге у оба пријављена случаја кривична дјела недопуштена
набавка, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје по Закону о
оружју и муницији Брчко дистрикта БиХ и против два лица су упућена два
извјештаја Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ. Такође кроз истрагу кривичног
дјела убиство у покушају утврђено је постојање наведеног кривичног дјела и
против једног лица је упућен извјештај надлежном тужилаштву.
У истраживању једног случаја кривичног дјела тешка крађа прикупљени су
докази који представљају основ сумње да је једно лица починило кривично
дјело лажно представљање.

5.3.16. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПОДМИЋИВАЊА И КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ
СЛУЖБЕНЕ И ДРУГЕ ОДГОВОРНЕ ДУЖНОСТИ (РЕАЛИЗАЦИЈА
АКЦИОНОГ ПЛАНА ПБД ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ)
КРИВИЧНО ДЈЕЛО
ПРИМАЊЕ ПОКЛОНА И ДРУГИХ ОБЛИКА КОРИСТИ
ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ИЛИ ОВЛАШЋЕЊА
ПРОНЕВЈЕРА
ПРЕВАРА У СЛУЖБИ
НЕСАВЈЕСТАН РАД У СЛУЖБИ
КРИВОТВОРЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ ИСПРАВЕ
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ ОВЕ ГЛАВЕ
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-

-

2011.
0
2
0
0
3
1
6

2012.
1
3
2
1
2
0
9

2013.
0
4
0
1
4
0
9

У складу с наредбама предметног тужиоца у истрази под кодним називом
„Бинго“ у извјештајном периоду Полиција је предузимала активности које су
резултирале подизањем оптужница за десет (10) осумњичених лица.
Истраживање у овој области у извјештајном периоду резултирало је
подношењем два извјештаја против два лица због сумње да су починила
кривично дјело злоупотреба положаја или овлашћења и двије допуне извјештаја
против три лица због сумње да су починила истовјетно кривично дјело.
Против два лица су упућена два извјештаја Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ
због сумње да су починилиа кривично дјело несавјестан рад у служби.
Против једног лица због сумње да је починило кривична дјела превара у служби
и кривотворење службене исправе упућен је извјештај Тужилаштву Брчко
дистрикта БиХ.
У истраживању КТА догађаја пријављених у претходном периоду Полиција је
због сумње да је једно лица починило кривично дјело проневјера упутила
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допуну извјештаја Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ, као и допуну извјештаја
против једног лица због сумње да је починило кривично дјело противзаконито
посредовање.
У склопу истражних активности на документовању коруптивних кривичних
дјела а слиједећи правце дјеловања дефинисане Акационим планом за борбу
против корупције на подручју Брчко дистрикта БиХ у извјештајном периоду под
надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ (захтјеви и наредбе) спровођене су
истраге у четрнаест (14) предмета (12 КТА случајева и 2 КТ случаја) који су
појединачно у различитој фази истраге (утврђивање основа сумње, подизање
оптужнице).
5.3.17. КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
-

Током 2013. године упућен је један извјештај против једног лица због сумње да је
починило кривично дјело оштећење рачунарских података и програма.

5.4. ОСТАЛИ ПРИЈАВЉЕНИ БЕЗБЈЕДНОСНО И КРИМИНАЛИСТИЧКО
ИНТЕРЕСАНТНИ ДОГАЂАЈИ (КТА случајеви)
У тренутку пријављивања и у почетној фази истраге сви пријављени догађаји
Полицији не садрже јасна обиљежја кривичног дјела на нивоу основа сумње (КТА
случајеви), те је у таквим случајевима нужно предузети све активности (увиђај,
оперативно истраживање, криминалистичко-техничка вјештачења, обдукције и др.)
ради потврђивања навода пријаве и утврђивања кривичне природе сваког појединог
пријављеног догађаја.
Ради разумијевања стручних и професионалних напора, наведено јасно
илуструје примјер пријављивања смрти лица који могу бити производ кривичног
дјела убиства, али и самоубиства, или задесне смрти као догађаја који не садржи
елементе кривичног дјела, затим догађаје који доминирају у овој области у којима
постоје обиљежја садржана у чланку 25 КЗБДБиХ.
Такође, сву комплексност истраживања догађаја из ове области потврђују
проактивни и истраживачки напори на криминалистичкој обради индицијалних
информација и сазнања о евентуалном почињењу кривичних дјела из главе XXXI
КЗБДБиХ, Кривична дјела подмићивања и кривична дјела против службене и друге
одговорне дужности.
Након спроведених истражних активности у расвјетљавању наведених
догађаја Полиција је Тужилаштву БиХ и Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ упутила
извјештаје на поступање из њихове надлежности које подразумијева и доношење
одлука о обустави истрага у свим случајевима гдје су испуњени услови из члана
224 ЗКПБиХ и члана 224 ЗКП, а у вези с чланом 25 КЗБДБиХ.
У складу са споменутим упутством у посматраном периоду Полиција је
евидентирала и истраживала укупно 293 безбједносно и криминалистичко
интересантна догађаја.
У оквиру наведених случајева треба издвојити четрдесет један (41) случај
кривотворења исправа, седамнаест (17) случајева угрожавања безбједности,


Упутство о процедурама у поступању с предметима у Јединици криминалистичке Полиције Брчко
дистрикта БиХ
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петнаест (15) случајева крађа, тринаест (13) случајева злоупотребе службеног
положаја или овлашћења, по седам случајева избјегавања давања издржавања и
пожара, по шест случајева самоубистава, превара и кривотворења новца, пет
случајева оштећења туђе ствари, те у свим осталим случајевима.
5.5. СТРУКТУРА ПРИЈАВЉЕНИХ ЛИЦА
Полиција је против 519 лица упутила извјештаје надлежним тужилаштвима
што представља смањење укупно пријављених лица у односу на прошлу годину. Од
укупног броја пријављених лица, 221 лице су повратници у вршењу кривичних
дјела, од чега су двадесет девет (29) у такозваном специјалном повраћају у
области: деветнаест (19) – тешке крађе и крађе, четири (4) – наношење тјелесних
повреда, по два (2) – дроге и шумске крађе, те по једно (1) – недозвољено држање
оружја и оштећење туђе ствари. У 2013. години од укупног броја пријављених
починилаца седамдесет седам (77) лица су малољетници.
5.6. ПОДРШКА ИСТРАЖНИМ СЕГМЕНТИМА
5.6.1. ФОРЕНЗИЧКИ ПОСЛОВИ
Полиција је у извјештајном периоду извршила 747 увиђаја, а затим упутила
120 захтјева за вјештачење и извршила шездесет три (63) форензичка прегледа.
У извјештајном периоду састављено је 536 дактилоскопских вјештачења са
107 позитивних идентификација.
5.6.2. КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЈЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ
У посматраном периоду састављено је 23.426 криминалистичкообавјештајних извјештаја. Након спроведене криминалистичко-обавјештајне
анализе 247 информација због свог садржаја и безбједносне природе прослијеђено
је другим субјектима унутар Босне и Херцеговине, прије свега у функцији борбе
против организованог криминала, корупције и тероризма.
Преостали значајнији дио информација коришћен је за тактичко усмјеравање
свих оперативних сегмената унутар Полиције (763 информације).
5.6.3. ПРИМЈЕНА ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ
Полиција је поступајући по укупно двадесет шест (26) наредби издатих од
стране надлежних судова током 2013. године примјењивала посебне истражне
радње према двадесет пет (25) лица.
5.6.4. КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА И АРХИВА
Током извјештајног периода на реферату за казнену евиденцију издата су
укупно 1.353 увјерења о некажњавању, запримљене од стране других полицијских
органа и других субјеката 953 замолнице за доставу извадака из казнене
евиденције, запримљена 922 казнена листа од правосудних органа, упућено 1.400
захтјева за брисање казни и урађено 1.207 рјешења о брисању казни по службеној
дужности, евидентирано је 226 пријава затвореника који су се јавили на допуст, а
који су боравили на подручју Брчко дистрикта БиХ.
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5.7. ЗАКЉУЧАК
Статистички и аналитички показатељи потврђују да је Полиција у овој
области остварила кључне програмске циљеве што је резултирало
задовољавајућим степеном ефикасности у борби против свих видова
криминала на подручју Брчко дистрикта БиХ.

6. ПОТРАЖНА ДЈЕЛАТНОСТ
Ефикасно поступање Полиције у потражним дјелатностима илуструју
сљедећи подаци:
ГОДИНА
Расписане потјернице – потраге од стране Полиције Брчко
дистрикта БиХ
Запримљено потјерница од стране Националног централног
бироа
Извршено хапшења по потјерницама
Извршено обустава потјерница од стране Полиције Брчко
дистрикта БиХ
Упућено аката Националном централном бироу
Позитивни резултати кроз Интерполову базу за аутоматску
претрагу
Упућено дактилоскопском специјалисти за провјере отисака по
захтјеву Националног централног бироа
Запримљено потрага – потјерница од ФМУП-а путем система
Запримљено потрага – потјерница од МУП-а РС путем система
Расписане потраге за личним документима и регистрацијским
таблицама
Допуњено база потрага

2011.

2012.

2013.

66

90

72

2 725

2 744

2 700

35

46

57

81

80

92

1 415

1 269

1 408

30

7

24

394

372

447

573
2 925

138
10 254

4
3 031

1 417

1 438

1 553

102 829

49 100

30 905

Током 2013. године расписане су седамдесет двије (72) потјернице – потраге,
запримљено 2.700 потјерница од Интерпола, запримљене четири потјернице –
потраге од ФМУП-а, запримљена 3.031 потјерница – потрага од МУП-а РС,
запримљена 1.642 акта и упућено 1.408 аката Националном централном бироу
Интерпола БиХ, извршена 404 уласка у АСФ базе Интерпола са двадесет четири
(24) позитивне идентификације.
У извјештајном периоду Полиција је остварила ефикасније резултате у овој
области, који се између осталог огледају у чињеници да је у 2013. години повећан
број лица лишених слободе по активним потјерницама у односу на претходно
период за 24%.
Успоставом оперативно-комуникационог центра с кључном улогом у
координацији потражне дјелатности Полиција је створила претпоставке за даље
унапређивање властите ефикасности у том сектору, с посебним усмјерењем за
откривање, проналажење и хапшење лица осумњичених за извршење тешких
кривичних дјела, кривичних дјела организованог криминала, ратних злочина као и
серија имовинских деликата.

7. ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
Изградња и унапређивање професионалних стандарда у раду Полиције је
континуирано опредјељење највишег менаџмента. Реализација професионалних
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стандарда у погледу законитости, правилности, професионализма и етике у раду
запослених је у директној корелацији са степеном повјерења јавности у рад
Полиције.
7.1. ИНТЕРНИ ПОСТУПЦИ
Интерни поступци отворени у извјештајном периоду
Представке и жалбе грађана
Унутрашњи захтјеви – пријаве

-

-

-

-

2012.
121
24
97

2013.
136
48
88

У извјештајном периоду смањен је број интерних поступака.
Повећан је број представки и жалби грађана.
Од укупно 136 отворених поступака у извјештајном периоду закључено је 127
предмета.
У складу с прописима, а у функцији остварења цивилног надзора над свим
поступцима о представкама и жалбама грађана, у свим случајевима
обавијештена је Владина Канцеларија за жалбе и притужбе грађана ради
остваривања властите надлежности прописане Законом.
У свим случајевима из њихове надлежности обавјештавани су Комисија за јавну
безбједност и надзор над радом Полиције и Независни одбор за избор и
именовање шефа и замјеника шефа Полиције и оцјену рада шефа Полиције.
Такође у сектору заштите људских права и основних слобода Полиција је
остварила сарадњу са институцијом омбудсмана.
Поднесено захтјева за покретање дисциплинских
поступка
Обухваћено лица дисциплинским поступком
Лакше повреде службене дужности

-

2011.
151
24
127

2011.
14

2012.
8

2013.
4

26
26

8
11

8
12

Анализом података из претходне таблице евидентно је да је током извјештајног
периода дошло до благог повећања лакших повреда службене дужности.
Полиција је у 2013. години спроводила комплексне и опсежне интерне поступке
за које поред дисциплинске одговорности постоји сумња и у кривичну
одговорност.

7.2. ИСПИТИВАЊЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ПРИСИЛЕ
ГОДИНА
Употреба средстава присиле
Обухваћено лица

2011.

2012.

2013.

72
83

52
58

50
57

На основу резултата спроведених истрага ради утврђивања оправданости и
законитости, шефу Полиције је предложено да педесет (50) извјештаја о употреби
силе оцијени правилним и законитим, на основу чега је он четрдесет девет (49)
употреба силе оцијенио законитим и правилним, док је у једном случају наложио
спровођење интерног поступка у вези са употребом силе од стране полицијских
службеника.
7.3. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ И НАГРАЂИВАЊЕ
Након спроведених интерних поступака, у 2013. години двадесет четири (24)
предмета су оцијењена основаним. У наведеним предметима, поред предложених
мјера за отклањање утврђених неправилности у раду, поднесена су четири захтјева
за покретање дисциплинског поступка против седам полицијских службеника и
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једног државног службеника Полиције Брчко дистрикта БиХ, те је шефу Полиције
поднесено дванаест (12) захтјева за изрицање дисциплинске санкције против
осамнаест (18) полицијских службеника за почињење лакших повреда службене
дужности.
Усмјеравање, надгледање, врједновање резултата и награђивање запослених
представља један од кључних параметара професионалне мотивације у процесу
ефикасног управљања кадровима као претпоставке за успјешан рад Полиције. У
том контексту шеф Полиције је у складу са својим овлашћењима и прописаним
процедурама додијелио:
- признање «Полицијска медаља за храброст» једном полицијском
службенику;
- признање «Сребрна полицијска значка» за три полицијска службеника;
- признање «Рељефни амблем Полиције» Јединици криминалистичке
полиције;
- признање «Рељефни грб Брчко дистрикта БиХ» Јединици саобраћајне
полиције;
- признање «Писмена похвала» за четрнаест (14) радника Полиције;
- док је шездесет пет (65) радника Полиције новчано награђено.
7.4. ЗАКЉУЧАК
Статистички и аналитички показатељи потврђују да је Полиција у овој
области остварила кључне програмске циљеве што доприноси унапређивању
повјерења јавности у рад Полиције.

8. САРАДЊА
Полиција је и током 2013. године, свјесна значаја добре међуполицијске
комуникације и осталих међуинституционалних односа с другим органима и
тијелима Дистрикта и БиХ, интензивно развијала све облике сарадње и заједничког
рада у оквиру којег је предузето сљедеће:
- у оквиру међуполицијске и међуинституционалне сарадње спровођене су
активности на оперативном и менаџмент нивоу како унутар БиХ тако и ван
ње;
- на менаџмент нивоу, а у функцији унапређивања сарадње између Полиције и
Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ редовно су спровођене активности
тематске природе (анализе заједничког поступања у свим сегментима
конкретних истрага, модалитети ефикаснијег поступања и друго);
- остварена је сарадња с надлежним одјељењима и институцијама Владе
Брчко дистрикта БиХ;
- настављена је сарадња са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ и
Државном агенцијом за истраге и заштиту на руководном и оперативном
нивоу;
- остварена је сарадња с представницима Граничне полиције БиХ ради
размјене података починилаца прекршаја из области безбједности
саобраћаја, а који су настањени у иностранству;
- настављена је сарадња с Форумом грађана Брчко дистрикта БиХ о
безбједности у заједници;
- настављена је сарадња с представницима међународних организација (ОХР,
EUFOR, FBI, ICITAP, полицијски аташеи у одређеним амбасадама у БиХ
итд.);
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-

остварена је сарадња с градоначелником и надлежним одјељењима Владе
Брчко дистрикта БиХ у вези са изградњом зграде Полиције.

9. СТАНДАРДИЗАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКЕ ПРАКСЕ
Свјесна важности стандардизације полицијске праксе као претпоставке за
јачање и подизање ефикасности властитих капацитета, Полиција је наставила
имплементацију постојећих и успоставила нове стандарде, што се огледа у
сљедећем:
- настављена стандардизација у сегменту брзине поступања Полиције на
пријаве грађана, затим полиграфског тестирања осумњичених и коришћења
паса у претрази лица мјеста тешких кривичних дјела;
- настављен процес имплементације стандарда у сектору планирања одговора
на ризичне операције;
- настављен процес изградње модела управљања свим безбједносним
токовима из надлежности Полиције (праћење имплементације акционих
планова произашлих из свих државних стратегија у сектору безбједности);
- настављена стандардизација и унапређивање заштите тајних и личних
података;
- настављена стандардизација у прикупљању, обради и размјени података из
Споразума о успостављању система електронске размјене података из
евиденција полицијских органа и тужилаштава;
- тестирање на постојање опојних дрога или алкохола у организму полицијских
службеника прије или током извршавање службених задатака;
- стандардизација укључења психолога у случајевима напада на полицијске
службенике или приликом употребе силе;
- стандардизација израде психолошког профила током криминалистичке
обраде осумњичених лица;
- успостављање стандарда учења страног језика полицијских службеника;
- настављен процес изградње и унапређивања стандарда у сектору односа
Полиције и медија;
- стандардизација у области противпожарне заштите просторија и возила
Полиције;
- унапријеђени стандарди у сектору оцјењивања полицијских службеника;
- успостављен стандард обавјештавања грађана прије истека рока оружног
листа;
- унапређивање стандарда прикупљања информација са друштвених мрежа
значајних за безбједност;
- стандардизација контроле информационих и техничких система Полиције;
- успостављен стандард поступања преговарачких тимова;
- стандардизација процјене институционалних капацитета Полиције, израде
плана интегритета и анализе оптерећености запослених.

10. АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА
2011.
273
103
28
500

Одобрења за набавку оружја
Одбијени захтјеви за набавку оружја
Одобрења за набавку муниције
Издато оружних листова
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2012.
134
76
50
516

2013.
183
68
54
1 204

Замијењено оружних листова
Продужено оружних листова
Покренут управни поступак за одузимање оружја
Рјешење о одузимању, односно одобравању рада агенције
Рјешења о похађању обуке за стицање цертификата
Рјешења о издавању овлашћења за обављање послова
осигурања лица и имовине
Исказнице издате лицима овлашћеним за обав. послова осиг.
лица и имовине
Закључци из управног спора
Јавни скуп грађана
Налози за пренос
Захтјеви за набавку
Налог за набавку
Протокол – примљено, прегледано, протоколисано и достављено
у рад разних писмена
Протокол – отпремљено путем ПТТ и књиге за мјесто разних
писмена
Архива – архивирано укупно предмета
Изјављене жалбе из управног поступка

163
263
63
4
13

460
0
79
2
7

1 324
0
82
2
11

15

9

8

47

46

31

25
112
1 457
47
52

63
188
1 412
27
37

368
85
1 991
35
25

39 706

42 262 41 893

34 937

41 457 67 560

12 121
40

5 837
13

6 066
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Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Дистрикту извршила је
преревизију финанцијског пословања Полиције приликом које је утврдила да нема
значајнијих неусуглашености с важећим законским прописима.
Од укупних буџетских средстава за капиталне пројекте за 2011, 2012. и 2013.
годину у вриједности од 2 072 200 КМ реализовано је 1 093 600 КМ или 53% (од 61
капиталног пројекта реализован је 31 капитални пројект) а укупна резервација
средстава за капиталне пројекте износи 1 369 900 КМ или 66% што значи да је
поред реализованих капиталних средстава за набавку капиталних пројеката
резервисано још 276 400 КМ и да се чека испорука робе.
Од 30 нереализованих пројеката шест пројеката су дјелимично реализовани,
а за преостали дио припрема се тендерска документација, за седам пројеката је
отворен налог за набавку (чека се испорука робе), за девет пројеката је тендер
објављен и за осам пројеката је при крају израда тендерске документације.

11. НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ
Ради јасног одређивања процедура у поступању радника Полиције као
претпоставке за успјешан рад ове институције и стварања адекватног нормативног
оквира Полиција је и у извјештајном периоду наставила са интензивном
нормативном активношћу, те је у том контексту урађено сљедеће:
1. Закон о измјенама Закона о оружју и муницији у Брчко дистрикту Босне и
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 6/13);
2. Правилник о измјенама и допуни Правилника о усавршавању полицијских
службеника („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 3/13);
3. Правилник о измјенама Правилника о додјели награда и признања („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 3/13);
4. Правилник о допунама Правилника о детаљном изгледу, боји, опису,
сировинском саставу и времену трајања униформе Полиције Брчко дистрикта
БиХ, број: 14.05/1-02-2431/13 од 11. априла 2013. године;
5. Правилник о измјени и допунама Правилника о полицијским задацима који се
могу вршити у цивилној одјећи, посебној службеној одјећи са одговарајућом
опремом и спортској опреми , број: 14.05/1-02-4035/13 од 14. јуна 2013. године;
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6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели награда и признања
државним службеницима и намјештеницима у Полицији Брчко дистрикта Босне
и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 9/13);
7. Правилник о измјенама Правилника о заштити од пожара у Полицији Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број
9/13);
8. Правилник о раду преговарачких тимова Полиције Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине за преговарачке кризне ситуације, број: 14.05/1-02-3536/13 од 3.
октобра 2013. године;
9. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Полиције Брчко дистрикта БиХ, број: 14.05/1-02-5555/13 од 18. октобра 2013.
године;
10. Правилник о измјени Правилника о уништењу оружја и муниције, број: 14.05/102-9088/12 од 13. децембра 2013. године;
11. Правилник о измјени Правилника о употреби и начину коришћења средстава
везе у Полицији Брчко дистрикта БиХ, број: 14.05/1-02-12311/11 од 2. децембра
2013. године;
12. Упутство о начину организовања и спровођења предавања о посљедицама које
произлазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности
саобраћаја на путевима, број: 14.05/1-02-7083/13 од 27. септембра 2013. године;
13. Упутство о поступању и сарадњи овлашћених службених лица и тужилаца у
спровођењу радњи доказивања у току истраге, број: 14.05/1-02-10572/13 од 21.
октобра 2013. године;
14. Упутство о е-канцеларијском пословању Полиције Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине број: 14.05/1-02-13057/13 од 30. децембра 2013. године;
15. Упутство о допунама Упутства о роковима чувања интерних докумената у
Полицији Брчко дистрикта БиХ, број: 14.05/1-02-3986/13 од 2. априла 2013.
године;
16. Одлука о процедурама процеса и потпроцеса у Полицији Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине, број: 14.05/1-02-1853/12 од 8. фебруара 2013. године;
17. Одлука о измјени Одлуке о одређивању лица задужених за чување и руковање
печатима Полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 14.05/1-021660/12-1 од 22. фебруара 2013. године;
18. Одлука о утврђивању висине накнаде трошкова за организовање и спровођење
предавања о посљедицама које произлазе из непоштовања или непознавања
прописа о безбједности саобраћаја на путевима, број: 14.05/1-13-9390/13 од 28.
новембра 2013. године;
19. Одлука о е-канцеларијском пословању Полиције Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, број: 14.05/1-02-13056/13 од 30. децембра 2013. године;
20. Одлука о малопродаји и употреби пиротехничких средстава, број: 14.05/1-0211393/13 од 15. новембра 2013. године;
21. Приручник начела и процедура за доказни материјал, број: 14.0571-02-3142/12
од 1. марта 2013. године;
22. Рјешење о одређивању бројчаних ознака за организационе јединице и подгрупа
у оквиру класификационе ознаке Полиције Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, број: 14.05/1-02-13059/13 од 30. децембра 2013. године.
Поред наведеног, сачињена су два прочишћена текста правилника, и то:
1. Неслужбени прречишћени текст Правилника о униформи Полиције Брчко
дистрикта БиХ, број: 14.05/1-02-3185/08 од 14. новембра 2013. године;
2. Неслужбени пречишћени текст Правилника о полицијској легитимацији и значки,
број: 14.05/1-02-3189/08 од 14. новембра 2013. године.
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12. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Актуелним Правилником о унутрашњој организацији и устроју радних мјеста
Полиције одређено је да она у својој унутрашњој организацији има укупно 332
радне позиције. Од тог броја 278 позиција је овлашћених службених лица, а
педесет четири (54) неовлашћених.
12.1. НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБЕНИКА
На дан 31. 12. 2013. године у Полицији је запослено 256 полицијских
службеника и четрдесет шест (46) неовлашћених службеника.
Срби....................................... 124 или 41,06%
Бошњаци .............................. 123 или 40,73%
Хрвати.................................. . 52 или 17,22%
Роми ....................................
1 или 0,33%
Неопредијељени ...................
2 или 0,66%
а) Полицијски службеници:
Срба – 105 или 41,02%
Бошњака – 105 или 41,02%
Хрвата – 43 или 16,88%
Рома 1 или 0,39%
Неопредијељених – 2 или 0,78%

b) Државни службеници и
намјештеници:
Срба – 19 или 41,30%
Бошњака – 18 или 39,13%
Хрвата – 9 или 19,57%

12.2. НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РУКОВОДЕЋИХ СЛУЖБЕНИКА
Национална структура руководећих
полицијских службеника:
Срби – 9 или 37,50%
Бошњаци – 9 или 37,50%
Хрвати – 5 или 25,00%
12.3.

Национална структура руководећих
државних службеника:
Срби – 2 или 66,66%
Бошњаци – 0 или 00,00%
Хрвати – 1 или 33,33%

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАДНИКА КОЈИ
ОСНОВНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ТРЕНУТНО

РУКОВОДЕ

Срби – 4 или 40%
Бошњаци – 4 или 40%
Хрвати – 2 или 20%
12.4. ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБЕНИКА
мушкарци ................... 263 или 87,09%
жене ......................... 39 или 12,91%
Полицијски службеници:
мушкарци – 244 или 95,31%
жене – 12 или 4,69%

Државни службеници и намјештеници:
мушкарци – 19 или 41,30%
жене – 27 или 58,70%
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12.5. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБЕНИКА
ВСС – 70 Срби 32 или 45,71%, Хрвати 13 или 18,57%, Бошњаци 25 или 35,71%,
ВШС – 21 Срби 11 или 52,38%, Хрвати 5 или 23,81%, Бошњаци 5 или 23,81%,
ССС – 206 Срби 79 или 38,35%, Хрвати 32 или 15,53%, Бошњаци 92 или 44,66%,
Роми 1 или 0,49%, остали 2 или 0,97%,
НК – 5
Срби 2 или 40 %, Хрвати 2 или 40%, Бошњаци 1 или 20%.
У складу са Законом о државној служби у органима управе Брчко дистрикта
БиХ три државна службеника су засновала радни однос на неодређено вријеме у
Полицији, у складу са расписаном јавним огласом у 2012. години. Током 2013.
године Влада Брчко дистрикта БиХ није, за упражњена радна мјеста за државне
службенике и намјештенике у Полицији, расписивала јавне огласе.
У извјештајном периоду спроведена је процедура годишњег оцјењивања
рада полицијских службеника, а за државне службенике и намјештенике процедура
оцјењивања није обављена. Спроведена је процедура оцјењивања пробног рада за
шест државних службеника (3 су почела радити током 2012. године, а три почетком
2013. године).
У складу са Законом о полицијским службеницима Брчко дистрикта БиХ и
Законом о државној служби у органима управе Брчко дистрикта БиХ пензионисана
су два полицијска службеника, једном полицијском службенику и једном
намјештенику је престао радни однос смрћу. На основу правоснажне судске
пресуде градоначелник Брчко дистрикта БиХ донио је рјешење о престанку радног
односа за једног полицијског службеника.

13. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
13.1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ
СЛУЖБЕНИКА
Током 2013. године, у складу с Програмом стручног усавршавања
полицијских службеника Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2013. годину вршена је
едукација полицијских службеника с циљем стицања знања, вјештина и
способности за ефикасније обављање свакодневних послова и задатака.
Специјалистичке едукације су вршене кроз различите едукативне активности
у Босни и Херцеговини и иностранству (TAIEX-a, ОЕБС-а, ИПА пројекта 2010,
UNDP-а, ICITAP-a, Дирекција за европске интеграције, Полицијска академија ФМУПа, Полицијска академија Бања Лука, Тужилаштво БиХ, Правосудна комисија Брчко
дистрикта БиХ, Министарство безбједности БиХ, и друге). На исте су упућивани
запослени у складу с професионалном оријентацијом и надлежностима за
обављање полицијских послова у оквиру којих су се развијали ти видови едукације.
У том контексту реализоване су обуке из области: организовани криминал, посебне
истражне радње, тероризам, привредни криминалитет и корупција, сајбер
криминал, малољетничка делинквенција, преговарање у талачким ситуацијама,
самоодбрана, стратешко и акционо планирање, заштита личних и тајних података,
подршка свједоцима, полицијски интегритет, заштита људских права и друго.
Током 2013. године настављена је сарадња са институцијама Европске уније
у области едукације кроз TAIEX програм у оквиру чега је организована једна
радионица из области финансијских истрага и једна студијска посјета на тему
јачања капацитета у борби против екстремизма/тероризма.
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Такође одређени едукативни аспект имала су и учествовања одређених
полицијских службеника на радно-консултативним састанцима одржаним током
извјештајног периода.
Спроведено је редовно тестирање радника по питању физичке спремности,
познавања прописа и бојевог гађања.
13.2. ИНФОРМИСАЊЕ
Ради унапређивања медијске презентације рада Полиције и иступа у јавности
радника Полиције, те информисања грађана путем савремених информатичких
комуникација у овој области реализоване су сљедеће активности:
- континуирано кроз форму саопштења за јавност грађани су обавјештавани о
актуелним безбједносним догађајима и обавезама грађана;
- уређење и ажурирање веб-странице Полиције (www.policijabdbih.gov.ba);
- конференције за медије поводом најзначајнијих безбједносних догађаја и
поступања Полиције у вези са истим;
- кроз различите радијске и телевизијске емисије наступали су полицијски
службеници из различитих сектора надлежности Полиције;
- спроведене су тематске информативне кампање;
- организовано добровољно давање крви полицијских службеника.

14. ЗАКЉУЧАК
Статистички и аналитички показатељи претходно наведених кључних
параметара и преглед активности у свим областима дјеловања Полиције
потврђују да је и током 2013. године одржан задовољавајући степен стања
безбједности на подручју Брчко дистрикта БиХ.

Број: 14.05-48-1566-15/13
Датум: 17. 1. 2014. године

ШЕФ ПОЛИЦИЈЕ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
______________________
Горан Лујић
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