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П Р Е Д Г О В О Р

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел”, уз подршку Ми-
нистарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, организoвали су шести научно-стручни скуп са 
међународним учешћем „Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа 
стања, европски стандарди и мере за унапређење“.

Овај тематски зборник у три тома садржи 114 радова, чији су аутори еминентни стручњаци 
из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике и инфор-
матике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији 
припадника полиције, војске и других служби из Шпаније, Украјине, Немачке, Словеније, 
Пољске, Турске, Румуније, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије.

Радови, које су рецензирали компетентни стручњаци, садрже приказ савремених 
тенденција у развоју система полицијског образовања, савремених концепата безбедно-
сти и криминалистике, као и анализу активности правне државе у спречавању и сузбијању 
криминалитета, стања и кретања у тим областима, али и предлоге за њихово системско 
превазилажење у оквиру међународне полицијске сарадње. 

Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање пробле-
ма  супротстављања савременим облицима криминалитета тако и за даља истраживања, 
емпиријска и теоријска, која тек треба да следе.

Захваљујемо ауторима и учесницима научно-стручног скупа са међународним учешћем 
„Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стан-
дарди и мере за унапређење“, Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Мини-
старству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Фондацији „Ханс 
Зајдел” за дугогодишњу и плодоносну сарадњу.

Београд, мај 2015. године                      Програмски и Организациони одбор
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BEZBEDNOSNE PROVERE U SISTEMU NACIONALNE 
BEZBEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. Marijan Šuperina1

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Univerziteta u Sarajevu

Mr. sc. Damir Šneperger2

Suzana Kikić, prof. ped.3

Policijska akademija, Zagreb

Sažetak: Bezbednosne provere predstavljaju preventivno sredstvo i proceduru kojom 
se onemogućuje i sprečava da određene osobe stupe na dužnost ili na radno mesto, da 
obavljaju poslove i steknu status koji su važni s gledišta nacionalne i unutrašnje bezbednosti 
(npr., pristup klasificiranim podacima, štićenim osobama, objektima i prostorima i dr.). 
Sadržaj bezbednosnih provera u pravnom sistemu Republike Hrvatske, do stupanja na snagu 
Zakona o sigurnosnim provjerama, bio je propisan većim brojem zakonskih i podzakonskih 
propisa, koji su nastali kao rezultat zadovoljenja parcijalnih potreba u različitim periodima 
i područjima državne uprave. Takvo propisivanje sadržaja bezbednosnih provera različitim 
zakonskim i podzakonskim propisima uzrokovalo je njegovu nedovoljnu ujednačenost u 
pogledu provođenja bezbednosnih provera i problema u vezi s tumačenjem tih propisa.

Donošenjem Zakona o sigurnosnim provjerama i njegovim stupanjem na snagu 
20. avgusta 2008. godine celovito su i jedinstveno pravno uređene pravne norme u vezi 
s provedbom bezbednosnih provera. Ostali propisi koji uređuju pitanje bezbednosne 
provere primenjuju se kao supsidijarni pravni izvori. Uveden je celovit trostupanjski sistem 
bezbednosnih provera, koji podrazumeva proporcionalan pristup, kojim se ustanovljavaju 
tri stupnja bezbednosne provere (bezbednosna provera za pristup klasificiranim podacima, 
temeljna bezbednosna provera i bezbednosna provera u svrhu zaštite bezbednosti štićenih 
osoba, objekata i prostora) za tri različite razine tajnosti podataka ‒ od „poverljivo“, preko 
„tajno“ do „vrlo tajno“, tako da se za pristup višem stupnju tajnosti provodi bezbednosna 
provera, kojom se u većem opsegu zadire u podatke privatne prirode i primenjuju radnje i 
mere kojima se to detaljnije zadiranje u privatnost proveravane osobe ostvaruje.

Donošenjem Uredbe o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom 
za bezbednosnu proveru, upitnici za bezbednosnu proveru su usaglašeni sa standardima 
bezbednosnih provera u NATO-u i Evropskoj uniji i njima se implementiraju standardi 
koji za provođenje bezbednosne provere proizlaze iz zakonodavstava pojedinih zemalja 
Evropske unije, kao i iz posebnih bezbednosnih akata Veća Evropske unije i Evropske 
komisije.

No, kako je prošlo sedam godina od donošenja tog temeljnog Zakona o sigurnosnim 
provjerama, postavlja se pitanje jesu li rešenja donesena u njemu još uvijek aktualna, s 
obzirom na razvoj obaveštajnog i sigurnosnog sektora, ili su potrebne određene dopune ili 
izmene njegovog sadržaja, kao i sadržaja pratećeg podzakonskog propisa.

Ključne reči: bezbednost, nacionalna bezbednost, unutrašnja bezbednost, bezbednosna 
provera, bezbednosna prepreka, kontraobaveštajna djelatnost, bezbednosno-obaveštajna 
agencija, koncept individualne sigurnosti.
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UVOD

Karakteristike međunarodnog bezbednosnog okruženja Republike Hrvatske i izazovi. 
Današnji svet odlikuju brze i dinamične promene u međunarodnim odnosima. Iako je nakon 
propasti bipolarnog svetskog poretka očuvana svetska struktura kolektivne bezbednosti kroz 
sistem Organizacije ujedinjenih nacija, odnosi među vodećim akterima međunarodnih odnosa 
temeljito su izmenjeni. Većinu događaja na gospodarskom, obrambenom, bezbednosnom i 
socijalnom području, kao i na drugim područjima, određuju dva proturečna procesa: 

a) proces globalizacije ‒ kao proces integracije raznorodnih upravljačkih sistema i kultura u 
jednu celinu, zbog čega se objedinjavaju vrednosni sistemi, pravni poreci i tehnologije, i 

b) proces jačanja pojedinačnih identiteta svake vrste ‒ nacionalnih, regionalnih, kulturnih, 
verskih i drugih. 

Republika Hrvatska je dio te nove realnosti. U takvim okolnostima sve više dolazi do 
izražaja načelo o nedeljivosti bezbednosti ‒ nema jačanja sopstvene bezbednosti na račun 
tuđe bezbednosti. Jednako tako, nema efikasnog sraza s rizicima i pretnjama bez međusobne 
suradnje i pomoći. Novi izazovi traže nova rešenja.

Terorizam kao globalna pretnja najdirektnije naglašava važnost načela nedeljivosti 
bezbednosti. Bez odgovarajuće saradnje čitave međunarodne zajednice, terorizam kao globalna 
pretnja neće biti iskorenjen. Iako nije izravno ugrožena, Republika Hrvatska u potpunosti 
podupire napore i ciljeve Međunarodne antiterorističke koalicije.4 Republika Hrvatska, u skladu 
sa sopstvenim mogućnostima i koordiniranim naporima s međunarodnom zajednicom, pruža 
aktivnu potporu Koaliciji. Reč je o strateškom opredeljenju za zajedničke vrednosti, ciljeve i 
sredstva. 

Karakteristike unutarnje bezbednosti Republike Hrvatske, te pretnje i rizici. Bezbednost 
je u svojoj biti stanje u kojem je osiguran uravnotežen fizički, duhovni, društveni i materijalni 
opstanak pojedinca i društvene zajednice u odnosu prema drugim pojedincima, društvenim 
zajednicama i prirodi. Unutarnja bezbednost, u okviru nacionalne bezbednosti, pretpostavlja 
djelatnost posebno određenih državnih tela na planu zaštite odgovarajućeg državnog, 
društvenog i političkog poretka (Abazović, 2012). Krajnji cilj Republike Hrvatske na području 
unutarnje bezbednosti je ostvarivanje individualne bezbednosti svih njenih stanovnika. Bez 
ostvarivanja navedenog cilja nije moguće ostvariti potpunu bezbednost Republike Hrvatske, 
zaštitu njezina suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i uveta za dalji razvoj njezinog 
političkog i gospodarskog sistema.

4  Republika Hrvatska, kao članica Evropske unije, stranka je Ugovora o funkcionisanju (tzv. Lisabonskog 
ugovora). Njegova klauzula solidarnosti obavezuje članice Evropske unije da zajednički djeluju u duhu solidarnosti 
ako je neka od njih meta terorističkog napada. Time hrvatski obaveštajni interesi postaju daleko širi. Članak 222. 
Lisabonskog ugovora ‒ Klauzula solidarnosti, propisuje sledeće: 
1. Unĳa i njezine države članice zajednički djeluju u duhu solidarnosti ako je država članica meta 
terorističkoga napada, žrtva prirodne nepogode ili nesreće izazvane ljudskim djelovanjem. Unĳa pokreće 
sve instrumente kojima raspolaže, uključujući i vojna sredstva koja su joj na raspolaganje stavile države 
članice kako bi:
a) – sprečila terorističku pretnju na području država članica;
    – zaštitila demokratske institucĳe i civilno stanovništvo od bilo kakvoga terorističkog napada;
    – pomogla državi članici na njezinom području, na zahtev njezinih političkih tela, u slučaju 
terorističkoga napada;
b) pomogla državi članici na njezinu području, na zahtev njezinih političkih tela, u slučaju prirodne 
nepogode ili nesreće izazvane ljudskim djelovanjem.
2. Ako koja država članica postane metom terorističkoga napada ili žrtvom prirodne nepogode ili 
nesreće izazvane ljudskim djelovanjem, ostale joj države članice pomažu na zahtev njezinih političkih 
tela. U tu svrhu, države članice svoja djelovanja usklađuju u Veću.
[…]
4. Evropsko veće redovito ocenjuje pretnje s kojima se sučeljava Unĳa, kako bi Unĳi i njezinim državama 
članicama omogućilo poduzimanje djelotvornih mera.
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Koncept individualne bezbednosti se temelji na zaštiti ustavnog poretka, kontinuiranom 
razvoju demokracije, pružanju jamstva bezbednosti svim stanovnicima Republike Hrvatske, te 
na jamstvu zaštite i poštovanja svih temeljnih sloboda, kao i ljudskih i građanskih prava.

Za održavanje unutarnje bezbednosti države i ostvarivanje koncepta individualne 
bezbednosti potrebno je stalno uočavanje, praćenje, analiziranje, procenjivanje i reagiranje na 
njihove pretnje, rizike i ugroze. Te pretnje, ugroze i bezbednosni rizici posebno se odnose na 
sledeća područja: sistem državne uprave, pravosudni sistem, gospodarski sistem i gospodarske 
subjekte, financijski sistem, informatički sistem, kao i na ekološki sistem ili sistem zaštite 
životne sredine, te sistem ekološkog održivog razvoja.

U borbi protiv bezbednosnih rizika, poput terorizma i organizovanog kriminala, potrebno 
je poduzeti i niz specifičnih mera radi neutralizacije navedenih opasnosti. Te mere obuhvataju 
uspostavljanje efikasnog sistema kontrole granica Republike Hrvatske, produbljivanje policijske 
i obaveštajne suradnje sa susednim državama u praćenju i sprečavanju djelovanja terorističkih 
grupa i organizovanog kriminala, sprečavanje ilegalnih prelazaka državne granice, preciznu 
pravnu regulaciju statusa imigranata i tražitelja azila (obaveštajne procene uključenosti u 
terorističke organizacije i mogućnosti infiltriranja u društvo u ulozi tzv. „spavača“ ili „krtica“), 
usklađivanje procedura izručenja osoba osumnjičenih za navedene aktivnosti s procedurama 
drugih evropskih država (posebno s procedurama Evropske unije u vezi s nalogom za hapšenje) 
i povezivanje relevantnih nacionalnih baza podataka s istovrsnim bazama podataka drugih 
država, posebno država Evropske unije.

Djelovanje međunarodnog i transnacionalnog organizovanog kriminala i posledice koje 
on donosi (destabilizacija državnih institucija, narušavanje pravnoga poretka, gospodarski 
kriminal i korupcija) predstavljaju veliki bezbednosni rizik i ugrozu za Republiku Hrvatsku. 
Kao značajan bezbednosni rizik treba istaknuti i probleme krijumčarenja oružja, opojnih 
droga, ilegalne migracije, te trgovine ljudima ‒ posebno ženama i decom. Republika Hrvatska, 
zbog činjenice da se nalazi na krijumčarskim pravcima iz Azije, Afrike i istočne Evrope prema 
zapadnoj Evropi, posebno je osetljiva na tu vrstu ugrožavanja njezine bezbednosti.

Navedeni bezbednosni rizici, pretnje i ugroze u sebi nose opasnost od negativnog uticaja na 
državna tela i institucije Republike Hrvatske na svim nivoima, te na ekonomske i gospodarske 
subjekte u Republici Hrvatskoj. Krajnji rezultat takvih aktivnosti mogu biti kriminalizovanje 
društvenih odnosa i intenziviranje pojavnih oblika terorizma i organizovanog kriminala (ubistva 
i drugi oblici nasilnog kriminala), a posebno porast svih oblika financijskog, ekonomskog i 
gospodarskog kriminala. 

DEFINIRANJE TEMELJNIH KORIŠTENIH POJMOVA

Definicija nacionalne bezbednosti. Pod nacionalnom bezbednošću Republike Hrvatske se 
podrazumevaju: 

1) određeno (postignuto ili projektirano) stanje bezbednosti; 
2) funkcionalno područje djelovanja različitih bezbednosnih institucija, zajedno s ukupnim 

društvenim nastojanjima na polju postizanja bezbednosnih ciljeva, te 
3) same institucije bezbednosti, povezane u uređeni sistem odnosa. 
Republika Hrvatska nastoji izgrađivati stanje nacionalne bezbednosti u kojem će biti 

osigurani njena sloboda, suverenost i teritorijalni integritet u okvirima međunarodno 
prihvaćenih aranžmana, temeljne slobode i ljudska prava njenih građana, politička i socijalna 
stabilnost društva, stabilan ekonomski razvoj u uvetima slobodnog tržišta i preduzetništva, 
funkcionisanje pravne države, unutarnji red i lična bezbednost građana, te zdravi i stabilni 
ekološki uveti. U tom smislu, nacionalna bezbednost se može definisati kao stanje zaštićenosti 
temeljnih vrednosti društva i na njima zasnovanih institucija.

Definicija bezbednosne provere. Bezbednosne provere se provode radi utvrđivanja razloga 
iz područja nacionalne i unutrašnje bezbednosti, a koji bi predstavljali zapreku za dodeljivanje 
određenih dužnosti, radnih mesta, poslova ili drugih statusnih prava. Pri tome je prema 
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pravilu reč o oblastima državne uprave u kojima se provode poslovi u vezi s raspolaganjem 
klasificiranim podacima viših stepena tajnosti, zatim u vezi s osiguranjem osoba i objekata 
od posebnog značaja za nacionalnu bezbednost, te s obavljanjem dužnosti i poslova čiji su 
djelokrug ili raspoložive ovlasti u uskoj vezi s interesima zaštite nacionalne bezbednosti, kao i 
zaštite unutrašnje bezbednosti.

Za bezbednosne provere, u obaveštajno-bezbednosnim profesionalnim krugovima, može 
se čuti da predstavljaju mere kontraobaveštajne djelatnosti. Bezbednosne provere su svakako 
dio preventivnog rada Sigurnosno-obavještajne agencije ‒ SOA (u civilnom sektoru), s ciljem 
jačanja bezbednosti državnih tela i organizacija, odnosno sprečavanja da pojedinci, za koje 
postoje bezbednosne prepreke, dođu u dodir s osetljivim podacima, ili da obavljaju dužnosti 
na kojima mogu naneti štetu nacionalnoj i unutrašnjoj bezbednosti, te interesima Republike 
Hrvatske. 

Pri definiranju funkcije bezbednosne provere potrebno je uzeti u obzir kako se bezbednosnom 
proverom utvrđuju činjenice o poverljivosti i pouzdanosti proveravane osobe, s tim što ona nije 
jamstvo pouzdanosti osobe u budućnosti. Iz tog razloga, bezbednosni sistemi uvode redovne i 
izvanredne (naknadne) bezbednosne provere.

Naposletku, bezbednosna provera je postupak, procedura kojom nadležna tela utvrđuju 
postojanje bezbednosnih prepreka za fizičke i pravne osobe. Postupak provodi Sigurnosno-
obavještajna agencija (SOA). SOA provodi sve bezbednosne provere osoba u civilnom sektoru.5 
U 2013. godini SOA je izradila ukupno 5.162 izvještaja o bezbednosnim proverama, dok ih 
je u 2012. godini izrađeno 4.645. SOA je izradila i 16 bezbednosnih provera pravnih osoba 
(Sigurnosno-obavještajna agencija, 2014).

Provođenje bezbednosnih provera je ustrojeno prema standardima NATO-a i Evropske 
unije. S obzirom na to da se postupkom bezbednosne provere zalazi u najosetljivije lične 
podatke, uspostavljena je transparentna procedura provere podataka građana Republike 
Hrvatske, regulisana Zakonom o sigurnosnim provjerama.

PRAVNA UREĐENOST PROVOĐENJA BEZBEDNOSNIH PROVERA 
U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE HRVATSKE

Područje bezbednosnih provera u pravnom sistemu Republike Hrvatske je propisano, 
osim Zakonom o sigurnosnim provjerama, većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa, 
a kao rezultat zadovoljenja parcijalnih potreba u različitim razdobljima i područjima državne 
uprave u kojima se bezbednosna provera ustanovljavala kao prikladan instrument preventivne 
zaštite dužnosti, radnih mesta, poslova ili statusa koji su važni sa stajališta zaštite nacionalne i 
unutrašnje bezbednosti.

Polazna osnova pravnog uređenja procedure bezbednosne provere je u saglasnosti s 
Ustavom Republike Hrvatske,6 odredbama Opšte deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih 
nacija od 10. decembra 1948, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
s pripadajućim protokolima (usvojena u Rimu, 4. novembra 1950), Lisabonskog ugovora i 
Povelje o temeljnim pravima Evropske unije. 

4) Najvećim djelom materija bezbednosnih provera za zvaničnike i zaposlene u 
bezbednosno-obaveštajnim agencijama je regulisana Zakonom o sigurnosno-obavještajnom 
sustavu Republike Hrvatske (NN, br. 79/06 i 105/06), na način kojim se okvirno obuhvataju 
područja primene bezbednosnih provera, te metode koje se u tom postupku primenjuju.

5) Zakonom o tajnosti podataka (NN, br. 79/07 i 86/12) propisuje se provođenje bezbednosne 
provere kao postupka koji prethodi odluci nadležnog tela o dozvoli pristupa klasificiranim 

5  U provođenju poslova protuobaveštajne zaštite, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija, sukladno odredbama 
Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, obavlja sigurnosne provere zaposlenika odnosno 
pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i osoba koje su zaposlene ili će se zaposliti u 
Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.
6  Ustav Republike Hrvatske – Ustav RH (NN, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
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podacima, odnosno odluci o izdavanju Uverenja (certifikata) o obavljenoj bezbednosnoj 
proveri. 

6) Nastavno, u vezi s navedenom zaštitom od neovlaštenog pristupa bezbednosno 
neprikladnih osoba klasificiranim podacima, Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN, broj 
79/07) propisuje bezbednosne provere kao jedno područje od pet područja informacione 
sigurnosti,7 zajedno s fizičkom sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacionog 
sistema i sigurnosti poslovne saradnje.

7) Nadalje, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije 
o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka (NN ‒ Međunarodni ugovori, broj 
9/06), pored ostalih postupaka propisuje i provođenje odgovarajuće bezbednosne provere kao 
uslova za dopuštenje pristupa podacima koji su dostavljeni ili razmenjeni s Evropskom unijom. 
Navedenim zakonom se u članku 7, stavku 2 utvrđuje obaveza uređenja postupka bezbednosne 
provere na način kojim se mogu utvrditi odanost, poverljivost i pouzdanost proveravane osobe 
za pristupanje klasificiranim podacima. 

8) Slično tome, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sigurnosti između Republike Hrvatske 
i Organizacije sjevernoatlantskog ugovora (NN ‒ Međunarodni ugovori, broj 14/03) propisuje 
u članku 2 da Vlada Republike Hrvatske prihvaća obavezu da svi njeni državljani, koji za 
obavljanje svojih službenih dužnosti treba da imaju ili imaju pristup informacijama ili 
materijalima razmenjenim u okviru aktivnosti saradnje koje je odobrilo Severnoatlantsko veće, 
budu provereni na odgovarajući način prije nego li im se odobri pristup tim informacijama 
i materijalu. Postupci bezbednosne provere bit će tako osmišljeni da omoguće da se utvrdi 
da li pojedinac, uzimajući u obzir njegovu lojalnost i poverljivost, može imati pristup tajnim 
informacijama bez opasnosti za njihovu bezbednost.

9) Sledom odredbi iz navedenih međunarodnih ugovora koje je Republika Hrvatska 
sklopila s Evropskom unijom i NATO-om i koje je potom ratificirala u Hrvatskom saboru, 
Vlada je donela Uredbu o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom za 
sigurnosnu provjeru (NN, broj 114/08) kojom se implementiraju standardi koji za provođenje 
bezbednosne provere proizlaze iz zakonodavstva pojedinih zemalja Evropske unije, kao i 
posebnih bezbednosnih akata Veća Evropske unije i Evropske komisije.

S druge strane, kao poseban uslov za prijem na pojedine poslove u državnu upravu, 
pojedini zakoni propisuju prethodno provođenje bezbednosne provere (Zakona o državnom 
odvjetništvu, NN, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13; Zakon o 
policiji, NN, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15; Zakon o carinskoj službi, NN, br. 68/13 i 
30/14; Zakon o Poreznoj upravi, NN, broj 148/13; Zakon o Inspektoratu rada, NN, broj 19/14; 
Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, NN, broj 73/13 i dr.).

Također, Zakon o strancima (NN, br. 130/11 i 74/13) propisuje, kao uslov za sticanje 
određenih statusnih prava koja proizlaze iz tog zakona, prethodno provođenje bezbednosne 
provere.8 

Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora, te provođenju njihove zaštite i 
osiguranja (NN, br. 46/13 i 151/14) propisuje bezbednosne provere za osobe koje ostvaruju 
pristup štićenim osobama, objektima i prostorima kao jednu od mera kojima se u celini 
provode poslovi zaštite štićenih osoba, objekata i prostora.

ZAKON O SIGURNOSNIM PROVJERAMA

Donošenjem Zakona o sigurnosnim provjerama (NN, br. 85/08 i 86/12), koji je stupio 
na snagu 20. avgusta 2008. godine, celovito i jedinstveno su uređene pravne norme u vezi s 
provedbom bezbednosnih provera kojima se kod kandidata za određene dužnosti, radna mesta, 
poslove ili statusna prava proverava eventualno postojanje bezbednosnih prepreka iz područja 
7  Sigurnosna provjera je područje informacijske sigurnosti u okviru kojeg se utvrđuju mjere i standardi 
informacijske sigurnosti koji se primjenjuju na osobe koje imaju pristup klasificiranim podacima (članak 9, stavak 
1 Zakona o informacijskoj sigurnosti).
8  Pravilnik o postupanju prema strancima (NN, br. 14/13, 86/13 i 126/14), čl. 54‒56.
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nacionalne bezbednosti, odnosno podataka koji naznačuju postojanje rizika od zloupotrebe 
navedenih pozicija na štetu nacionalne i unutrašnje bezbednosti. 

Celovitost i jedinstvenost uređenja te materije obuhvaća osobito sledeće segmente: vrste 
i stupnjeve bezbednosne provere s obzirom na njihovu namenu i stupanj važnosti; postupke 
i metode obavljanja bezbednosne provere; pitanja koja su predmet provere ili bezbednosne 
upitnike; nadležna tela za provođenje bezbednosnih provera; dobrovoljnost kandidata odnosno 
sloboda pristanka na provođenje bezbednosne provere potvrđena pisanom saglasnošću; 
bezbednosne prepreke.

U tekstu koji sledi analiziraju se norme Zakona o sigurnosnim provjerama koristeći 
komparativan pristup u odnosu na neka inostrana rešenja.

Osnovne odredbe

Zakon o sigurnosnim provjerama. Zakonom o sigurnosnim provjerama (u daljnjem 
tekstu: ZoSP) utvrđuju se: pojam, vrste i stepeni bezbednosne provere, bezbednosne prepreke, 
te postupak provođenja bezbednosnih provera.

Bezbednosna provera. Prema ZoSP-u, bezbednosna provera je postupak kojim nadležna 
tela utvrđuju postojanje bezbednosnih zapreka za fizičke i pravne osobe.

Bezbednosne prepreke. Bezbednosne prepreke, najopštenitije, jesu činjenice, okolnosti, 
odnosi i lične zdravstvene i psihosocijalne karakteristike koje čine proveravanu osobu 
neprikladnom za određenu dužnost, funkciju, radno mesto, posao ili druga statusna prava.9 
Bezbednosne zapreke se utvrđuju s obzirom na vrstu bezbednosne provere, a primereno 
posebnostima namene svake vrste.

a) Tako je u slučaju provođenja bezbednosnih provera za pristup klasificiranim podacima 
naglasak na bezbednosnim zaprekama, koje ukazuju na nepoverljivost i nepouzdanost za 
raspolaganje klasificiranim podacima ili za podložnost uticajima ili pritiscima u pravcu 
nanošenja štete nacionalnoj bezbednosti. Bezbednosne zapreke u bezbednosnoj proveri za 
pristup klasificiranim podacima podrazumevaju neistinito navođenje podataka u upitniku za 
bezbednosnu proveru, činjenice koje su propisane kao prepreke za prijem u državnu službu, 
stegovne/disciplinske sankcije i druge činjenice koje su osnova za sumnju u poverljivost ili 
pouzdanost osobe za postupanje s klasificiranim podacima. Kada su u pitanju bezbednosne 
provere za pristup klasificiranim podacima, osim bezbednosnih provera za fizičke osobe, 
propisuju se i bezbednosne provere za pravne osobe. Takve bezbednosne provere obuhvaćaju 
elemente potrebne za utvrđivanje poslovne bezbednosti pravne osobe, ali i svojstva fizičkih 
osoba koje unutar pravne osobe imaju pristup klasificiranim podacima.

b) Bezbednosne prepreke pri provođenju temeljne bezbednosne provere jesu činjenice koje 
upućuju na zloupotrebu ili postojanje rizika od zloupotrebe radnog mesta ili dužnosti odnosno 
određenih prava ili ovlasti na štetu nacionalne i unutrašnje bezbednosti ili interesa Republike 
Hrvatske.

c) Bezbednosne prepreke pri provođenju bezbednosnih provera u svrhu zaštite bezbednosti 
štićenih osoba i objekata jesu i činjenice koje upućuju na postojanje rizika za bezbednost štićenih 
osoba i bezbednost njihovih porodica i imovine, ili za bezbednost štićenih objekata i prostora.

Donošenje ocene o postojanju bezbednosne prepreke. Ocenu o postojanju bezbednosnih 
prepreka daje nadležno telo koje je zatražilo provođenje bezbednosne provere, a na temelju 
izveštaja o rezultatu bezbednosne provere koji je dostavila nadležna bezbednosno-obaveštajna 
agencija. Ukoliko donošenje ocene o postojanju bezbednosnih prepreka ovisi isključivo od 
zdravstvenog stanja proveravane osobe, podnositelj zahteva može zatražiti stručno mišljenje 
nadležne zdravstvene ustanove.

Načelo dobrovoljnosti pri provođenju bezbednosnih provera. Bezbednosna provera 
se provodi na temelju upitnika za bezbednosnu proveru, čiji je sastavni deo saglasnost za 
9  O popisu bezbednosnih zapreka za pristup klasificiranim podacima videti: The White House (2005). Adjudicative 
Guidelines for Determining Eligibility for Access to Classified Information. Preuzeto 1. marta 2015, sa http://fas.org/
sgp/isoo/guidelines.html
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provođenje bezbednosne provere. Upitnik za bezbednosnu proveru treba ispuniti lično, dok 
saglasnost dobrovoljno i vlastoručno potpisuje osoba za koju se bezbednosna provera provodi.

Nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija neće provoditi bezbednosne provere ukoliko 
nije potpisana saglasnost za provođenje bezbednosne provere. Saglasnost za provođenje 
bezbednosne provere se odnosi na proveravanje i obradu podataka u vezi s pitanjima iz 
bezbednosnih upitnika, te s primenom postupaka koji su za provođenje bezbednosne provere 
propisani ZoSP-om.

Nadležnost za provođenje bezbednosnih provera. U Republici Hrvatskoj bezbednosnu 
proveru provodi nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija. U civilnom sektoru je nadležna 
Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), dok je u vojnom sektoru nadležna Vojna sigurnosno-
obavještajna agencija (VSOA).

U praksi načelno postoje tri različita načina organizovanja aktivnosti i provođenja 
bezbednosnih provera. U najvećem broju država bezbednosne i obaveštajne službe ili 
specijalizirane agencije obavljaju najveći dio aktivnosti u vezi s državnim bezbednosnim 
proverama, dok manji broj službi provode same svoje provere (npr., policija sama provodi 
bezbednosnu proveru kandidata za upis na policijske škole ili akademije). Takav centraliziran 
sistem odnosno pristup osigurava: a) poštovanje standardiziranih procedura bezbednosnih 
provera; b) da pojedine službe ne moraju razvijati sopstvene postupke i procedure provođenja 
bezbednosnih provera; c) da pojedine službe ne angažuju posebne ljudske potencijale i 
materijalne resurse, što tim službama olakšava fokusiranje na njihove glavne zadatke, i d) 
bolju upotrebu sredstava uklanjanjem suvišnih funkcija. Međutim, pojedine službe se mogu 
suprotstaviti takvom centraliziranom pristupu radi očuvanja tajnosti informacija o svom 
osoblju i zadržavanja kontrole nad sopstvenim procedurama u vezi s bezbednosnim proverama 
i uslovima za zapošljavanje.

U nekim državama je svaka pojedina služba (npr., policija, carina, financijska policija, 
porezna uprava, bezbednosno-obaveštajne agencije i dr.) odgovorna za vlastite procedure 
bezbednosnih provera. U švajcarskom, decentralizovanom sustavu svaka federalna ili 
kantonalna služba obavlja bezbednosne provere svog osoblja. U slučajevima provere zaposlenih 
u trgovačkim društvima (preduzećima) pod ugovorom s vladom, samo preduzeće je odgovorno 
za bezbednosne provere.

U nekim državama se za provođenje bezbednosnih provera angažuju posebna privatna 
trgovačka društva (preduzeća) radi smanjivanja troškova. Takav sistem obično obuhvaća 
aktivnosti kao što su provere financijskog zaduženja i kriminalnih dosijea. Najveći broj država 
primenjuje mešoviti sistem procedura bezbednosnih provera. U Kanadi, na primer, sve provere 
za potrebe vlade provodi jedna agencija ‒ Kanadska sigurnosno-obaveštajna služba (Canadian 
Security Intelligence Service), osim bezbednosne provere za Kraljevsku kanadsku konjičku policiju 
(Royal Canadian Mounted Police). U Švedskoj Bezbednosna policija (SÄPO/Säkerhetspolisen ‒ 
Swedish Secret Police) provodi najveći deo provera za vladu, uključujući provere elektroničkih 
baza podataka, dok ostale službe obavljaju dodatne aktivnosti. Vojska, na primer, organizuje 
psihološke testove za kandidate za buduće oficire i mlađe oficire. U Ujedinjenom Kraljevstvu 
Bezbednosna obaveštajna služba (The Secret Intelligence Service ‒ SIS, MI6) obavlja provere za 
oružane snage, civilno osoblje zaposleno u Ministarstvu odbrane, osoblje vojnih obaveštajnih 
službi i trgovačkih društava (preduzeća) pod ugovorom s vojskom, kao i za osetljive grane 
industrije prema sistemu naplate. Pet drugih službi također provodi procedure bezbednosnih 
provera, uključujući one za sopstveno osoblje: Bezbednosna služba (The Security Service ‒ MI5), 
vanjske i signalizirajuće obaveštajne službe (The Government Communications Headquarters ‒ 
GCHQ), Ministarstvo inozemnih poslova (Foreign & Commonwealth Office ‒ FCO) i Ured za 
civilnu nuklearnu bezbednost (The Office for Civil Nuclear Security ‒ OCNS).

U Sjedinjenim Američkim Državama dve službe odrađuju najveći dio bezbednosnih 
provera ‒ Federalni ured za istraživanje (FBI ‒ The Federal Bureau of Investigation) (za 
sopstveno osoblje, za druge federalne službe ‒ kao što su Bela kuća, Ministarstvo pravosuđa, 
Administrativni ured američkih sudova, i za pojedine odbore Senata i Predstavničkog doma/
Kongresa, kao i za državne i lokalne zvaničnike koji rade na provođenju zakona i kojima treba 
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pristup poverljivim informacijama) i Služba za rukovođenje ljudskim potencijalima (OPM ‒ 
The United States Office of Personnel Management) (za najveći dio ostalih državnih civilnih 
službi, ponekad u saradnji s Ministarstvom odbrane ‒ United States Department of Defense). 
Druge službe, kao što su Ministarstvo inozemnih poslova i obaveštajne službe, same obavljaju 
provere svog osoblja.

Međutim, bez obzira na to tko obavlja bezbednosne provere, najveći broj država nastoji 
standardizovati taj proces. U Nemačkoj i Švajcarskoj pravila za bezbednosne provere određena 
su zakonom, kao i u Hrvatskoj. U SAD-u su određena predsedničkim ukazom i Zakonom 
o federalnom uređenju uprave (Glava 32). Bez obzira na nivo vlasti koja ih reguliše, pravila 
moraju osiguravati primenu standardizovanih procedura u različitim vladinim telima i 
poštovanje demokratskih standarda radi sprečavanja zloupotrebe (Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2006).

Vrste bezbednosnih provera

S obzirom na vrste bezbednosnih provera, Zakon o sigurnosnim provjerama razlikuje: 
a) bezbednosnu proveru za pristup klasificiranim podacima;
b) temeljnu bezbednosnu proveru i
c) bezbednosnu proveru u svrhu zaštite bezbednosti štićenih osoba i objekata.
Za svaku vrstu bezbednosnih provera Zakon o sigurnosnim provjerama propisuje: a) koja su 

nadležna tela za podnošenje zahteva za bezbednosnu proveru; b) sadržaj zahteva za provođenje 
bezbednosne provere; c) krug osoba za koje se provodi bezbednosna provera i d) posebnosti 
karakteristične za pojedinu vrstu bezbednosnih provera.

A) Bezbednosna provera za pristup klasificiranim podacima

Bezbednosna provera za pristup klasificiranim podacima se provodi za:
1) fizičke osobe kojima je, u obavljanju poslova iz opisa poslova ili dodeljenih ovlasti, nužan 

pristup klasificiranim podacima stepena tajnosti „vrlo tajno“, „tajno“ i „poverljivo“ i 
2) pravne osobe koje s državnim telima, telima jedinica lokalne i regionalne samouprave, te 

pravnim osobama s javnim ovlaštenjima sklapaju klasificirane ugovore stepena tajnosti „vrlo 
tajno“, „tajno“ i „poverljivo“.

3) Zahtev za provođenje bezbednosne provere za fizičke i pravne osobe za pristup 
klasificiranim podacima podnosi nadležnoj bezbednosno-obaveštajnoj agenciji Ured Veća za 
nacionalnu bezbednost.

A1) Bezbednosna provera fizičke osobe za pristup klasificiranim podacima
Zahtev za provođenje bezbednosne provere za fizičku osobu sadrži:

ime i prezime osobe za koju je podnet zahtev;
dužnost ili poslove u okviru kojih pristupa klasificiranim podacima;
stupanj bezbednosne provere i
popunjeni upitnik uz potpisanu saglasnost osobe za koju se provodi bezbednosna provera.

Bezbednosna provera fizičke osobe se provodi u okviru dužnosti i poslova:
državnih tela;
pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove za državna tela i
na temelju međunarodnih ugovora i sporazuma koje je Republika Hrvatska zaključila s 

drugim državama ili organizacijama.
Bezbednosna provera za pristup klasificiranim podacima stepena tajnosti „vrlo tajno“, 

„tajno“ i „poverljivo“, obuhvaća životno razdoblje od navršene punoletnosti do dana kada se 
započinje s provođenjem bezbednosne provere.
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A2) Bezbednosna provera pravne osobe za pristup klasificiranim podacima
Zahtev za provođenje bezbednosne provere za pravnu osobu sadrži:

naziv, adresu i matični broj pravne osobe;
popunjeni upitnik za pravnu osobu i
popunjene upitnike za zaposlenike i osobe uz potpisane saglasnosti zaposlenika ili osoba 

za koje se provodi bezbednosna provera.
Bezbednosna provera pravne osobe obuhvaća:

proveru vlasništva, proveru strukture vlasništva, podatke o tvrtkama u vlasništvu, proveru 
ukupnog poslovanja, te financijskih obaveza s obzirom na moguće bezbednosne rizike;

bezbednosnu proveru vlasnika, direktora, članova uprave i nadzornog odbora, udeličara i 
dioničara koji, s obzirom na svoju funkciju, ostvaruju pristup klasificiranim podacima;

bezbednosnu proveru osobe predložene za savetnika za informacijsku bezbednost u 
pravnoj osobi za njegova zamenika, te

zaposlenike koji ostvaruju pristup klasificiranim podacima.

B) Temeljna bezbednosna provera

Zahtev za provođenje temeljne bezbednosne provere podnosi nadležno telo nadležnoj 
bezbednosno-obaveštajnoj agenciji. Zahtev za provođenje temeljne bezbednosne provere 
sadrži:

ime i prezime osobe za koju je podnet zahtev;
dužnost ili poslove za koje se provodi bezbednosna provera;
vrstu bezbednosne provere;
potpisanu saglasnost osobe za koju se provodi bezbednosna provera i
popunjeni upitnik.

Temeljna bezbednosna provera se provodi za:
osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost na zahtev čelnika tela;
osobe koje se imenuju ili su imenovane za rukovodeće državne službenike;
osobe koje se primaju na rad ili rade u telima bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike 

Hrvatske;
osobe koje se primaju na rad ili rade u specijaliziranim telima za suzbijanje organizovanog 

kriminala i korupcije;
osobe koje se primaju na rad ili rade u telima, objektima ili postrojenjima od posebnog 

značaja za nacionalnu bezbednost, te za poslove fizičkog i tehničkog osiguranja tela, objekata, 
postrojenja ili sredstava od posebnog značaja za nacionalnu bezbednost;

osobe koje se primaju na rad ili rade na poslovima fizičkog i tehničkog osiguranja štićenih 
osoba i objekata;

odgovorne osobe u pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje poslova privatne zaštite;
čelnike i zaposlenike diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske;
osobe koje se primaju na rad ili rade u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova zadužene za poslove sigurnosti;
strance prilikom odobravanja boravka ili primanja u hrvatsko državljanstvo i
članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija.
Temeljna bezbednosna provera se provodi i za druge osobe određene posebnim zakonom 

ili uredbom Vlade Republike Hrvatske.

C) Bezbednosna provera u svrhu zaštite bezbednosti štićenih osoba i objekata

a) Bezbednosna provera osoba koje imaju mogućnost neposrednog pristupa štićenim 
osobama, te objektima i prostorima obavlja se na zahtev nadležnog tela za poslove bezbednosti 
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i/ili protuobaveštajne zaštite štićenih osoba, primenom postupaka za bezbednosnu proveru za 
pristup klasificiranim podacima I, II ili III stepena. O stepenu bezbednosne provere odlučuje 
nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija na temelju podataka koje je dostavilo nadležno 
tijelo.

b) Bezbednosna provera osoba koje imaju mogućnost neposrednog pristupa objektima, 
postrojenjima ili sredstvima od posebnog značaja za nacionalnu bezbednost obavlja se na zahtev 
nadležnog tela, primenom postupaka za bezbednosnu proveru za pristup klasificiranim 
podacima I, II ili III stepena.

Iznimno se za provođenje bezbednosne provere osoba koje imaju mogućnost neposrednog 
pristupa štićenim osobama i objektima ne ispunjava bezbednosni upitnik, te ne traži saglasnost 
proveravanih osoba. Tom odredbom je napravljena i propisana iznimka od načela dobrovoljnosti 
za provođenje bezbednosnih provera.

Stepeni i postupci provođenja bezbednosnih provera

Dok različite države primenjuju različite postupke i procedure bezbednosnog proveravanja, 
određene metode i tehnike koje su standardne i uobičajene biće navedene u daljem tekstu.

A) Upitnici za prikupljanje podataka, koji često predstavljaju prvi korak u procesu 
bezbednosne provere. Njima se o fizičkoj (ali i pravnoj) osobi prikupljaju podaci koji se odnose na: 

puno ime i prezime i ranija imena ako ih je bilo;
stepen obrazovanja, škole i fakultete koje je pohađala, kao i specijalističke tečajeve;
vojno iskustvo i iskustvo rukovanja oružjem;
podatke o prethodnim zaposlenjima i radnim mestima;
boravak, prisutnost i aktivnosti u inozemstvu;
financijsku situaciju i
informacije o eventualnim sudskim procesima ili osuđivanjima.

Nadalje, upitnici za prikupljanje podataka često uključuju i pitanja u vezi sa sukobom 
interesa. Od kandidata se očekuje i saglasnost s tim da laganje, lažno prikazivanje ili namerno 
izbegavanje činjenica može predstavljati osnovu za uskraćivanje zaposlenja ili naknadno 
otpuštanje.

B) Elektroničke (računalne) provere mogu obuhvaćati proveru identiteta, kojima se 
potvrđuje autentičnost dokumenata kao što su lična karta, pasoš, izvod iz evidencije rođenih (i 
venčanih), diplome i sl., i provere biografije, koje mogu uključivati sledeće:

podatke iz kriminalističkih evidencija tuzemnih službi bezbednosti, kao i strane 
kriminalističke evidencije ako je potrebno;

podatke iz kaznenih evidencija domaćih i/ili stranih pravosudnih tjela ili drugih tjela 
zaduženih za vođenje te evidencije (evidenciju odgojnih mjera izrečenih maloletnim osobama 
i mlađim punoletnim osobama najčešće vodi nadležno ministarstvo za poslove socijalne skrbi, 
a u Hrvatskoj je to Ministarstvo socijalne politike i mladih);

medicinsku dokumentaciju kojom se može otkriti da li proveravani boluje od određenih 
akutnih ili kroničnih telesnih ili psiholoških stanja/bolesti koja mogu uticati na njegovu 
sposobnost rukovanja poverljivim informacijama i

financijsku dokumentaciju proveravane osobe i njegove porodice, u potrazi za podacima o 
znatnim novčanih problemima ili neodgovornim ponašanjem koji bi mogli uticati na njegovu 
podložnost mitu, uticajima ili pritiscima. U toj dokumentaciji se traže i pokazatelji posedovanja 
nesrazmerne imovine ili imovine stečene nepoznatim načinom.

C) Razgovor s proveravanom osobom je najčešća tehnika proveravanja i prikupljanja 
podataka. Razgovor može obuhvaćati pitanja kojima se nastoje pojasniti informacije date u 
upitniku za prikupljanje podataka, a također i činjenice kao što su:

porodična povest;
prethodna znanja, veštine, iskustva, te kompetencije;
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služenje vojnog roka, vojna iskustva i posedovanje oružja;
zdravlje;
lični život;
odnos s državljanima drugih država;
upotreba alkohola i/ili droga;
pripadnost određenim organizacijama, udrugama, pokretima;
političko mišljenje i
hobiji.

Provera preporuka pismenim putem ili telefonom je najčešće obavezna, kao i razgovori 
s prijateljima, nastavnicima, poznanicima, komšijama i poslodavcima (u značajnim i veoma 
osetljivim slučajevima) proveravane osobe. Obično proveravana osoba treba da prethodno 
da odobrenje za te razgovore (ali to nije uvek uvjet). Jedan od najčešćih uzroka teškoća i 
odlaganja tekom bezbednosnih provera je nedostupnost ili neprikladnost osoba koje treba 
da daju preporuke za proveravanu osobu. Druge metode i tehnike koje se koriste obuhvaćaju 
medicinsko i psihološko testiranje, poligrafsko ispitivanje i uzimanje otisaka prstiju (Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces, 2006).

Stepeni bezbednosnih provera prema Zakonu o sigurnosnim provjerama

Stepeni provođenja bezbednosne provere prema Zakonu o sigurnosnim provjerama su:
1) bezbednosna provera I stepena,
2) bezbednosna provera II stepena i
3) bezbednosna provera III stepena.
U okviru svake navedene vrste bezbednosnih provera (bezbednosna provera za pristup 

klasificiranim podacima, temeljna bezbednosna provera, bezbednosna provera sa svrhom 
zaštite bezbednosti štićenih osoba i objekata) propisani su stepeni provođenja bezbednosne 
provere.

Zasebni stepeni provođenja bezbednosne provere su određeni različitim opsegom pitanja 
u bezbednosnom upitniku, te odabirom postupaka koji se provode zbog proveravanja pitanja 
iz bezbednosnih upitnika, a sve na način da se osiguraju razmeran opseg i stupanj posezanja u 
privatnost proveravane osobe, koji su u vezi s važnosti pozicije ili statusa osobe za nacionalnu 
bezbednost. Tako će se, primerice, za pristup podacima stepena tajnosti „poverljivo“ provoditi 
bezbednosna provera III stepena, koja obuhvata bezbednosni upitnik kojim se u manjem 
opsegu zadire u privatnost proveravane osobe nego kada se provode bezbednosni upitnici II 
ili I stepena, tako da ona obuhvata primenu postupaka kojima se manjim stepenom intenziteta 
zadire u privatnost proveravane osobe nego kod bezbednosnih provera II i I stepena. Kada se 
provodi bezbednosna provera za pristup podacima stepena tajnosti „vrlo tajno“, primeniće se 
najopsežniji bezbednosni upitnik I stepena i odgovarajući zakonom propisani postupci.

S druge strane, pri temeljnim bezbednosnim proverama, a posebno pri bezbednosnim 
proverama za kandidate za prijem u tela bezbednosno-obaveštajnog sistema, pored opštih 
postupaka, bezbednosne provere obuhvataju i zakonom propisani instrumentarij tajnih mera 
kojima bezbednosno-obaveštajne službe raspolažu, te poligrafsko ispitivanje/testiranje.

U okviru temeljnih bezbednosnih provera su uvedene posebnosti za bezbednosne provere 
koje se provode za strance koji se kandidiraju za boravišni status ili za hrvatsko državljanstvo, 
na način da se bezbednosna provera provodi na temelju upitnika, koji je propisan posebnim 
zakonskim ili podzakonskim propisom koji regulira materiju stranaca.10 

Kao iznimka od načela dobrovoljnosti u pogledu davanja pristanka za provođenje 
bezbednosne provere, u slučaju provođenja bezbednosne provere u svrhu zaštite bezbednosti 
štićenih osoba i objekata, dobrovoljnost proveravane osobe se ne zahteva budući da tu vrstu 
provere nikako nije moguće provesti gorepropisanim postupkom ispunjavanja upitnika.

10  Članci 54‒56 Pravilnika o postupanju prema strancima (NN, br. 14/13, 86/13 i 126/14).
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A) Bezbednosna provera I stepena

Bezbednosna provera I stepena se provodi za klasificirane podatke stepena tajnosti „vrlo 
tajno“ na temelju upitnika za bezbednosnu proveru I stepena, te primenom sledećih postupaka:

ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih 
bezbednosno-obaveštajnih agencija i drugih državnih i javnih tela;

ostvarivanjem uvida u evidencije i zbirke osobnih podataka, poslovnu ili drugu službenu 
dokumentaciju koju su pravni subjekti dužni voditi u skladu sa zakonom;

obaveznim razgovorom s proveravanom osobom;
razgovorom s osobama koje kandidat u bezbednosnom upitniku navede kao osobe koje 

mogu potvrditi podatke iz upitnika (referentne osobe) i
razgovorom s drugim osobama prema proceni nadležne bezbednosno-obaveštajne 

agencije.
Bezbednosna provera I stepena se provodi i za supružnika ili drugu osobu koja živi u 

zajedničkom domaćinstvu s osobom koja ima pristup klasificiranim podacima, a koji borave u 
inozemstvu s osobom koja je upućena na rad u civilno ili vojno telo međunarodnih organizacija, 
odnosno u hrvatsko predstavništvo pri međunarodnim organizacijama, u okviru kojeg se 
zahteva certifikat za stepen tajnosti „vrlo tajno“. Bezbednosna provera za ove osobe se provodi 
u skladu s odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama.

Ovisno o bezbednosnoj proceni, pored navedenih postupaka, pri bezbednosnoj proveri I 
stepena može se primeniti i mera tajnog prikupljanja podataka propisana posebnim zakonom, 
za čije je odobravanje nadležan ravnatelj bezbednosno-obaveštajne agencije.

Temeljne bezbednosne provere se provode na osnovu upitnika za bezbednosnu proveru I 
stepena i primenom postupaka propisanih za bezbednosnu proveru za pristup klasificiranim 
podacima I stepena.

Temeljne bezbednosne provere za strance i za osobe koje se primaju u hrvatsko 
državljanstvo provode se na temelju upitnika (obrazaca) propisanih posebnim zakonom, 
odnosno podzakonskim aktom nadležnog tela i primenom postupaka za bezbednosnu proveru 
za pristup klasificiranim podacima I ili II stepena. O stepenu bezbednosne provere odlučuje 
nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija procenom, odnosno na temelju podataka 
navedenih u upitniku.

Pri provođenju temeljne bezbednosne provere, odluku o potrebi obavljanja razgovora s 
proveravanom osobom ili s trećim osobama, primenom postupaka propisanih za bezbednosnu 
proveru za pristup klasificiranim podacima I ili II stepena, donosi nadležna bezbednosno-
obaveštajna agencija.

Tokom provođenja temeljne bezbednosne provere može se, uz pristanak osobe, 
obaviti poligrafsko ispitivanje. Odluku o primeni poligrafskog ispitivanja donosi nadležna 
bezbednosno-obaveštajna agencija. Poligrafsko ispitivanje se može odnositi samo na navode iz 
upitnika i ne može služiti kao osnov za donošenje konačne odluke o bezbednosnim zaprekama.

Pri temeljnim bezbednosnim proverama, koje se provode za prijem na rad u tela 
bezbednosno-obaveštajnog sistema, u skladu s postupkom propisanim posebnim zakonom 
mogu se primeniti i mere tajnog prikupljanja podataka. Za ostale temeljne bezbednosne 
provere mogu se primeniti mere tajnog prikupljanja podataka koje su u nadležnosti ravnatelja 
bezbednosno-obaveštajnih agencija.

B) Bezbednosna provera II stepena

Bezbednosna provera II stepena se provodi za klasificirane podatke stepena tajnosti „tajno“ 
na temelju upitnika za bezbednosnu proveru II stepena, te primenom sledećih postupaka:

ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih 
bezbednosno-obaveštajnih agencija i drugih državnih i javnih tela;
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ostvarivanjem uvida u evidencije i zbirke osobnih podataka, poslovnu ili drugu službenu 
dokumentaciju, koju su pravni subjekti dužni voditi u skladu sa zakonom;

po proceni nadležne bezbednosno-obaveštajne agencije i razgovorom s proveravanom 
osobom, te

razgovorom s drugim osobama prema proceni nadležne bezbednosno-obaveštajne 
agencije.

C) Bezbednosna provera III stepena

Bezbednosna provera III stepena se provodi za klasificirane podatke stepena tajnosti 
„poverljivo“ na temelju upitnika za bezbednosnu proveru III stepena i primenom postupka 
ostvarivanja uvida u:

javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih bezbednosno-obaveštajnih 
agencija i drugih državnih i javnih tela i

evidencije i zbirke osobnih podataka, poslovnu ili drugu službenu dokumentaciju, koju su 
pravni subjekti dužni voditi u skladu sa zakonom.

Temeljne bezbednosne provere za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost 
provode se na osnovu upitnika za bezbednosnu proveru III stepena i primenom postupaka 
propisanih za bezbednosnu proveru za pristup klasificiranim podacima III stepena. Za druge 
osobe, za koje se provodi temeljna bezbednosna provera, provodi se na osnovu upitnika za 
bezbednosnu proveru II stepena i primenom postupaka propisanih za bezbednosnu proveru 
za pristup klasificiranim podacima II stepena.

Ukoliko je prilikom primanja na rad provedena temeljna bezbednosna provera primenom 
postupaka propisanih za bezbednosnu proveru za pristup klasificiranim podacima I ili II 
stepena, a osoba bude raspoređena na radno mesto na kojem je neophodan pristup klasificiranim 
podacima određenog stepena tajnosti, nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija, na osnovu 
već provedene temeljne bezbednosne provere, dostavlja Izveštaj o rezultatima bezbednosne 
provere Uredu Veća za nacionalnu bezbednost. Ukoliko je potrebno, а na zahtev Ureda Veća za 
nacionalnu bezbednost, provest će se nadopuna bezbednosne provere.

Ukoliko se u postupku provođenja bezbednosne provere prikupe međusobno nepodudarni 
ili nepouzdani podaci, ili se ne prikupi dovoljno podataka za pouzdanu ocenu o postojanju 
bezbednosnih zapreka, nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija može pristupiti provedbi 
višeg stepena bezbednosne provere uz saglasnost proveravane osobe na odgovarajućem 
upitniku za bezbednosnu proveru. O postupku provedbe višeg stepena bezbednosne provere 
nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija obavestiće podnositelja zahteva.

Pri provođenju bezbednosne provere, nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija 
proverava da li osoba za koju se provodi bezbednosna provera održava kontakte s drugim 
osobama, uključujući i članove uže porodice, koje bi mogle predstavljati bezbednosni rizik ili 
ugroziti nacionalnu bezbednost Republike Hrvatske.

Zahtev za provođenje bezbednosne provere i upitnik za bezbednosnu proveru

Upitnikom za bezbednosnu proveru se obuhvaćaju pitanja od značaja za utvrđivanje 
postojanja bezbednosnih zapreka. Sadržaj, izgled, način popunjavanja i postupanje s upitnikom 
za bezbednosnu proveru za fizičke i pravne osobe propisuju se uredbom Vlade Republike 
Hrvatske.11

Na naslovnoj stranici upitnika za bezbednosnu proveru fizičkih osoba navodi se stepen 
za koji se bezbednosna provera traži. Popunjeni i potpisani upitnik za bezbednosnu proveru 
označava se stepenom tajnosti „ograničeno“, uz napomenu „nakon popunjavanja“. Na upitnik 
se primenjuju, od trenutka popunjavanja i potpisivanja, odredbe Zakona o tajnosti podataka i 

11  Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom za sigurnosnu provjeru (NN, broj 
114/08).
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Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uverenja o obavljenoj 
sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

Sadržaj upitnika za bezbednosnu proveru I i II stepena čine identifikacijski podaci, podaci 
o školovanju i radnom odnosu, podaci o imovinskom stanju, podaci o članovima porodice 
i zajedničkom domaćinstvu, bračnom statusu, podaci o prekršajnim i kaznenim delima, 
bezbednosni podaci i ostali podaci potrebni za provođenje bezbednosne provere, kao i 
saglasnost za provođenje bezbednosne provere.

Upitnik za bezbednosnu proveru I stepena, uz navedene podatke, sadrži i saglasnost osobe 
da nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija kod svih kreditnih institucija sa sedištem u 
Republici Hrvatskoj, kao i u podružnicama kreditnih institucija sa sedištem izvan Republike 
Hrvatske koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, 
proveri stanje ličnih računa i financijske transakcije iznad 100.000,00 kuna u poslednje dve 
godine.

Sadržaj upitnika za bezbednosnu proveru III stepena čine identifikacijski podaci, podaci o 
radnom odnosu, bezbednosni podaci i saglasnost za provođenje bezbednosne provere.

Upitnik popunjava osoba za koju se traži provođenje bezbednosne provere, velikim, tiskanim 
slovima, te isključivo hemijskom olovkom. Proveravana osoba je dužna da odgovori na sva 
pitanja iz upitnika. Također je dužna da na pitanja postavljena u upitniku odgovoriti tačno i 
potpuno. Bezbednosni upitnici se ispunjavaju i potpisuju dobrovoljno i vlastoručno, zajedno s 
Izjavom o saglasnosti za provođenje bezbednosne provere koja je sastavni dio upitnika.

Obnavljanje i nadopuna bezbednosne provere

Zakon o bezbednosnim proverama razlikuje a) redovnu bezbednosnu proveru i b) 
izvanrednu bezbednosnu proveru.

a) Redovna bezbednosna provera se provodi pre stupanja na dužnost ili radno mesto, 
pre obavljanja poslova i sticanja statusa (tzv. prva bezbednosna provera), ili istekom roka od 
pet godina od provođenja poslednje redovite bezbednosne provere. Postupak obnavljanja 
bezbednosne provere se provodi u skladu s odredbama Zakona o bezbednosnim proverama. 

b) Izvanredna bezbednosna provera ili nadopuna bezbednosne provere se provodi i 
pre isteka roka od pet godina, a na zahtev državnog tela ovlaštenog za podnošenje zahteva za 
provođenje bezbednosne provere. Zahtev za nadopunu bezbednosne provere se može podneti 
ukoliko je izveštaj o bezbednosnoj proveri nepotpun, ili ako se dođe do novih podataka, 
odnosno podataka koji su bili nepoznati tokom provođenja bezbednosne provere. Na taj način 
se institucionalizira postupak trajnog ažuriranja bezbednosnih provera za osobe koje obavljaju 
dužnosti ili poslove za koje se bezbednosna provera provodi.

Ukoliko nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija, u vezi s prethodno provedenom 
bezbednosnom proverom, dođe do novih podataka o mogućim bezbednosnim zaprekama, 
dužna je o istome obavestiti podnositelja zahteva.

Osoba za koju je provedena bezbednosna provera je dužna da bez odgađanja prijavi 
državnom telu ili pravnoj osobi čiji je zaposlenik sve podatke koji predstavljaju izmenu u odnosu 
na odgovore navedene u upitniku za bezbednosnu proveru. Državno telo ili pravna osoba 
odrediće osobu kojoj zaposlenici prijavljuju promenu podataka iz upitnika za bezbednosnu 
proveru. Neopravdano neprijavljivanje podataka koji predstavljaju izmenu u odnosu na 
odgovore navedene u upitniku za bezbednosnu proveru uzeće se u obzir pri donošenju ocene 
o postojanju bezbednosnih zapreka propisanih ZoSP-om. 

Državno telo ili pravna osoba kojoj su dojavljeni podaci za njenog zaposlenika koji 
predstavljaju izmenu u odnosu na odgovore navedene u upitniku za bezbednosnu proveru 
obavestiće o tim podacima, bez odgađanja, Ured Veća za nacionalnu bezbednost ukoliko je 
provedena bezbednosna provera za izdavanje Uverenja (certifikata) o obavljenoj bezbednosnoj 
proveri za osobe koje u obavljanju svoje dužnosti imaju pristup klasificiranim podacima. 
Također, navedeno državno telo ili pravna osoba obavestiće o svakoj izmeni podataka za svog 
zaposlenika, bez odgađanja, nadležnu bezbednosno-obaveštajnu agenciju ukoliko je provedena 
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temeljna bezbednosna provera ili bezbednosna provera u svrhu zaštite bezbednosti štićenih 
osoba i objekata. Nepodnošenje obavesti o podacima koji predstavljaju izmenu u odnosu na 
odgovore navedene u upitniku za bezbednosnu proveru od strane odgovorne osobe državnom 
telu ili pravnoj osobi smatraće se povredom službene dužnosti.

Izveštavanje o provedenoj bezbednosnoj proveri

Nakon provedene bezbednosne provere, nadležna obaveštajno-bezbednosna agencija 
dostaviće izveštaj podnositelju zahteva za provođenje bezbednosne provere, a obavezna je i da 
u izveštaju o provedenoj bezbednosnoj proveri navede razdoblje i/ili podatke koje nije bila u 
mogućnosti da proveri. Izvješće o rezultatima bezbednosne provere treba sadržavati i mišljenje 
o postojanju bezbednosnih zapreka. Podnositelj zahteva za provođenje bezbednosne provere 
donosi, na temelju izveštaja o provedenoj bezbednosnoj proveri, konačnu ocenu o postojanju 
bezbednosnih zapreka.

Iznimno, kada je reč o bezbednosnim proverama za strance koji će boraviti ili borave u 
Republici Hrvatskoj, kao i za osobe koje se primaju u hrvatsko državljanstvo, nadležna 
bezbednosno-obaveštajna agencija dostavlja podnositelju zahteva samo mišljenje o postojanju 
ili nepostojanju bezbednosne zapreke.

Nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija je dužna da podnositelju zahteva dostavi 
Izveštaj o provedenoj bezbednosnoj proveri I stepena u roku ne kraćem od 30 dana i ne dužem 
od 120 dana, Izveštaj o provedenoj bezbednosnoj proveri II stepena u roku ne kraćem od 20 
dana i ne dužem od 90 dana i Izveštaj o provedenoj bezbednosnoj proveri III stepena u roku ne 
kraćem od 10 dana i ne dužem od 30 dana od dana primitka zahteva.

Nadležna bezbednosno-obaveštajna agencija dostavlja Uredu Veća za nacionalnu 
bezbednost izveštaj o provedenoj bezbednosnoj proveri pravne osobe u roku od 120 dana od 
dana primitka zahteva.

UMESTO ZAKLJUČKA

Na kraju ovoga rada, umesto uobičajenog, standardno pisanog zaključka, upozorava se 
na rizike koje bezbednosna provera i sam postupak proveravanja osobe nose sa sobom u 
savremenom, civiliziranom demokratskom društvu. Dakle, reč je o tome koje i kakve izazove 
bezbednosna provera postavlja poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Narušavanje privatnosti proveravane osobe. Po svojoj prirodi, procedura bezbednosnog 
proveravanja zahteva dublje i detaljnije bezbednosno istraživanje privatnog života proveravane 
osobe. To bezbednosno istraživanje je sveobuhvatnije i traje duže u odnosu na provere koje 
se, primerice, provode tokom kriminalističkog istraživanja potaknutog postojanjem osnova 
sumnje da je neka osoba počinitelj krivičnog dela. Zbog toga se za provođenje bezbednosne 
provere traži unapred saglasnost osobe koja će se proveravati (pored popunjavanja upitnika za 
prikupljanje bezbednosnih podataka). Tu nije reč o nekoj pseudosaglasnosti, već o dobrovoljnoj 
saglasnosti jer osoba davanjem saglasnosti za provođenje njene bezbednosne provere daje i 
saglasnost za poštovanje obaveza i dužnosti u pogledu funkcije, dužnosti, sadržaja i ovlasti radnog 
mesta za koje se kandidira. Izuzetak od dobrovoljne saglasnosti za provođenje bezbednosne 
provere odnosi se na zaposlenike bezbednosno-obaveštajnih agencija i organizacijske jedinice 
Ministarstva unutarnjih poslova nadležne za posebne poslove bezbednosti, koji su zaduženi za 
poslove i ovlasti u svrhu zaštite štićenih osoba, objekata i prostora. Dobrovoljnost proveravane 
osobe ovde se ne zahteva jer tu vrstu provere nije moguće provesti propisanim postupkom 
ispunjavanja upitnika za prikupljanje bezbednosnih podataka. Za te se osobe bezbednosna 
provera provodi ex offo u pogledu samog radnog mesta i pristupa određenoj kategoriji štićenih 
osoba ili kategoriji štićenog objekta ili prostora.

Zloupotreba ovlasti za provođenje bezbednosne provere. Ovlasti i procedure provođenja 
bezbednosne provere daju bezbednosno-obaveštajnim agencijama, ili drugim telima zaduženim 
za provođenje bezbednosne provere, ogroman uticaj na karijeru i život proveravane osobe. 
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Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe ovlaštenja tokom provođenja bezbednosne provere, 
same osobe koje provode bezbednosnu proveru moraju proći proveru za najvišu razinu 
bezbednosti. Također, osobe koje provode bezbednosnu proveru moraju prolaziti redovne i 
izvanredne (naknadne) bezbednosne kontrole i provere radi sprečavanja korupcije. To se 
posebno odnosi na njihove financijske prihode i obaveze (kreditne, jamstvene i dr.), pošto je 
njihova imovinska kartica već utvrđena tokom prijema u službu. S druge strane, osoba nad 
kojom su provedeni bezbednosna provera i bezbednosno istraživanje trebalo bi da ima pravo 
na uvid u rezultate tog bezbednosnog istraživanja, kao i pravo na žalbu u slučaju negativnog 
ishoda, te pravo na zahtev da se netačni ili nerelevantni podaci izbace iz njenog dosijea. Tako 
se, primerice, u Švajcarskoj, u slučaju negativnog ishoda bezbednosne provere, može zahtevati 
bezbednosno istraživanje na višem nivou. Nakon konačne odbijenice, može se podneti zahtev 
za saslušanje radi: ispravljanja i brisanja netačnih podataka; otklanjanja nerelevantnih podataka 
iz arhive; eliminiranja nedokazanih podataka i podnošenja žalbe. U Nemačkoj se također, u 
slučaju negativnog ishoda bezbednosne provere, može zahtevati bezbednosno istraživanje na 
višem nivou, a u slučaju odbijanja, osoba ima pravo žalbe s advokatom. U Kanadi osoba čija je 
bezbednosna provera bila negativna može zahtevati od Odbora za procene obaveštajne službe 
ponovnu proveru pod određenim uvetima (Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, 2006).

Neodgovarajući kriteriji za provođenje bezbednosne provere. Propisivanje i praktična 
primena neodgovarajućih kriterija može rezultirati odbijanjem kvalificiranih kandidata ili 
uključivanjem prevelikog broja nekvalificiranih osoba. Naročito je teško odrediti kriterije 
kada su u pitanju kriteriji političkog sadržaja, kriminalna prošlost i ranija konzumacija 
droga i alkohola. Ti kriteriji ili bezbednosne zapreke se mogu razlikovati od države do 
države. U demokratskim sistemima političke bezbednosne zapreke ne smeju se odnositi na 
pripadnost pojedinoj političkoj stranci (politička angažiranost) ili njenoj nepripadnosti niti 
jednoj političkoj stranci (politička neangažiranost). U demokratskom svetu su sveprisutni 
tendencija i opredeljenje ka depolitizaciji državne administracije (različito od političkih 
funkcija i zvaničnika). Političke bezbednosne zapreke bi trebalo da isključe ekstremiste koji 
bi radili na rušenju ustavom utvrđenog političkog sistema i ustrojenih državnih političkih 
institucija (zakonodavne, sudske i izvršne) nedemokratskim sredstvima. U mnogim državama 
ograničena ranija upotreba ili konzumacija droga i/ili alkohola, posebno u doba mladenačkog 
istraživanja, puberteta i adolescencije, ne predstavlja bezbednosnu zapreku za zaposlenje u 
bezbednosnom sektoru. Što se tiče ranijeg kršenja zakona i kriminalne prošlosti kandidata, 
u mnogim državama se to smatra ozbiljnom bezbednosnom zaprekom, posebno ako je reč o 
nasilnim ili lukrativnim kriminalnim ponašanjima (npr., imovinska krivična dela ili dela iz 
koristoljublja), ili o ponašanju koje se smatra ozbiljnim kriminalnim ponašanjem (prekršaj, 
prestup ili krivično delo).

Nedjelotvornost zbog nedostatka podataka ili nepotpunih procedura. Procesi provere 
mogu zahtevati ogromna sredstva. U Sjedinjenim Američkim Državama 2006. godine troškovi 
su se kretali od 80 $ za jednostavne provere državnih službenika do 3.150 $ za službenike 
i dužnosnike kojima je omogućen pristup strogo poverljivim informacijama (Centre for the 
Democratic Controlnof Armed Forces, 2006). Nedjelotvorne procedure mogu povećati te 
troškove ili naterati osobu pod bezbednosnom istragom da čeka neodređeno dug period do 
završetka bezbednosne provere. Kako bi se izbegli ti problemi, treba voditi računa o optimizaciji 
troškova i djelotvornosti kroz standardiziranje bezbednosnih istražnih procedura, davanje 
određenih ovlaštenja, kao što je, npr., provera kriminalnih dosijea, i pojednostavljivanje 
pristupa podacima posredstvom državnih računalnih baza podataka. U tu svrhu od koristi su 
zakonsko propisivanje rokova najdužeg trajanja bezbednosne provere određenog stepena, kao 
i izrada standardnih operativnih postupaka za pojedine vrste i stepene bezbednosnih provera.

Na kraju treba reći kako ne postoje bezbedni recepti za rešavanje problema vezanih za 
prirodu bezbednosnih provera. Međutim, izuzetno je važno da izvršna i zakonodavna državna 
tela, koja rade pod takvim okolnostima, iscrpno analiziraju državne mogućnosti za obavljanje 
bezbednosnih provera i da utvrde prioritetna područja za reformu i proširenje mogućnosti 
operacionalizacije bezbednosnih provera, naročito na višim nivoima. 
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Abstract: The security checks represent preventive tool and procedure that disables and 
prevents to certain people appointment, workplace, conducting and the acquisition of status 
which are important from the perspective of national and internal security (e.g. access to clas-
sified information, protected persons, facilities and areas, etc.). 

Prior to the Law on Security Checks’ entry into force, the content of the security checks in 
the legal system of the Republic of Croatia was prescribed within large number of laws and 
regulations that have been incurred as a result of satisfaction of partial needs in different peri-
ods and areas of public administration. This regulation of content of the security checks within 
various law and sub-law provisions caused a lack of uniformity of the content with regard to 
conducting security checks and the problems relating to the interpretation of these regulations.

A complete and unique legal regulation of legal norms on the implementation of security 
checks has been done by the adoption of the Law on Security Checks, and by its entery into 
force on 20 August 2008. Other regulations governing the issue of security checks are applied 
as subsidiary legal sources. 

It introduced a comprehensive three-tier system of security checks, which implies a pro-
portionate approach that establishes three levels of security checks (security check for access 
to classified information, basic security check; security check in order to protect the security 
of protected persons, facilities and areas) for the three different levels of data confidentiality, 
meaning from “Confidential” and “Secret” to “Top Secret”, in a way that for the access to a 
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higher level of secrecy, security checks are carried out which to a large extent intervene in the 
information of a private nature.

By the adoption of the Regulation on the content, form, filling in and handling the Secu-
rity Check Questionnaire, the Security Check Questionnaires are complied with the security 
checks standards in the NATO and in the European Union, as well as standards for conducting 
security checks resulting from the legislation of individual countries of the European Union, 
and special security laws of the EU Council and the European Commission.

However, given that seven years have passed after the adoption of this fundamental Law on 
Security Checks, the following question arises: whether the solutions made in it are still valid 
considering the development of the intelligence and security sector, or certain amendments or 
changes to its content, as well as to the contents of the accompanying subordinate regulations, 
are necessary.

Keywords: security, national security, internal security, security checks, safety barriers, 
counterintelligence activities, security intelligence agency, the concept of individual security.
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Abstract: In order to effectively combat certain forms of crime, it is vital that the nature 
and background of criminal acts be analysed as closely as possible. Hate speech is certainly 
not a new phenomenon, but it has only comparatively recently been given proper attention, 
recognized as a form of criminal behaviour and sanctioned by relevant legislation.  The 
subjects related to freedom of speech and hate speech became particularly topical following 
the killing of twelve people in the Paris headquarters of Charlie Hebdo satirical magazine 
this January. The objective of this paper is to make an attempt at establishing distinctive 
features of linguistic acts based on which they can be classified as instances of hate speech, 
as well as to analyze an array of extralinguistic features and contexts that may contribute to 
interpretation or misinterpretation of such acts.

Keywords: hate speech, freedom of speech, linguistic characteristics, extralinguistic 
context.

INTRODUCTION

Although everyone is almost certain to recognize hate speech readily when presented 
with it, this phenomenon has eluded clear definition for some time. Even now, when a large 
number of states have adopted, within the scope of their national legislation, legal provisions 
explicitly prohibiting hate speech, there is no universal definition of the phenomenon. 
Yet, as it is undoubtedly detrimental to society, the nature and background of this type of 
linguistic behaviour needs to be properly analyzed.

However, even the Manual on Hate Speech commissioned from the human rights expert 
Anne Weber by the Council of Europe does not specify the features that distinguish certain 
acts as hate speech, but rather contents itself with a broad comment, provided under the 
title Identification criteria, that although the identifications of statements “that could be 
classified as ‘hate speech’ seems all the more difficult because this kind of speech does not 
necessarily manifest itself through expressions of ‘hatred’ or emotions” and that although 
hate speech “can be concealed in statements which at a first glance may seem to be rational 
or normal”, it is still “possible to distil from the applicable texts in this matter and from the 
principles found in the case-law of the European Court of Human Rights or other bodies, 
certain parameters for distinguishing expressions which, though they are of an insulting 
nature, are fully protected by the right to freedom of expression from those that do not 
enjoy such protection.”3

Other attempts at qualifying speech acts as being hateful go back to Aristotle and his 
distinction between anger and hate.4 The author of a blog aimed at tracking hate speech5 in 
the social media, Richard G. Jones points out that the term ‘hate’ encompasses a range of 
1  The paper has resulted as part of the authors’ research for the projects entitled Forensic Methods in Crimi-
nalistics and Criminality in Serbia and Instruments of State Response, financed and carried out by the Academy 
of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, the 2015-2019 cycle of scientific research.
2 vesna.an@kpa.edu.rs
3  Weber, Anne: Manual on Hate Speech, available at http://book.coe.int.
4  Waltman, Michael, John Haas: Communication of Hate, Peter Lang Publishing Inc., New York, 2011.
5  http://www.richardgjonesjr.com/blog/2013/5/16/using-social-media-to-track-hate-humbolt-university-twitter.html.
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meanings and “can be used to communicate teasing, mild annoyance, or anger” whereas the 
same term in the context of ‘hate speech’ has a much more complex and serious meaning and 
“refers to extreme negative beliefs and feelings toward a group or member of a group because 
of their race, gender, religion, sexual orientation or ability.”  

Following in the footsteps of Aristotle, Waltman, Haas and, subsequently, Jones also express 
belief that hate can be understood more readily when compared to anger, which is an emotion 
that we encounter much more frequently in our daily lives and therefore offers a five-point 
delineation between anger and hate, pointing out that: a) anger is directed toward an individual, 
while hate is directed toward a social or cultural group; b)  anger does not  prevent a person 
from having sympathy for the target of his or her anger, whereas hate “erases sympathy for the 
target”; c) anger is usually the result of personal insult or injury, but hate can exist and grow 
even with no direct interaction with the target; d) anger is not an emotion that people typically 
find pleasure in, while hatred can create feelings of self-righteousness and superiority that lead 
to pleasure’ and e) “anger is an emotion that usually dissipates as time passes, eventually going 
away, while hate can endure for much longer.”6

The most comprehensive definition so far appears to have been offered by the Council of 
Europe’s Committee of Ministers, which in its Recommendation 97(20) defined ‘hate speech’ 
as “covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, 
xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance 
expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against 
minorities, migrants and people of immigrant origin.”

However, the question as to whether hate speech should be censored, prohibited, subject to 
legal liability or tolerated in keeping with a democratic society’s orientation towards ensuring 
freedom of speech has been differently addressed in different cultural settings. For instance, 
most of hate speech in the USA is protected under the First Amendment.7

In Europe, states have been known to pass sentences for certain acts of verbal aggression or 
incitement to other forms of aggression towards individuals or groups. Some of these rulings 
have been qualified as perfectly justified by the ECHR, whereas a number of them have been 
found to constitute breeches of freedom of speech. The closely intertwined issues of hate speech 
and its prohibition therefore tend to polarize both the general public and experts by opening a 
debate on whether it is justifiable to restrict freedom of speech in a democratic society.

LEGAL FRAMEWORK

The fact that there is no universal agreement as to what constitutes this offence is also 
illustrated by numerous cases dealt with by the European Court of Human Rights. The 
Court, guided by the definitions provided in legal acts that it finds relevant, has to decide 
autonomously and independently from any stances taken within national legislations whether 
the interpretations provided by national courts in certain cases can be deemed to constitute 
the criminal offence of hate speech and are therefore justly treated or, conversely, represent 
breeches of the right to freedom of speech.  What makes the burden of such decisions even 
heavier is the fact that banning some aspects or manifestations of linguistic behaviour clashes 
with varying concepts of freedom of speech as one of the fundamental human rights that 
people are extremely sensitive about.

There are a number of internationally binding legal acts and recommendations which provide 
the legal framework for criminalizing acts of hate speech within the national legislation.  The 
6  Ibid.
7  Richard G. Jones, as part of his educational blog, gives an example of a legal act justifying such a course: 
In 2011, the Supreme Court found in the Snyder v. Phelps case that speech and actions of the members of the 
Westboro Baptist Church, who regularly protest at the funerals of American soldiers with signs offensive to the 
dead were protected and not criminal. Chief Justice Roberts wrote in the decision: “We cannot react to [the Snyder 
family’s] pain by punishing the speaker. As a nation we have chosen a different course—to protect even hurtful 
speech on public issues to ensure that we do not stifle public debate.” Available at http://www.richardgjonesjr.com/
blog/2013/5/16/using-social-media-to-track-hate-humbolt-university-twitter.htm.
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already mentioned Recommendation 97(20) on ‘hate speech’ was adopted by the Committee 
of Ministers on 30 October 1997, explicitly denouncing expressions which incite racial hatred, 
xenophobia, anti-Semitism and all other forms of intolerance, warning that such forms of 
expression are likely to be even more detrimental when disseminated through the media.  Hence 
the Committee of Ministers’ Recommendation 97(21) adopted on the same day emphasises 
the role of the media in preventing intolerance by giving positive contribution and fostering a 
culture of understanding between different ethnic, cultural and religious groups in society.

General principles relating to the right to freedom of expression (Article 10 of the ECHR) 
imply that freedom of expression, enshrined in Article 10 of the European Convention8, has 
a particular status compared to other rights which are guaranteed by the convention. Indeed, 
while freedom of expression is not only a consequence of democracy, it also stands as one of its 
roots and continuously fosters it. Hence the prevalent belief that without free debates and the 
freedom to express one’s convictions, no democracy can progress or even exist.

LINGUSITIC CHARACTERISTICS OF HATE SPEECH

As linguists, what we tend to be most concerned with is the question of which set of 
characteristics can be regarded as a positive indicator that a linguistic act constitutes a 
crime of hate speech. Focusing on examples found in the national media and our immediate 
surroundings, as well as the ones dealt with by the European Court of Human Rights, we 
have attempted to make a list of features typical of expressions of hatred. Yet in support of 
the thesis that repetitive use of such expressions contributes to desensitising of audience to 
such occurrences, the authors choose to provide explanations of the discourse of hate speech 
avoiding quoting examples whenever possible.

The most distinct features of expressions aimed at denigrating or threatening an individual 
or a group of people include the following:

a) Vocabulary: The choice of words is expected to reflect the feeling of hate and incitement 
to hatred against individuals of groups of people. It usually includes offensive terms for 
persons belonging to certain ethnic minorities or indulging in different religious beliefs, sexual 
orientation, members of political parties, opposition or government leaders or other figures of 
public authority, as well as certain occupations, predominantly those related to enforcing law 
and maintaining order. For instance, football fans resenting the attempts of the authorities to 
curb hooliganism explicitly refer to an official’s former affiliation with the police and security 
services (“SMRADINO UDBAŠKA”).

Looking at the national level, we could focus on linguistic practice of modern times deriving 
from the post-World War Two division into loyal citizens and traitors. A lot of hate speech has 
since been used in political confrontations and it is a setting that provides most examples for 
the vocabulary typically used to incite negative feelings against political opponents or even a 
warring party. 

Name-calling that takes place implies that vast numbers of nouns or noun phrases are used to 
express disapproval or intolerance against targeted groups or individuals. These nouns usually 
refer to physical or mental characteristics – usually defects – perceived as setbacks among such 
targeted populations. Many of them are intended to paint a negative picture of a person’s moral 
character, so they imply ethically inappropriate or deviant conduct or even criminal behaviour 
(e.g. a graffiti aimed at denigrating a Serbian football official calls the targeted person ‘ a thief ’: 
“TOLE, LOPOVE”). 

The famous Serbian linguist Ranko Bugarski focuses on instances of hate speech in the 
media during the period of political crisis in Serbia in 1990s, when the media were under 
massive influence of the governing political party and freely labelled its political opponents as 

8  http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. 
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thieves, criminals, etc., moving on to further denigrate and degrade them and finally even strip 
them of their human nature by declaring them to be ‘rabbits’ or other animal species.9

Similarly, Jones points out that hate speech involves dehumanisation, by reducing people 
to one of their characteristics, e.g. cherishing negative feelings for all Arab-looking people for 
reducing them to being Muslims, a religious affiliation not particularly popular in the USA 
following the 9/11 terrorist attack.

The advent of modern technology has done little to improve the situation. On the contrary, 
cell phones and the global network provided an additional shield of anonymity, in which all 
manifestations of verbal violence seem to thrive. Attempts have been made to control and ban 
expressions of hate from the worldwide web and many filters have been designed, but their use 
has also given rise a number of issues.  For instance, although there is a general agreement that 
some words used to denote people of a certain race, ethnic origin or religious affiliation can 
be regarded as hateful, such hateful words are sometimes employed in literary discourse, in 
poetry and drama as expressive means used to achieve, say, the plasticity of characters in a play 
or even to criticise stereotypes disparaging certain social groups or individuals. They are in no 
way meant to incite hatred or discrimination and therefore cannot be regarded as violations. 
Furthermore, speakers who belong to the targeted group frequently use hateful words among 
themselves clearly not intending to cause any detriment to their own peers.

However, as previously mentioned, the hypothesised choice of words explicitly expressing 
hatred, loathing, discriminatory remarks or even threats of violence has only partly been 
confirmed. Very intense negative emotions can be expressed using apparently neutral 
statements. For example, the graffiti which covered the walls of Belgrade at one point read: 
“NEĆE ŠETATI (they will not walk)” No word used in this short sentence denotes a group of 
people or any stereotypes related to properties of its members.  No verbs denoting any acts 
of physical violence have been used. Yet given the extralinguistic context in which the graffiti 
appeared provides the understanding of the sentence as a threat to use physical violence in 
order to prevent the participants of an LGBT rally announced as part of their effort to claim 
their rights and oppose discrimination by taking a walk through the city centre. 

On a similar occasion, the graffiti reading: “ČEKAMO VAS (we are waiting for you)” were 
sprayed all over the city walls. Once again, no part of this structure, linguistically speaking, 
suggests any negative feelings or threats to the unknown addressee. However, the message 
clearly related to the LGBT rally announced following an unsuccessful Pride Parade, the word 
‘unsuccessful’ being somewhat of an understatement, as the event ended in severe physical 
violence of extremist gangs against the participants and massive clashes with the police who 
were trying to restore public order. 

b) Use of the Vocative Case: The vocative case or addressing mode is frequently used to 
directly address a person or a group of people spoken to by specifically identifying them within 
a sentence.

Although obliterated in many Indo-European languages, this form of address remains 
widely used in the Serbian language just as in most other Slav languages. It is usually separated 
from the rest of the sentence using a coma, therefore giving rise to the claims that it does not 
constitute a case in its own right, but rather a special form of nouns, as it is not syntactically 
related with other words in a sentence. The first two quoted graffiti illustrate this feature.

c) Use of the Dative Case: The dative or indirect object case is also used to identify a person 
or a group of people, only not the ones directly addressed, but rather those who are the object 
of a verb.  Yet in expressions of verbal aggression the dative case of nouns or noun phrases may 
be used after a noun, e.g. ‘death to/for’ + the dative case of a noun or noun phrase e.g. “SMRT 
CIGANIMA”) or ‘Out with’ + the dative case, thus explicitly stating what form of inappropriate, 
unethical or unlawful conduct is intended or incited towards the specified individual or group 
of people.

9  Bugarski, Ranko: Nova lica jezika, Biblioteka XX vek, Beograd, 2009. For additional sociolinguistic analyses of 
hate speech, see: Jezik od mira do rata (Biblioteka XX vek, Beograd, 1995) and Lica jezika – sociolingvisticke teme 
(Biblioteka XX vek, Beograd, 2001, 2002).
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d) Disregard of T-V Distinction10: The Serbian language makes very strict T-V distinction; 
the forms of address that disregard this sociolinguistic mechanism are therefore perceived as 
impolite and possibly offensive. Certainly, it would be highly inappropriate and even comical 
to go out of one’s way to properly address a person whom you wish to degrade and denigrate 
in a verbal assault. Still, such cases are not unheard of, especially in the world of politics and 
diplomacy.

An additional source of this disregard may be indicative of the origin of speakers using 
hateful expressions, suggesting that they come from lower social strata that altogether lack or 
for some reason fail to take the full advantage of proper educational opportunities. Non-native 
speakers or persons who have moved abroad to look for better job opportunities, frequently 
referred to using the German expression Gastarbeiter, tend to miss such linguistic subtleties 
as the T-V distinction, and therefore themselves become a group subjected to ridicule. There 
have even been unfavourable comments on the language skills of the heir to the throne Prince 
Alexander.

d) Use of the Imperative Mode: Whereas the use of the imperative mode in itself need not 
be offensive, there is a certain level of sociolinguistic sensitivity towards it in many languages. 
The speakers of Serbian tend to use a lot of imperative in daily conversation meaning no harm 
and without any intention to impose their will on or exercise their power over others. However, 
used in the second person singular, it may be perceived as an attempt at the proverbial adding 
insult to injury, making the address significantly more offensive. A drastic example of this 
can be observed in a graffiti slurring the face of Belgrade even now, long after the person it 
addresses died, which reads: “SLOBO, UDRI SE U GLAVU” and could be roughly interpreted 
as an encouragement to the former Serbian president to commit suicide.

e) Orthography and Punctuation: As far as orthography is concerned, the most conspicuous 
feature appears to be the use of block letters, whereas the most frequently used punctuation 
signs, in addition to the already mentioned comma, include the exclamation mark and the 
question mark. Not surprisingly, these features seem to play a more prominent role on the 
Internet. Just as in the case of any other prohibition, persons prone to inappropriate conduct 
always manage to devise ways in which to bypass or overcome obstacles. If the choice of 
vocabulary may be limited by the filters used in the social media, intentional spelling mistakes 
or orthographic ploys, such as separating each letter within a word with a punctuation sign, can 
be used to avoid detection (e.g. ‘j@e@w@’).11

f) Signature: Extremist groups and organisations engaging in acts of hate speech and other 
manifestations of hate crime frequently sign their messages, making sure that the addressee 
knows who they are. A number of hateful graffiti on the walls of Belgrade have been signed by 
the extreme nationalist organisation 1389 or Familija Bogdanov – supporters of Ivan Bogdanov, 
a football fan leader notorious for acts of hooliganism both in the country and abroad. 

EXTRALINGUISTIC CONTEXT OF HATE SPEECH

All of the aforementioned implies that unless specific vocabulary, which is readily 
identifiable as hateful, is used, there are no purely linguistic features that can distinguish acts of 
hate speech from other speech acts. It is therefore vital that the extralinguistic context be taken 
into consideration when deciding whether to criminalize a speech act or not. 

10  In sociolinguistics, a T–V distinction (from the Latin pronouns tu and vos) is a contrast, within one language, 
between various forms of address between or among the participants in conversation. These different forms of 
address are specialized for varying levels of politeness, social distance, courtesy, familiarity, age or insult toward 
the addressee. Languages such as modern English that, outside of certain dialects, have no morphosyntactic T–V 
distinction may have semantic analogues to convey the mentioned attitudes towards the addressee, such as whether 
to address someone by given or surname, or whether to use “sir” or “ma’am”. However, in some languages this dis-
tinction is still very pronounced.
11  WilliamWarner and Julia Hirschberg: Detecting Hate Speech on the World Wide Web. Proceedings of the 2012 
Workshop on Language in Social Media (LSM 2012), pages 19-26, Montreal, Canada, June 7, 2012. c 2012 Associa-
tion for  Computational Linguistics. Available at http://www.aclweb.org/anthology/W12-2103. 
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As an additional example, let us mention a case dealt with by the ECHR in which a 
cartoonist claimed that he had been unjustly prosecuted and punished for publishing a cartoon 
that the national court qualified as hate speech. The case Leroy v. France12 of 2 October 2008 
was initiated when the applicant, a cartoonist, complained of his conviction for publicly 
condoning terrorism following the publication of his drawing in a Basque weekly newspaper 
on 13 September 2001. The actual wording that he used as a caption under the drawing read: 
“We all dreamt of it… Hamas did it.” Obviously, no verbal violence was incorporated in this 
statement. The mention of Hamas in the second sentence does come as a bit of a surprise after 
the innocent atmosphere of hope and anticipation introduced by the first sentence, but no 
threat is perceived. Yet the words accompanied a drawing of the World Trade Centre’s twin 
towers being engulfed in flames and turning into a ‘towering inferno’ following one of the 
world’s most shocking terrorist attacks.

Even if we allow a certain dose of black humour and even if we take into account the need 
of people living in smaller, economically and military less powerful countries, to give vent to 
their frustration at constantly being threatened or oppressed by the major powers – the US 
undoubtedly being one of them – it is hard to perceive the cartoon in question as anything else 
but approval of terrorist activities, which, as the Court ruled, was unacceptable.  It therefore 
decided that no breech of freedom of expression had taken place.

CLOSING CONSIDERATIONS

Given the nature of hate crime and hate speech and bearing in mind the fact that the 
developments in the sphere of technology have contributed to an increase in socially 
inappropriate verbal communication over the past fifteen years, it is of vital importance to 
raise awareness of the general public regarding responsibility for everything any person says 
or writes.

There has been a myriad of national and international programmes and initiatives aimed 
at curbing this negative social phenomenon and they have been classified into the following 
seven categories: 

a) action plans and programmes of action;
b) data collection, recording and reporting;
c) education;
d) training and policy initiatives through law enforcement, judicial and other public officials;
e) self-regulation and codes of conduct;
f) media and the internet (other than codes of conduct);
g) civil society and campaigns.13

Examples of good practice include netiquette guidelines published in Finland, prohibiting 
racism and incitement to racism, as well as the guidelines for journalists developed by the 
Council for Mass Media (see www.jsn.fi) which stipulate that “the human dignity of every 
individual must be respected. The ethnic origin, nationality, sex, sexual orientation, convictions 
or other similar personal characteristics may not pre presented in an inappropriate or 
disparaging manner. (Art. 26).

Latvia has launched a programme dedicated to combating ‘hate speech’ and entitled 
it “Internet – free of hate” (see www.dialogi.lv). In Austria, law enforcement authorities 
are actively involved raising awareness among young people. Police officers cooperate with 
teachers, headmasters, regional school inspectors and other persons responsible for the sphere 
of education, so that they jointly combat racist, xenophobic and any other ideologies which 
are regarded to be socially detrimental. A similar initiative has been launched in Norway in an 
attempt to develop an education programme promoting cultural understanding and diversity.

12  http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf. 
13  Weber, Anne: Manual on Hate Speech, available at http://book.coe.int.
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As linguists and experienced educators, we are aware that policing linguistic behaviour of 
people can never be regarded as an acceptable means of combating adverse phenomena and we 
cannot advocate censorship as a solution to the problem of hate speech or verbal violence of 
any kind. A character in George Orwell’s 1984 reminds us of this: “Don’t you see that the whole 
aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thought crime 
literary impossible, because there will be no words in which to express it.” 

We could perhaps advise auto-censorship of speech acts, which may even be beneficial for 
linguistic creativity, as a renowned Serbian writer, Danilo Kiš, pointed out in an interview. 
Still, we believe that only good education, which promotes awareness of cultural diversity and 
discourages prejudice or narrow-mindedness, can truly contribute to eliminating hatred from 
the hearts of young generations. Needless to say, a large portion of responsibility for achieving 
this goal is assigned to language teachers and we readily embrace it.
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СПОРАЗУМ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И ОКРИВЉЕНОГ 
О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ – ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ 

Мр Сретко Јанковић
Судија Апелационог суда у Београду

Сажетак: Аутор указује на значај споразума јавног тужиоца и окривљеног, а по-
себно на део који се односи на споразум о кривичној санкцији (казни). Истиче и 
то да, као поједностављена форма поступања у кривичном поступку, споразумевање 
јавног тужиоца и окривљеног наилази на све ширу примену у пракси, што се види 
и из званичних статистичких података. Посебно назначава одредбе ЗКП које су од 
значаја за споразум о кривичној санкцији, те указује о чему треба водити рачуна 
приликом споразумевања о кривичној санкцији. Разматрањем 55 пресуда на осно-
ву споразума о признању кривичног дела, аутор анализира како се споразумевање о 
кривичној санкцији врши у пракси, уочава одређене грешке и пропусте судова при-
ликом контроле споразума, те на основу тога изводи одговарајуће закључке.

Кључне речи: споразум, кривично дело, јавни тужилац, окривљени, кривична 
санкција, практични аспекти.

УВОД

У циљу бржег и ефикаснијег решавања кривичних предмета у наше кривично 
процесно законодавство је уведен институт споразума о признању кривичног дела. 
Споразумевање јавног тужиоца и окривљеног представља изузетак од начела легали-
тета кривичног гоњења, а обично се убраја и у тзв. поједностављене форме поступања 
у кривичном поступку. Осим тога што доприноси ефикасности кривичног поступ-
ка, применом овог института смањују се трошкови који настају у редовном кривич-
ном поступку. Другим речима, овај институт представља и посебан вид сумарног, 
потенцијално веома брзог и ефикасног окончања кривичног поступка, јер ако дође до 
закључења таквог споразума, и уколико он потом буде верификован од стране суда, 
из њега по одређеном процесном аутоматизму произилази правноснажна осуђујућа 
пресуда1. Законик о кривичном поступку (ЗКП) разликује споразум о признању кри-
вичног дела, споразум о сведочењу окривљеног и споразум о сведочењу осуђеног. 
Институт споразума јавног тужиоца и окривљеног наилази на све ширу примену у 
пракси, па је тако према званичним подацима у 2012. години2 усвојено укупно 706 
споразума о признању кривице, с тим што су судови 12 споразума одбацили, а 11 
споразума је одбијено. Када је у питању 2013. година3 усвојено је укупно 780 спора-
зума о признању кривичног дела, с тим што су судови одбацили 31 споразум, а 17 
споразума је одбијено. 

Споразум јавног тужиоца и окривљеног о кривичној санкцији један је од 
најважнијих делова споразума јавног тужиоца и окривљеног о признању кривичног 
дела, јер окривљени и прихвата да призна кривично дело очекујући да му се на осно-
ву споразума са јавним тужиоцем изрекнe блажа казна или кривична санкција од оне 
која би му се изрекла након суђења.

Након указивања на одредбе ЗКП које се тичу споразума јавног тужиоца и 
окривљеног о кривичној санкцији, те истицања о чему се мора водити рачуна 
приликом закључења споразума о кривичној санкцији, сагледаћемо како се ово 
1  Шкулић, М. (2009). Кривично процесно право, стр. 371.
2  Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити  уставности и закони-
тости  у 2012. години – сајт Републичког јавног тужилаштва.
3  Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и закони-
тости у 2013. години – сајт Републичког јавног тужилаштва.
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споразумевање јавног тужиоца и окривљеног спроводи у пракси, кроз анализу одређеног 
броја пресуда донетих на основу споразума јавног тужиоца и окривљеног.

ОДРЕДБЕ ЗКП О СПОРАЗУМУ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
И ОКРИВЉЕНОГ О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ

Неколико одредбама ЗКП тичу се споразума јавног тужиоца и окривљеног када је у 
питању кривична санкција. Пре свега, када је реч о споразуму о признању кривичног 
дела, то су: одредба члана 314 став 1 тачка 3 ЗКП, затим, одредба члана 317 став 1 тачка 
4 ЗКП, те одредба члана 318 став 1 тачка 2 ЗКП.

Када је у питању споразум о сведочењу окривљеног, то су: одредба члана 321 став 1 
тачка 3 ЗКП, затим одредба члана 323 тачка 3 ЗКП, одредба члана 324 став 1 тачка 2 ЗКП, 
те одредба члана 326 став 1 ЗКП.

Када је у питању споразум о сведочењу осуђеног, то су: одредба члана 328 тачка 3 
ЗКП, затим одредба члана 329 став 3 ЗКП,  према којој  се и код овог споразума сход-
но примењују одредбе које се односе на прихватање, односно одбијање споразума о 
сведочењу окривљеног (члан 323 и 324 ЗКП), а  тичу се одлуке о кривичној санкцији, 
односно ослобођења од казне. На крају, то је и одредба члана 330 ЗКП, те одредба члана 
561 ЗКП, која се односи на ублажавање казне осуђеном сараднику. 

О ЧЕМУ ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА КОД 
СПОРАЗУМА О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ

Споразум јавног тужиоца и окривљеног о кривичној санкцији многи сматрају 
најважнијим делом споразума јавног тужиоца и окривљеног, с обзиром на чињеницу да 
окривљени прихвата да призна кривично дело да би му на основу споразума била изрече-
на блажа казна или кривична санкција од оне која би му била изречена након одржавања 
главног претреса (суђења). Због тога је важно да окривљеном од стране његовог брани-
оца буде предочено која врста и мера казне, односно санкције би  му могла да се изрекне 
након суђења, а која у случају закључења споразума о признању кривичног дела. Наиме, 
бранилац на основу свог искуства и познавања судске праксе, односно познавања какве 
се казне (санкције) изричу од стране судова за сличне случајеве, може окривљеног упоз-
нати са тим која казна (санкција) би евентуално могла да му се изрекне након суђења, 
те да заједно са њим постигне договор коју врсту и висину казне ће предложити при-
ликом преговарања са јавним тужиоцем. Наравно да је у интересу окривљеног да му се 
на основу споразума о признању кривичног дела изрекне што блажа казна (санкција), 
али овакво окончање кривичног поступка може омогућити окривљеном и друге погод-
ности, нпр. да му се укине притвор (ако се налази у притвору), да се ослободи неизвес-
ности кроз дуго трајање поступка кроз главни претрес и жалбени поступак, а бржим 
окончањем поступка смањују се његови трошкови за ангажовање браниоца. С друге 
стране, интерес јавног тужиоца је да се кривични поступак брзо и ефикасно оконча, а 
заузврат он пристаје на то да се окривљеном изрекне блажа кривична санкција од оне 
која би му се изрекла након окончања редовног кривичног поступка.

Јавни тужилац приликом преговарања о казни (санкцији) мора водити рачуна о свим 
одредбама материјалног кривичног права које се тичу одмеравања казне. Ради помоћи 
јавним тужиоцима код закључења споразума о признању кривичног дела у пракси, дата 
су обавезна упутства4, која се у суштини своде на то да се јавним тужиоцима указује 
на одредбе КЗ од значаја за одмеравање казне, односно кривичне санкције, те указује 
да приликом преговарања о висини казне или друге кривичне санкције морају имати у 

4  Обавезно упутство републичког јавног тужиоца О бр. 5/13 од 26. 12. 2013. године о примени Споразума 
о признању кривичног дела.
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виду „казнену политику надлежног суда“ у односу на конкретно кривично дело за које 
се воде преговори о закључењу споразума.

Без обзира на то што је наведено у поменутом обавезном упутству, јавни тужилац 
мора водити рачуна о прописаном распону казне за конкретно кривично дело (који је 
прописан у посебном делу КЗ или некривичном закону који прописује кривично дело), 
затим о сврси кривичних санкција и сврси кажњавања (члан 4 и 42 КЗ), о сврси условне 
осуде и судске опомене (члан 64 КЗ), о одредбама о ублажавању казне и ослобођењу 
од казне (чл. 56–59 КЗ) и др. Када је у питању ублажавање казне, јавни тужилац мора 
имати на уму одредбе члана 57 став 2 и 3 КЗ, којима је искључено ублажавање казне у 
погледу појединих кривичних дела, те одредбе Закона о посебним мерама за спречавање 
вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима (тзв. Маријин 
закон), у којем је такође прописана забрана ублажавања казне за одређена кривична 
дела. Такође, јавни тужилац мора имати на уму и ограничења из члана 221 став 1 КЗ (по 
којем казна за кривично дело прикривања „не може бити већа од казне прописане за 
кривично дело којим је ствар прибављена“) и из члана 333 став 4 КЗ (по којем казна за 
кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из става 1 овог члана 
„не може бити тежа ни по врсти ни по висини од казне прописане за кривично дело које 
је извршило лице којем је помоћ пружена“).

Уколико јавни тужилац и окривљени (и његов бранилац) разматрају могућност да у 
споразуму предложе да се окривљеном изрекне новчана казна, јавни тужилац мора има-
ти на уму, пре свега, да ли се ради о кривичном делу за које се може изрећи новчана каз-
на, те да узме у обзир одредбе КЗ које се тичу новчане казне, а посебно да узме у обзир 
имовинске прилике окривљеног (члан 54 став 2 КЗ). Такође, уколико долази у обзир да се 
у споразуму предложи изрицање условне осуде или казне рада у јавном интересу, јавни 
тужилац мора водити рачуна о томе да ли су испуњени услови за њихово изрицање.

Обавеза је јавног тужиоца и окривљеног да се споразумеју о кривичној санкцији коју 
ће предложити суду у споразуму о признању кривичног дела, јер је то обавезни део спо-
разума о признању кривичног дела, као и споразума о сведочењу окривљеног и споразу-
ма о сведочењу осуђеног. Када је реч о мери казне, јавни тужилац и окривљени се могу 
споразумети о изрицању тачно одређене мере кривичне санкције (нпр. казне затвора 
у тачно одређеном трајању или новчане казне у тачно одређеном износу), али се могу 
споразумети и предложити изрицање казне или друге санкције предлажући само њен 
распон, односно минимално и максимално трајање5. 

Уколико јавни тужилац и окривљени у споразуму предложе да се окривљеном из-
рекне казна (кривична санкција) у одређеном распону, то значи да су сагласни да суд из-
рекне било коју меру казне (санкције) у оквиру тог предложеног распона. Међутим, тада 
се поставља питање на основу којих параметара ће суд определити кривичну санкцију, 
с обзиром да јавни тужилац и окривљени  нису у обавези да суду доставе доказе од 
значаја за опредељивање мере кривичне санкције6. У вези са тим Трешњев А. истиче да 
такви докази у истрази не морају ни бити прибављени уколико се у тој фази започиње 
са преговарањем о признању кривичног дела, а са друге стране, и све да се такви до-
кази прибаве, законик не предвиђа процесну ситуацију када ће ти докази бити изве-
дени, односно када ће се судија упознати са овом врстом доказа. Стога, сматра да је 
једино решење овог проблема у томе да судија има овлашћење да по службеној дужно-
сти прибави или наложи прибављање доказа од којих зависи мера кривичне санкције, 
те да се ови докази изведу на рочишту које се држи поводом споразума о признању кри-
вичног дела7. Дакле, ако је у споразуму јавног тужиоца и окривљеног предложен само 
распон казне (санкције), то може указивати да се они нису могли споразумети о казни 
(санкцији) која је за обе стране прихватљива, онда се суд, при разматрању споразума о 
признању кривичног дела, не би могао ограничити само на то да ли је предложена кри-
5  Илић, Г., Мајић, М., Бељански, С. и Трешњев, А. (2013). Коментар ЗКП, Службени гласник, стр. 669.
6  Трешњев, А. (2013). Дилеме о примени споразума о признању кривичног дела, Билтен Врховног каса-
ционог суда, бр. 2, стр. 256 и 257.
7  Ibid.
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вична санкција у складу са законом (кривичним или другим), већ и на испитивање окол-
ности које су од утицаја на врсту казни у оквиру предложеног минимума и максимума 
предложеног у споразуму8.

Уколико се о свему напред наведеном не води рачуна, може доћи до ситуације да 
суд, приликом испитивања споразума, споразум не прихвати због тога што казна или 
друга кривична санкција о којој су се јавни тужилац и окривљени споразумели није „у 
складу са кривичним или другим законом“. Када је у питању испитивање споразума, 
може се поставити питање да ли је суд, поред испитивања да ли је предложена казна 
(санкција) у складу са кривичним или другим законом, може испитивати и оправданост 
изрицања предложене кривичне санкције и њене висине. По једном мишљењу, које се 
може прихватити, суд би имао могућност да испитује и то да ли је предложена кривична 
санкција неоправдано блага или неоправдано строга, с обзиром да усклађеност са кри-
вичним и другим законом подразумева и усклађеност са критеријумима које суд узима у 
обзир приликом индивидуализације кривичне санкције9. Према овом мишљењу, свако 
другачије тумачење ускратило би суду право да у случају постојања споразума на било 
који начин учествује у процесу одабира и одмеравања кривичне санкције, што би било 
не само неоправдано, већ и супротно изричитим законским одредбама према којима 
кривичне санкције изриче суд10.

Када је у питању споразум о сведочењу окривљеног, и овде споразум мора садржава-
ти споразум јавног тужиоца и окривљеног о врсти и висини кривичне санкције (било да 
су се споразумели о врсти и висини санкције, било само о распону кривичне санкције). 
Међутим, код ове врсте споразума, јавни тужилац и окривљени се могу споразумети да 
ће суду, у погледу кривичних дела код којих КЗ предвиђа такву могућност, предложи-
ти ослобађање од казне окривљеног, или да ће јавни тужилац одустати од кривичног 
гоњења окривљеног у случају давања исказа на главном претресу у складу са преузетим 
обавезама11. И овде при провери споразума, суд проверава и законитост споразума у по-
гледу одлуке о кривичној санкцији или ослобођењу од казне, па тако суд може одбити да 
прихватити споразум, нпр. ако је предложена кривична санкција из споразума сувише 
блага или сувише строга или да у конкретном случају није оправдано да се окривљени 
ослободи од казне. 

И код споразума о сведочењу осуђеног, јавни тужилац и осуђени се могу споразумети 
о врсти, мери или распону умањења казне или друге кривичне санкције или ослобођењу 
од казне осуђеног, у случају давања исказа на главном претресу у складу са преузетом 
обавезом. И код ове врсте споразума, јавни тужилац и осуђени се могу споразумети о 
тачно одређеној мери казне (санкцији) или предложити изрицање кривичне санкције 
у одређеном распону, а могу се споразумети и да осуђени буде ослобођен од казне. Ако 
осуђени сарадник испуни своју обавезу, јавни тужилац је дужан да, у складу са одред-
бом члана 557 став 2 ЗКП, покрене поступак за ублажавање казне осуђеном сараднику. 
Међутим, у ако се кривични поступак у којем је осуђени дао исказ оконча одбијајућом 
или ослобађајућом пресудом, неће доћи до поступка за ублажавање казне, без обзира 
што је осуђени испунио своју обавезу из споразума о сведочењу осуђеног.

СПОРАЗУМ О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ У ПРАКСИ

Да бисмо сагледали како се врши споразумевање јавног тужиоца и окривљеног о 
кривичној санкцији у пракси, анализирали смо укупно 55 пресуда на основу споразума 
о признању кривичног дела, и то по 15 пресуда Вишег суда у Београду и Другог основног 
суда у Београду, 13 пресуда Основног суда у Панчеву и 12 пресуда Основног суда Ваљеву. 

8  Јанковић, Д. (2014). Примена споразума о признању кривичног дела у судској пракси, Билтен  Врховног 
касационог суда, бр. 3, стр. 164.
9  Илић, Г., Мајић, М., Бељански, С. и Трешњев, А. (2013). op. cit., стр. 676.
10  Ibid.
11  Ibid., стр. 684. 
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У свим случајевима се радило о споразуму о признању кривичног дела, тј. ни у једном 
случају није се радило о споразуму о сведочењу окривљеног и споразуму о сведочењу 
осуђеног. У свим случајевима јавни тужилац  и окривљени су се споразумели о врсти и 
висини кривичне санкције, односно ни у једном случају у споразуму није предложено 
изрицање казне у одређеном распону. Што се тиче фазе кривичног поступка у којој је 
дошло до закључења споразума о признању кривичног дела, у 49 предмета споразум је 
закључен након подизања оптужног предлога или оптужнице, док је у шест предме-
та (сви предмети су из Основног суда у Панчеву) до закључења споразума дошло пре 
подизања оптужног акта јавног тужиоца, односно у фази истраге. Из анализираних пре-
суда није било могуће утврдити од кога је потекла иницијатива за закључење споразума 
о признању кривичног дела. У анализираним предметима осуђено је укупно 61 лице за 
укупно 82 кривична дела.

Изречене кривичне санкције

У анализираним предметима на казну затвора осуђена су 32 лица, на новчану каз-
ну осуђена су два лица, према 26 лица је изречена условна осуда, док је једно лице 
ослобођено од казне. Осим наведених новчаних казни, још три лица су осуђена на нов-
чане казне, које су изречене уз казну затвора или условну осуду, а радило се о кривич-
ним делима за која је кумулативно прописана и новчана казна. Код изречених казни 
затвора за четири лица која су осуђена на казну затвора у трајању од по 1 годину и једно 
лице које је осуђено на казну затвора у трајању од 11 месеци, одређено је да ће се казна 
издржавати у просторијама у којима окривљени станује. Од две изречене новчане казне 
једна је изречена у максимално прописаном износу од 500.000 динара, а друга у износу 
од 400.000 динара (што је ближе максимално прописаном износу), и обе су изречене за 
кривично дело недозвољене трговине из члана 243 став 1 КЗ.

Изречена кривична санкција Број лица
казна затвора 32 (52,46%)
новчана казна 2 (32,27%)
условна осуда 26 (42,63%)
ослобођено од казне 1 (1,64%)
УКУПНО 61

Представљени подаци указују да је у више од половине анализираних предмета 
осуђено лице осуђено на казну затвора. Оволикој заступљености казне затвора веро-
ватно је допринело и то што се у анализираним предметима Вишег суда у Београду (По-
себно одељење) радило о тежим кривичним делима, за која су свим лицима изречене 
казне затвора, с тим што је за четири лица, која су осуђена на казне затвора у трајању 
од по једну годину, одређено да ће изречене казне издржавати у просторијама у којима 
станују. Само у једном предмету учинилац је ослобођен од казне, а радило се о предмету 
Основног суда у Ваљеву, где је учинилац кривичног дела давања мита, у складу са одред-
бом члана 368 став 4 КЗ, ослобођен од казне.

Распони прописаних казни за кривична дела и број таквих кривичних дела 
из анализираних пресуда

Распон прописане казне Број кривичних дела
од 1 до 8 година затвора 22
од 2 до 10 година затвора 10
од 5 до 15 година затвора 7
од 5 месеци до 5 година затвора 7
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од 2 до 12 година затвора 6
од 3 месеца до 5 година затвора 5
новчана казна или затвор до 3 године 4
од 6 месеци до 3 године затвора 3
од 1 до 10 година затвора 2
од 1 до 10 година затвора и новчана казна 2
од 6 месеци до 5 година затвора и новчана казна 2
од 3 месеца до 3 године затвора и новчана казна 2
новчана казна или затвор до 2 године 2
од 1 до 8 година затвора и новчана казна 2
од 3 до 5 година затвора 1
од 2 до 10 година затвора и новчана казна 1
од 3 месеца до 3 године затвора 1
до 4 године затвора 1
до 3 године затвора 1
новчана казна или затвор до 1 године 1
УКУПНО 82

У анализираним предметима највише су заступљена следећа кривична дела: теш-
ка крађа (13 случајева), угрожавање јавног саобраћаја (осам случајева), неовлашћена 
производња и продаја опојне дроге (шест случајева), злоупотреба службеног положаја 
(шест случајева) итд.

Изречене кривичне санкције према кривичним делима
Изречена кривична санкција Број кривичних дела
казна затвора 43
новчана казна 2
условна осуда 30
ослобођено од казне 1
УКУПНО 76

У предмету Основног суда у Ваљеву суд у изреци пресуде није утврдио појединачну 
казну за једно кривично дело а за друго јесте, али се из образложења пресуде, у коме 
се износи споразум јавног тужиоца и окривљеног, види да је предложено да се за оба 
кривична дела утврде појединачне казне затвора у трајању од по три месеца. У предмету 
Другог основног суда у Београду, иако је оптужницом окривљеном стављено на терет 
пет кривичних дела разбојништва из члана 206 став 1 КЗ, суд му није за свако кривично 
дело утврдио појединачну казну, већ му је за пет кривичних дела утврдио казну затвора 
у трајању од пет година, као да је у питању продужено кривично дело (код кривичног 
дела разбојништва није могуће применити институт продуженог кривичног дела). Да-
кле, када се ових шест кривичних дела дода укупном броју кривичних дела за која су 
изречене кривичне санкције (76), долазимо до укупног броја кривичних дела 82 за која 
су изречене кривичне санкције.

Када је у питању казна затвора, она је углавном изрицана на граници законом пропи-
саног минимума за конкретно кривично дело или је изречена ублажена казна, а ако није 
у питању изрицање минималне казне или ублажене казне, изречена казна је била близу 
законом прописаног минимума за конкретно кривично дело. Само у два случаја, тј. код 
два кривична дела изречена је казна затвора на половини прописаног распона казне 
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или ближе прописаном максимума конкретно кривично дело или ближе прописаном 
максимуму казне (ради се о предметима из Вишег суда у Београду – Посебно одељење).

Казна затвора
Изречена казна Број кривичних дела
на граници прописаног минимума 10 (23,25%)
близу законом прописаног минимума 15 (34,89%)
ублажена казна 16 (37,20%)
на половини прописаног распона или ближе максимуму 2 (4,65%)
УКУПНО 43

Ако се узму у обзир минималне изречене казна затвора и ублажене казне, долази се 
до податка да су за 60,45% кривичних дела изречене казне затвора на граници законом 
прописаних минимума за конкретна кривична дела или ублажене казне.

Условна осуда
Утврђена казна Број кривичних дела
на граници прописаног минимума 16 (53,33%)
близу законом прописаног минимума 9 (30,00%)
ублажена казна 5 (16,67%)
на половини прописаног распона или ближе максимуму - 
УКУПНО 30

Када се узму у обзир казне затвора које су утврђене код условне осуде, и то оне које 
су утврђене на граници законом прописаних минимума за конкретна кривична дела, и 
утврђене казне које су ублажене, долазимо до податка да је код 70% кривичних дела за 
која су изречене условне осуде, утврђене казне су на граници прописаних минимума за 
конкретна кривична дела или су утврђене ублажене казне

Из анализираних предмета се види да 24 лица раније нису осуђивана, док су 22 лица 
раније осуђивана (од 1 до 6 пута), док за 15 лица у пресудама нема података о ранијој 
осуђиваности. Ранија осуђиваност није била препрека да се у учиниоцима кривич-
них дела изрекне минимална казна, ублажена казна или условна осуда. Тако на при-
мер окривљеном је Основни суд у Ваљеву због кривичног дела из члана 206 став 1 КЗ 
(прописана казна затвора од 2 до 10 година) изрекао казну затвора од једне године, а 
окривљени је четири пута раније осуђиван. Осим тога, у пресуди суд не даје никакве 
разлоге у вези са ублажавањем казне. У предмету Основног суда у Панчеву окривљени 
је због кривичног дела тешке крађе из члана 204 став 2 КЗ (прописана казна затвора од 
1 до 8 година) осуђен на минималну казну затвора у трајању од једне године, а раније је 
шест пута осуђиван, од чега пет пута за истоврсно кривично дело. Интересантно је да у 
анализираним пресудама за 15 лица нема података о ранијој осуђиваности окривљених, 
а тај податак би морао да се наведе у пресуди, док се, с друге стране, у поменутом оба-
везном Упутству о примени споразума о признању кривичног дела  истиче да је јавни 
тужилац пре преговарања о споразуму дужан да прибави, између осталог, и податке о 
ранијој осуђиваности окривљеног.

Време од подношења споразума суду до доношења пресуде

Да бисмо сагледали како су судови били ефикасни код доношења пресуда на осно-
ву споразума о признању кривичног дела, упоредили смо податке о времену пријема 
споразума у суду са временом доношења пресуде на основу споразума, те смо дошли до 
следећих података: 
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У предметима Вишег суда у Београду (Посебно одељење), у 13 предмета пресуда на 
основу споразума о признању кривичног дела донета је у року од 15 дана од дана пријема 
споразума у суду, док је само у два предмета пресуда донета након тог рока, односно у 
једном предмету након месец и 14 дана а у другом након три месеца и 14 дана. У једном 
предмету пресуда је донета истог дана када је споразум примљен у суду.

У предметима Основног суда у Ваљеву у девет предмета пресуда на основу споразума 
о признању кривичног дела донета је у року од месец дана од пријема споразума у суду, 
а само у два предмета пресуда је донета по протеку тог рока, односно у једном предмету 
пресуда је донета након месец и 11 дана од пријема споразума у суду а у другом након ме-
сец и 18 дана по пријему споразума о признању кривичног дела у суду. И овде је у једном 
предмету пресуда донета истог дана када је споразум примљен у суду, с тим што се у 
једном предмету из пресуде не може видети када је споразум примљен у суду, па се стога 
не може видети колико је прошло времена од пријема споразума до доношења пресуде.

У предметима Другог основног суда у Београду у осам предмета пресуда на основу 
споразума о признању кривичног дела донета је у року од једног месеца од дана пријема 
споразума у суду, у три предмета пресуда је донета у року до четири месеца од дана 
пријема споразума у суду, док је у четири предмета пресуда донета након истека рока 
од четири месеца од пријема споразума у суду, с тим да је у једном предмету пресуда до-
нета након шест месеци и 20 дана, а у другом након седам месеци и 15 дана од пријема 
споразума у суду. И овде је у једном предмету пресуда донета истог дана када је споразум 
примљен у суду.

У предметима Основног суда у Панчеву у шест предмета пресуда на основу спора-
зума о признању кривичног дела је донета у року од 10 дана од дана пријема споразума 
у суду, а у седам предмета након тог рока, односно у року од 10 до 21 дан. Дакле, у свим 
предметима пресуда је донета најкасније 21 дан од дана пријема споразума у суду, а у два 
предмета пресуда је донета истога дана када је споразум примљен у суду.

Када се анализирају наведени подаци, види се да су судови били врло ефикасни у 
доношењу пресуда на основу споразума о признању кривичног дела, јер је у неколико 
случајева пресуда донета  чак истог дана када је у суду и примљен споразум, с тим што се 
може уочити да је ефикасност мало мања код Другог основног суда у Београду.

Образложење одлуке о кривичној санкцији

У анализираним пресудама углавном је садржано и образложење одлуке о кривичној 
санкцији, мада је у неким пресудама такво образложење изостало, док неке пресуде уоп-
ште не садрже образложење. Тако у пресудама у којима налазимо образложење одлуке 
о кривичној санкцији оно је углавном гласило: „Казна о којој су се споразумели јавни 
тужилац и окривљени предложена је у складу са КЗ“, или „Суд је прихватио уговорену 
кривичну санкцију из споразума о признању кривичног дела и нашао је да је иста пра-
вилно одмерена и на закону заснована“. Уколико је у споразуму предложено изрицање 
условне осуде, образложење одлуке о кривичној санкцији  било је на пример следеће 
садржине: „Условна осуда и у оквиру ње утврђена казна затвора... предложена је у складу 
са КЗ“. У предмету у којем је окривљени ослобођен од казне образложење пресуде у том 
делу гласи: „Ослобођење од казне о коме су се јавни тужилац и окривљени споразумели 
предложено је у складу са чланом 368 став 4 КЗ...“.

У пресудама које не садрже образложење одлуке о кривичној санкцији, у делу 
образложења у коме се представља садржина споразума јавног тужиоца и окривљеног, 
наводи се да су се странке споразумеле да се окривљеном изрекне одређена кривична 
санкција, те осим тога нема никаквих других разлога за одлуку о кривичној санкцији. 
У случајевима када је на основу споразума дошло до ублажавања казне, тј. до изрицања 
казне испод законом прописаног минимума за конкретно кривично дело, у већем 
броју анализираних пресуда, судови у изреци пресуде се нису позивали на одредбе о 
ублажавању казне (члан 56 и 57 КЗ), нити су у образложењу пресуде наводили разлоге 
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који су определили суд да казну ублажи, односно није наведено да ли се ублажавање 
врши због постојања нарочито олакшавајућих околности, које указују да ће се и са 
ублаженом казном постићи сврха кажњавања, због тога што је кривично дело остало у 
покушају, и сл.

Иако су судови у образложењима пресуда наводили да је казна о којој су се јавни 
тужилац и окривљени споразумели „предложена у складу са КЗ“, у неким случајевима 
то није било у складу са КЗ. Тако је у анализираним пресудама било укупно девет кри-
вичних дела за која је кумулативно прописана и новчана казна, а само у три случаја је 
та новчана казна предложена и изречена, што само указују да судови нису довољно об-
ратили пажњу на одлуку о казни приликом прихватања споразума, односно да су судови 
поступали површно. На пример, у предмету Основног суда у Панчеву, где је окривљени 
оглашен кривим за кривично дело из члана 213 став 2 КЗ (прописана казна затвора од 
шест месеци до пет година и новчана казна), суд у образложењу пресуде наводи да је 
уговорена казна на закону заснована, иако је окривљеном изречена само казна затвора у 
трајању од две године, али не и новчана казна. У овом случају из образложења пресуде се 
не може видети да ли је у вези са новчаном казном нешто било предвиђено у споразуму. 
Скоро идентичну ситуацију нашли смо и у предмету Другог основног суда у Београду, 
где је окривљеном за исто кривично дело изречена казна затвора у трајању од четири 
месеца, а нема никаквих разлога због којих није изречена и новчана казна која је куму-
лативно прописана за ово кривично дело.

О површности судова приликом писања образложења пресуде у делу одлуке о казни 
указује и пресуда Основног суда у Панчеву, којом је окривљени због кривичног дела 
тешке крађе из члана 204 став 2 КЗ у вези са чланом 33 КЗ осуђен на казну затвора 
у трајању од једне године, а суд му као олакшавајућу околност цени чињеницу „да до 
сада није осуђиван“, иако се у изреци пресуде наводи да је окривљени осуђиван шест 
пута, од чега пет пута за истоврсно кривично дело. У предмету Другог основног суда 
у Београду у образложењу пресуде је наведено: „Изречена јединствена казна о којој су 
се споразумели јавни тужилац и окривљени, предложена је у складу са КЗ“. Међутим 
окривљеном су за два кривична дела разбојништва из члана 206 став 1 КЗ у вези са чла-
ном 30 КЗ утврђене појединачне казне затвора у трајању од по једне године, за кривично 
дело разбојништва из члана 206 став 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ такође казна затвора у 
трајању од једне године, док му је за пет кривичних дела разбојништва из члана 206 став 
1 КЗ утврђена казна затвора у трајању од пет година, те је осуђен на јединствену казну 
затвора у трајању од шест година. Наиме, како се овде ради о пет кривичних дела из чла-
на 206 став 1 КЗ, није му се могла за та кривична дела утврдити казна затвора у трајању 
од пет година, јер није у питању продужено кривично дело, већ је суд морао утврдити 
казну за свако појединачно кривично дело, па се стога не може говорити да су утврђене 
појединачно утврђене казне и изречена јединствена казна у складу са КЗ.

У две пресуде Другог основног суда у Београду пресуда не садржи никакво 
образложење, а суд се у оба случаја позвао на то да су се странке одрекле од права на жал-
бу, те да пресуда у смислу одредбе члана 429 став 1 тачка 1 ЗКП не садржи образложење. 
Сматрамо да се наведене одлуке погрешне, јер на основу одредбе члана 429 став 3 тачка 2 
ЗКП, пресуда на основу признања кривичног дела мора имати делимично образложење, 
које треба да се ограничи на разлоге којима се руководио суд приликом прихватања 
споразума. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Институт споразума о признању кривичног дела, иако релативно нов у нашем кри-
вичном процесном праву, све више налази своје место у оквиру поједностављених кри-
вичних процедура, те налази све ширу примену у пракси. У оквиру споразума о признању 
кривичног дела, споразум јавног тужиоца и окривљеног о кривичној санкцији свакако је 
један од најважнијих делова тог споразума. С једне стране, окривљени оправдано очекује 
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да у овом сумарном поступку буде осуђен на блажу казну од оне на коју би био осуђен у 
редовном кривичном поступку, што је и један од најснажнијих мотива који га подстиче 
да са јавним тужиоцем закључи споразум о признању кривичног дела. С друге стране, 
јавни тужилац, желећи да се кривични поступак брзо и ефикасно оконча, свесно прихва-
та да окривљени буде осуђен на блажу казну од оне на коју би био осуђен након редовног 
суђења на главном претресу. Јавни тужилац сада добија нову улогу коју раније није имао, 
а његова овлашћења у процесу преговарања у погледу кривичне санкције су велика. Оба-
везно упутство о примени споразума о признању кривичног дела, које је донео репу-
блички јавни тужилац, само делимично упућује јавног тужиоца на шта треба обратити 
пажњу код преговарања о кривичној санкцији, а ми смо покушали указати и на нека 
друга питања о којима је нужно водити рачуна код преговарања о кривичној санкцији.

Иако овај институт доводи до релативно брзог окончања кривичног поступка и 
смањења трошкова који настају у редовном кривичном поступку, улога суда у контроли 
споразума о признању кривичног дела је веома значајна, због чега се она не сме свести 
на безрезервно прихватање свега о чему су се споразумели јавни тужилац и окривљени.

С обзиром да се споразум о признању кривичног дела примењује у релативно кра-
тком периоду, хтели смо сагледати како се у пракси врши споразумевање јавног тужи-
оца и окривљеног, првенствено у погледу кривичне санкције, па смо анализирали 55 
пресуда донетих на основу споразума о признању кривичног дела. Иако се ради о малом 
узорку на којем је спроведено ово мини-истраживање, подаци до којих смо дошли могу 
бити показатељ каква је практична примена овог института. Када се упореде кривич-
не санкције изречене на основу споразума о признању кривичног дела у анализираним 
пресудама и санкције које судови изричу у редовном кривичном поступку, стиче се ути-
сак да између изречених кривичних санкција нема неког већег одступања. Међутим, 
у свим анализираним случајевима постигнути су споразуми о кривичној санкцији, 
који су преточени у пресуде, што може указивати да су окривљени, осим очекивања 
изрицања блаже казне, вероватно руковођени и неким другим разлозима приликом 
закључења споразума о признању кривичног дела, а који су нам непознати (то може 
бити нпр. отклањање дуге неизвесности за окривљеног кроз дуго трајање главног пре-
треса и жалбеног поступка, смањење трошкова за ангажовање браниоца, избегавање 
компромитовања своје личности кроз јавно суђење, и сл.). У вези са тим, без података о 
томе колико споразума о признању кривичног дела није закључено због тога што јавни 
тужилац и окривљени нису успели да се споразумеју о кривичној санкцији, не може се 
закључити да ли је јавни тужилац приликом преговарања испољио потребну флекси-
билност по питању кривичне санкције.

У анализираним пресудама уочили смо неколико пропуста судова приликом контроле 
споразума о признању кривичног дела, у делу који се односи на кривичну санкцију, што 
указује да судови свој задатак на том плану нису обавили у складу са законом. Неки од тих 
пропуста представљају повреде закона, које могу довести до употребе ванредних правних 
лекова у кривичном поступку, односно подношења захтева за заштиту законитости. 

Није спорно да се овде ради о релативно новој материји, те су стога грешке и пропу-
сти од стране тужилаштава и судова на неки начин могу и разумети, али је било нужно 
указати на њих, како би такве или сличне грешке избегнуте у будућем раду. Стога је 
нужно да се у оквиру судова бар два пута годишње анализирају пресуде на основу спо-
разума о признању кривичног дела, те да се кроз будући рад уочене грешке и пропусти 
отклањају. Надамо се да ће споразум о признању кривичног дела у будућности наћи још 
ширу примену у пракси, те допринети побољшању ефикасности кривичног поступка и 
смањењу трошкова.
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AGREEMENT BETWEEN THE PUBLIC PROSECUTOR AND THE ACCUSED 
ON THE CRIMINAL SANCTION – PRACTICAL ASPECTS

Sretko Jankovic, MA
Judge of the Appellate Court in Belgrade

Abstract: The author emphasizes the importance of the agreement of the public prosecutor 
and the accused, especially on the part that refers to an agreement on the criminal sanction 
(penalty). The author also points out that, as a simplified form of treatment in the criminal 
proceedings, the agreement of the public prosecutor and the accused is used more and more 
in practice, which can be seen from the official statistics. The author especially outlines the 
provisions of the Criminal Procedure Code that are of importance to the agreement on the 
criminal sanction, and points to what should be taken into account when concluding an 
agreement on criminal sanction. After examining the 55 judgments on the basis of the plea 
agreement, the author analyzes how the agreement on criminal sanction is carried out in 
practice, observes certain errors and omissions of courts during the control of agreement, and 
based on that makes appropriate conclusions.





СУПРОТСТАВЉАЊЕ КОРУПЦИЈИ У ПОЛИЦИЈИ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ1

Мр Зоран Кесић2

Криминалистичко-полицијска академија, Београд

Сажетак: Смисао писања овог рада аутор проналази у потреби преиспитивања 
доприноса који интерни систем контроле МУП-а Републике Србије пружа на плану 
супротстављања корупцији у полицији. Садржај рада је подељен у две целине. У првој 
се излажу резултати емпиријског истраживања актуелног стања, док се као логичан 
наставак, у другој целини, на темељу остварених резултата и дијагностификованог 
стања, указује на неке од кључних мера које би требало предузети у наредном пе-
риоду како би се супротстављање корупцији у полицији учинило ефикаснијим и 
делотворнијим.

Кључне речи: корупција, полиција, супротстављање, интерни систем контроле.

УВОД

Проучавањем доступне литературе запазили смо да се појави корупције у 
полицији у Републици Србији раније углавном приступало начелно, уопштено и пре 
свега теоријски. Додуше, приметно је да су и нека емпиријска истраживања трети-
рала овај проблем, али у оквиру шире постављеног предмета, чиме је само делимич-
но и узгредно скренута пажња на стање у полицији. Нека од тих истраживања су и 
она које је спровео Аналитичко истраживачки центар „Аргумент“,3 истраживање 
Центра за либерално-демократске студије,4 као и научна студија Корупција у јавној 
управи.5 Неспорно је да и овако конципирана истраживања имају свој значај, посеб-
но ако корупцију посматрамо као системски проблем. Извесно је, међутим, да се на 
тај начин не могу увидети, а тиме ни детаљније размотрити, бројне специфичности 
испољавања корупције у полицији. 

Отуда су од посебне важности оне научне студије које се фокусирају искључиво 
на проблем корупције у овом сектору. Таквих емпиријских истраживања је код нас 
додуше мало. Међутим, управо то и чини њихове резултате драгоценим. У том смис-
лу је вредно поменути истраживање спроведено у оквиру твининг-пројекта Европ-
ске уније Реформа полиције – Сектор унутрашње контроле,6 као и научну студију 
спроведену као део пројекта Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу про-
тив корупције у Србији.7 Поред тога, значајан извор за сагледавање ове појаве у нашој 

1  Рад је резултат научноистраживачког пројекта под називом Развој институционалних капаци-
тета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима 
међународних интеграција. Пројекат финансира Министарство просвете и науке Републике Србије 
(бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2015). Руководилац 
пројекта је проф. др Саша Мијалковић. Рад такође представља резултат истраживања на пројекту „Кри-
миналитет у Србији и инструменти државне реакције“, који финансира и реализује Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015-2019. година.
2 zoran.kesic@kpa.edu.rs
3  Види: С. Гредељ, З. Гавриловић, Н. Шолић, Професија (и) корупција: Активирање професионалних 
удружења у борби за интегритет професија и против корупције, Београд 2005.
4  Види: Д. Антонић, и др., Корупција у Србији, Београд 2001; Б. Беговић, и др., Корупција у Србији - 
пет година касније, Београд 2007.
5  Види: Б. Симеуновић-Патић, Ђ. Ђорђевић, Нека обележја корупције у јавној управи у Републици Србији 
– резултати емпиријског истраживања, у: Корупција у јавној управи (ур. Ђ. Ђорђевић), Београд 2011: 35-54.
6  Види: Стратешко-обавештајна процена корупције 2012, Министарство унутрашњих послова Ре-
публике Србије, Београд 2012.
7  Види: Р. Шуми, Л. Лаличић, Анализа ризика о могућностима и стварним размерама корупције у 
полицији у Србији, Заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе – Јачање капацитета полиције и 
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земљи представља истраживање које је спровео Београдски центар за безбедносну поли-
тику.8 Вредно је пажње и истраживање Бранислава Симоновића,9 у ком аутор сагледава 
ниво имплементираности и применљивости појединих антикоруптивних механизама 
унутар интерног система контроле рада полиције у нашој земљи. 

Руковођени донекле сличном идејом, и ми се у овом раду бавимо анализом актуел-
ног стања унутар интерног система контроле рада МУП-а, али с посебним акцентом на 
утврђивању проблема и тешкоћа с којима се његови припадници сусрећу у супротстављању 
коруптивном понашању полицијских службеника. Значај спровођења овог истраживања 
проналазимо у чињеници да се на темељу утврђеног стања могу дефинисати конкретни 
предлози како да се процес контроле корупције у српској полицији унапреди. 

ИСПИТИВАЊЕ АКТУЕЛНОГ СТАЊА НА ПЛАНУ 
СУПРОТСТАВЉАЊА КОРУПЦИЈИ У ПОЛИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Метод истраживања

Методолошка основа дефинисана је самим циљем овог истраживања, који се односи 
на утврђивање и дефинисање ставова, мишљења и вредносних судова носилаца кон-
троле унутар Министарства унутрашњих послова Републике Србије о супротстављању 
корупцији у полицији. Сходно томе, коришћење анкете, као метода истраживања, чини-
ло се логичним избором. Колико су, међутим, поуздани подаци о корупцији у полицији, 
добијени анкетирањем самих полицајаца, велико је питање. Неко би рекао да су резул-
тати вероватно добри онолико колико је метод анкетирања генерално поуздан начин за 
прикупљање података, и у зависности од тога како је направљен и испоручен, где зага-
рантована анонимност и жеља да се проблем реши могу додатно мотивисати искреност 
полицајаца. Овоме треба додати да поузданост резултата анкетирања битно зависи и од 
тога шта се анкетирањем жели постићи – на пример, да ли желимо утврдити особености 
корупције у организационој јединици испитаника или њихово мишљење о механизми-
ма и мерама контроле коруптивног понашања. Први циљ је несумњиво деликатнији, 
због чега је и поузданост добијених резултата подложнија критици. Сходно томе, у так-
вим случајевима анкету треба комбиновати са још неким методама.10 

С друге стране, анкета може бити ефикасан (лако спроводљив) и користан (омогућава 
употребљиве истраживачке податке) метод за утврђивање мишљења и ставова о проце-
су контроле корупције у полицији уопште, као и за анализу датих оцена и вредносних 
судова о појединачним мерама и механизмима, који се примењују у том процесу. До-
душе, препоручљиво је да се за овакво анкетирање испитаници бирају сходно њиховој 
компетентности, сазнајној моћи и вероватноћи располагања траженим информацијама. 
Отуда нам се чинило да су најкомпетентнији саговорници на ову тему припадници ин-
терног система контроле, те смо њих и изабрали за испитанике, делећи их у три субузор-
ка: 1) хијерархијска контрола – руководиоци унутар подручних полицијских управа,11 
2) контрола законитости – полицијски службеници који у седишту МУП-а12 и под-
ручним управама врше послове контроле законитости рада полиције и 3) оперативна 
контрола – припадници Сектора унутрашње контроле МУП-а Републике Србије. 

Конкретно истраживање је спроведено током 2014. године, а структуру коришћеног 
узорка, коју чини 210 испитаника, могуће је изразити графички, на следећи начин.

правосуђа у борби против корупције у Србији (ПАЦС), Београд 2015.
8  Види: С. Ђорђевић, Процена корупције у полицији у Србији, Београд 2014. 
9  Vidi: B. Simonović, Korupcija u policiji – strateški pristup staroj ali (još) uvek aktuelnoj sigurnosnoj ugrozi, u: 
Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura (ur. K. Antoliš), Zagreb 2013: 315-327. 
10  Vidi: Z. Kesić, Preispitivanje dometa pojedinih metodoloških pristupa u postupku naučnog istraživanja 
korupcije u policije, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2 (2013): 107-124.
11  Истраживањем је обухваћено пет подручних полицијских управа и то: ПУ за град Београд, ПУ Нови 
Сад, ПУ Суботица, ПУ Нови Пазар и ПУ Врање.
12  Одељења за контролу законитости при Управи полиције у седишту министарства. 
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Резултати истраживања

Испитаницима је најпре пружена могућност да оцене ефикасност контроле корупције 
у полицији у Републици Србији, где су им одговори понуђени у виду скале од 1 – лоша 
(уопште није ефикасна) до 5 – одлична (изузетно је ефикасна). На нивоу целе проучава-
не популације је приметно да већина концентрише свој одговор под 3 – добра. Међутим, 
када резултате сматрамо на нивоу субузорака приметићемо одређена размимоилажења 
у датим оценама, што је и приказано у наредној табели: 

Табела 1: Оцена ефикасности контроле корупције
без одг. 1 2 3 4 5
n % n % n % n % n % n %

хијерархијска 5. 3.4 23. 15.4” 31. 20.8 62. 41.6 21. 14.1 7. 4.7
законитост 2. 6.1 6. 18.2* 6. 18.2 10. 30.3 6. 18.2 3. 9.1
оперативна 0. .0 1. 3.6 6. 21.4 13. 46.4 8. 28.6* 0. .0

Видимо да многи испитаници сматрају да ефикасност контроле није на завидном ни-
воу. Штавише, многи оцењују постојеће стање ниским оценама. Сходно томе је и било 
оправдано анализирати разлоге незадовољства. Будући да је ово потпитање постављено 
отворено, добијене одговоре смо могли квалитативно анализирати. Чињеница је да су 
они прилично разноврсни, али упркос томе их је могуће свести на пет кључних ставо-
ва. Притом, за сваки од њих изнећемо неколико одговора испитаника, који најверније 
описују конкретан став: 

1) приступ контроли (доминира код хијерархијске контроле): „припадници СУК-а 
морају бити више на терену“, „непосредне старешине немају довољно времена за кон-
тролну делатност, јер су заокупљеним другим пословима и задацима“, „непостојање 
планске и континуиране акције“;

2) кадрови (уједначено по субузорцима): „недовољан број службеника који се баве 
овом проблематиком“, „нестручни кадрови“, „корумпирани су и они који врше контролу“;

3) логистика (доминира код припадника СУК-а): „не постоје технички и инфраструк-
турни капацитети за спровођење специјалних истражних техника“, „слаба материјална 
опремљеност“;

4) мотивација (уједначено по субузорцима): „недостатак жеље да се корупција ис-
корени“, „незаинтересованост да се то спречи на свим нивоима“, „недовољна свест код 
полицијских службеника о проблему корупције“;

5) двоструки дискурс (уједначено по субузорцима): „пријатељске везе“, „непотизам“, 
„селективна примена – постоје они који су изнад закона“, „мешање политике у све“.

Следећим питањем смо настојали утврдити да ли се испитаници суочавају са не-
ким тешкоћама у раду и тражили да, у случају њиховог постојања, прецизирају о каквим 
тешкоћама је конкретно реч. Интересантно је да ни на ово питање неки испитаници нису 
дали одговор (укупно њих 19). Са друге стране, анализом датих одговора на нивоу проучава-
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не популације утврђена је прилична уједначеност потврдних и одречних одговора, с тим да 
је разлика нешто очигледнија на нивоу субузорака, што је представљано у наредној табели.

Табела 2: Тешкоће у раду
без одг. не да

n % n % n %
хијерархијска 12. 8.1 66. 44.3 71. 47.7*

законитост 4. 12.1 19. 57.6 10. 30.3
оперативна 3. 10.7 12. 42.9 13. 46.4

На основу датих одговора можемо закључити да се носиоци хијерархијске кон-
троле (непосредне старешине) најчешће суочавају са проблемима, што и не треба да 
изненађује, посебно уколико знамо да поред контролне делатности ови службеници 
обављају још читав низ функција. Самим тим се логично намеће питање колике су за-
право њихове могућности да се, између осталог, ефикасно баве и контролом корупције 
у својим организационим јединицама. 

Постојаност испитаника који су навели присутност тешкоћа у њиховом раду дало 
је простора за утврђивање и анализу извора тих тешкоћа. И у овом случају је питање 
постављено отворено, те су изнети одговори пружили могућност квалитативне анализе: 

1) бирократија (уједначено по субузорцима): „велики број предмета и кратки рокови 
за вршење провера“, „вођење бројних евиденција“, „честе промене прописа и правила“;

2) компетенција (доминира код хијерархијске контроле): „недостатак стручних и ис-
кусних кадрова“;

3) логистика (доминира код припадника СУК-а): „материјално-техничка сред-
ства за рад су стара и недовољна“, „тешкоће откривања и доказивања кривичних дела 
корупције“; 

4) мотивација (уједначено по субузорцима): „како мотивисати полицајца на рад у 
једном нарушеном систему“, „тешкоће у комуникацији са особама које би требало да 
сведоче против полицајаца“, „нерад појединих колега који се даље рефлектује на мој 
рад“, „недостатак воље“;

5) двоструки дискурс (доминира код контроле законитости): „самовоља руководи-
лаца, селективна примена закона, заштита појединаца, субјективна примена прописа, 
солидарисање са лошим одлукама“, „освета надређених и њихово право да суде по соп-
ственим критеријумима“.

Следеће питање третира проблем тзв. завере ћутања унутар полиције. Преиспитивање 
овог проблема правдамо чињеницом да ћутање, као манифестација традиционалне затво-
рености полицијске супкултуре, представља значајну препреку у откривању корупције 
у полицији, што су иначе и потврдила нека ранија истраживања.13 Сходно томе, испита-
нике смо упитали како на основу свог досадашњег професионалног искуства процењују 
спремност полицијских службеника да пријаве колегино коруптивно понашање, нудећи 
им као одговор следеће опције: 1) већина би пријавила колегу у сваком случају; 2) већина 
би пријавила колегу само у одређеним случајевима (којим?) и 3) већина не би пријавила 
колегу никада (зашто?). Анализом резултата утврдили смо прилична размимоилажења у 
датим одговорима, посебно на нивоу субузорака, што је и приказано у наредној табели.

13  Види: J. Crank, M. Caldero, Police Ethics: The Corruption of Noble Cause, Cincinnati 2010, 223; S. Kutnjak 
Ivković, T. O’Connor, The Bosnian Police and Police Integrity: A Continuing Story, European Journal of Criminology 
4 (2005), 451-2; L. Westmarland, Police Ethics and Integrity: Breaking the Blue Code of Silence, Policing and Society 
2 (2005), 156-7; K. Loyens, Why police officers and labour inspectors (do not) blow the whistle: A grid group 
cultural theory perspective, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 1(2011), 40-43. 
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Табела 3: Спремност пријављивања колегиног коруптивног понашања
без одг. увек само никад

n % n % n % n %
хијерархијска 8. 5.4 36. 24.2 38. 25.5 67. 45.0”

законитост 3. 9.1 14. 42.4* 7. 21.2 9. 27.3
оперативна 0. .0 6. 21.4 8. 28.6 14. 50.0*

Као што можемо запазити, значајан проценат испитаника из сва три субузорка 
сматрају да би већина полицијских службеника пријавила колегу само у одређеним 
ситуацијама, док још већи проценат њих истиче да већина то не би учинила никада. 
Будући да смо уз другу и трећу опцију понудили испитаницима могућност да додат-
но образложе свој став, стекао се основ за идентификацију конкретних разлога таквог 
поступања полицијских службеника: 

већина би пријавила колегу само због: 1) сукоба – „када дође до међусобних свађа“, 
„када не може или неће нешто да му заврши“, „љубомора и осветољубивост“; 2) инте-
реса – „ако има користи од тога“, „у случајевима када је потребно да одговорност скину 
са себе“, 3) последица – „ако то њих на неки начин угрожава“, „ако је драстично укаљан 
образ полиције“;

већина не би пријавила колегу никада, због: 1) солидарности – „то сматрају 
колегијалним понашањем“, „чврста повезаност“, „узајамно разумевање“; 2) страха од 
последица – „не желе себе да доводе у проблем“, „због неадекватне заштите“, „јавног сра-
ма“, „осуде колектива“; 3) незаинтересованости – „свако гледа своја посла“, „зато што се 
руководе девизом ‘зашто баш ја’“; 4) уплетености – „зато што је већина корумпирана“, 
„зато што се и сами понашају и раде незаконито“, 5) лична слабост – „морална слабост“, 
„неразвијена свест“.

Наредним питањем смо настојали утврдити који од два доминантна присту-
па супротстављању криминалитета испитаници сматрају делотворнијим на плану 
супротстављања корупцији у полицији: 1) превенцију – отклањање узрока корупције 
или 2) репресију – кажњавање корумпираних полицајаца. Анализом датих одговора 
дошли смо до показатеља приказаних у наредној табели.

Табела 4: Делотворнији приступ контроли корупције
без одг. превенција репресија

n % n % n %
хијерархијска 7. 4.7 93. 62.4 49. 32.9

законитост 1. 3.0 22. 66.7 10. 30.3
оперативна 1. 3.6 19. 67.9 8. 28.6

 
Истина је да комбинована примена превенције и репресије представља најбољу препо-

руку за супротстављање коруптивном понашању. Ипак, пружајући могућност испитани-
цима да се определе само за један од понуђених модела тежња нам је била да утврдимо как-
ва је заправо њихова оријентисаност у контроли, односно којим мерама би, по њиховом 
мишљењу, требало дати већи приоритет у супротстављању корупцији. На основу датих 
одговора можемо закључити да већина предност даје мерама превенције. Ипак, приметно 
је да не тако мали проценат њих (око 30% код сва три субузорка) већи значај дају постде-
ликтном поступању, тачније кажњавању корумпираних полицајаца. Додуше, и ове мере 
носе у себи потенцијал превентивног деловања, али због чињенице да делују након из-
вршеног деликта, с правом се сматрају закаснелом реакцијом. Штавише, ослањање само 
на ове мере нема тако значајан ефекат, посебно уколико знамо да се деликти корупције 
тешко откривају, чиме су знатно смањене шансе да извршиоци ових дела буду кажњени.
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У склопу ове тематске целине посебна пажња је усмерена на утврђивање начина на 
који испитаници процењују ефикасност појединих механизама и мера, а који се углавном 
предлажу или се пак већ користе у процесу контроле корупције у полицији у свету. За те 
потребе је испитаницима постављено питање: колико, по Вашем мишљењу, следеће мере 
могу ефикасно спречити или редуковати појаву корупције у полицији?: 1) перманент-
на едукација о природи корупције, њеним последицама и значају њеног спречавања, 2) 
подстицање моралног понашања награђивањем узорних полицајаца, 3) стимулисање 
пријављивања корупције ослобађањем одговорности или награђивањем, 4) смањење 
дискреционе моћи одлучивања полицијских службеника, 5) адекватна заштита 
полицијских службеника спремних да пријаве корупцију, 6) примена специјалних ис-
тражних техника у откривању корупције, 7) спровођење независних истрага корупције 
у полицији, 8) оштрије кажњавање за коруптивно понашање и одузимање добити стече-
не корупцијом и 9) побољшање материјалног положаја полицијских службеника. 

За разлику од обраде претходних питања, која је сведена на ниво дескрипције, сми-
сао и циљ постављања овог питања наметнуо је другачије оперативне задатке, који се 
састоје у следећем: 1) утврђивање разлика у ставовима испитаника и 2) дефинисање 
карактеристика сваког субузорка и одређивање њихове хомогености. На скалираним 
подацима примењена је мултиваријантна анализа варијансе (МАНОВА) и дискри-
минативна анализа. Од униваријантних поступака примењен је Ројев тест, Пирсонов 
коефицијент контигенције (χ) и коефицијент мултипле корелације (R). Применом ових 
математичко-статистичких поступака одређена је конкретна мера код обрађених пода-
така, што је дало посебну димензију овом истраживању. Тако на пример, израчунавањем 
коефицијента дискриминације издвојена су обележја која одређују специфичност су-
бузорака и обележја која је потребно искључити из даље обраде, односно извршена је 
редукција посматраног простора. Обрадом датих одговора утврђена је вредност p = .000 
(анализе МАНОВА) и p = .000 (дискриминативне анализе), што сугерише закључак да 
постоји разлика и јасно дефинисана граница између субузорака.

Табела 5: Анализа разлика у процени ефикасности контролних механизама 
(МАНОВА/дискриминативна) 

n F p
МАНОВА 9 3.051 .000

дискриминативна 9 3.039 .000

Поступком АНОВА или Ројевим тестом утврђено је постојање значајне разлике у 
ставовима испитаника по готово свим обележјима (постављеним питањима). Заправо, 
само код процене ефикасности мере перманентна едукација..., нису уочене разлике 
између субузорака. Тачније, у односу на ову меру су мишљења испитаника из сва три 
субузорка најсагласнија. 

Табела 6: Анализа разлика у процени ефикасности контролних механизама (АНОВА) 
χ R F p k.dsk

перманентна едукација .163 .145 2.215 .112 .020
подстицање моралног понашања .251 .250 6.845 .001 .043

стимулисање пријављивања .159 .150 2.374 .096 .001
смањење дискреционе моћи .251 .255 7.172 .001 .060

адекватна заштита узбуњивача .241 .245 6.549 .002 .010
специјалне истражне технике .248 .222 5.345 .005 .035
независне истраге корупције .261 .259 7.406 .001 .018

оштрије кажњавање .249 .248 6.779 .001 .024
побољшање материјалног положаја .203 .158 2.644 .073 .008
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Вредност p = .000 дискриминативне анализе указује да је могуће дефинисати карак-
теристике сваког субузорка и њихову хомогеност.

Табела 7: Карактеристике и хомогеност субузорака
хијерархијска законитост оперативна дпр %

смањење дискреционе моћи не* - да* 27.397
подстицање моралног понашања да” делимично*, не* да* 19.635

специјалне истражне технике делимично” делимично* да* 15.982
оштрије кажњавање делимично” делимично* да* 10.959

перманентна едукација - - да* 9.132
независне истраге корупције делимично* - да* 8.219

адекватна заштита узбуњивача делимично* - да* 4.566
побољшање материјалног положаја делимично* - да* 3.653

стимулисање пријављивања - - - .457
н/м 89/149 24/33 23/28
% 59.73 72.73 82.14

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СУПРОТСТАВЉАЊА КОРУПЦИЈИ 
У ПОЛИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Познато је да готово ниједна појединачна акција, усмерена ка супротстављању 
корупцији, неће дати жељене резултате уколико она не представаља део једног систе-
матичног приступа овом проблему. То подразумева усклађеност свих мера и механи-
зама за спречавање и сузбијање корупције у појединим областима и секторима са на-
ционалним стратешким планом за супротстављање овој појави. У том смислу би се 
и супротстављање корупцији у полицији требало одвијати у склопу једног свеобух-
ватног процеса. Међутим, паралелно са промена на ширем друштвеном плану, уну-
тар полицијских организација морају планирати и предузимати бројне мере на плану 
спречавања и сузбијања корупције у властитим редовима. Штавише, контрола унутар 
саме институције је можда чак и од највеће важности, будући да она представља прву 
линију одбране од корупције. 

Овде је вредно подсетити да је традиционална перцепција корупције у полицији, ба-
зирана на концепцији „трулих јабука“ (енг. bad apple), у битној мери дефинисала процес 
супротстављања овој појави у прошлости, који се углавном фокусирао на примену ре-
пресивних мера. Како то објашњава Панч (Punch), у прошлости је постојала тенденција 
да се о корупцији у полицији мисли као о привременом и нераспрострањеном пробле-
му, који је могуће решити ‘хируршким’ захватом, као да је малигни канцер, како би се 
очувала иначе здрава организација.14 Под утицајем бројних резултата истраживања и 
спознаје да концепција „трулих јабука“ не одговара реалним показатељима раширености 
корупције, у полицијским организацијама широм света уводи се нови приступ 
контроли коруптивног понашања, који интегрише два кључна принципа: 1) мотивисање 
полицајаца да се придржавају закона и професионалних стандарда понашања, кроз 
подизање свести и личне одговорности, и 2) енергичан напад на корупцију, њено 
откривање и кажњавање извршилаца. Другим речима, стратегија контроле корупције 
у полицији треба да сублимира превентивне и репресивне механизме, јер само такав 
приступ проблему гарантује успех. Притом, руководећи се резултатима до којих смо 
дошли овим истраживањем, сматрамо да је на плану супротстављања корупцији у 
полицији у будућности неопходно предузимање следећих мера.

14  M. Punch, Police Corruption and its Prevention, European Journal on Criminal Policy and Research 3 (2000), 317.
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Развијање професионалног интегритета 

Након истраживања антикорупцијских стратегија у полицијама 25 земаља, а чији на-
лази су објављени у публикацији „Прелазак преко танке плаве линије“, организација 
Transparency International је дошла до закључка да развијање професионалног интегри-
тета представља најуспешнију меру у борби против корупције у полицијским редови-
ма.15 Сходно томе, промовисању и развијању позитивне професионалне културе, који 
би подразумевали јачање интегритета полицијских службеника и одржавање морала 
унутар полицијских организација, очигледно би требало дати приоритет.

Вредно је указати да полицајци не ступају у службу с намером да крше закон. 
Већином је реч о младим идеалистима, посвећеним поштовању закона и моралним 
принципима. Баш зато је обука полицајаца тако важна и незаменљива у очувању овак-
вог става. Имајући у виду чињеницу да многи полицијски службеници очекују да их 
неко у критичној ситуацији усмери ка правом решењу, увођење различитих програма 
едукације и саветовања би се вероватно показало продуктивним. Међутим, веома је 
битно да у таквим активностима полицијски службеници препознају практичан значај 
и применљивост у свакодневним ситуацијама. Даље, како истиче Андерсон, обука у 
развијању професионалног интегритета није једнократног карактера. Она је трајна 
потреба, процес који полицајац треба да прође више пута током своје професионалне 
каријере.16 Заправо, да би процес развијања и очувања професионалног интегритета био 
успешан, неопходна је његова систематска и континуирана примена. 

Чињеница је да овако сложен процес захтева више носилаца. Извесно је, међутим, да 
они морају бити стручни, у смислу оспособљености (нпр. за извођење обуке) и компе-
титивности (нпр. да познају специфичности изазова и искушења полицијске професије, 
како би на темељу њих дефинисали и другим предочили адекватна решења). Стога се 
чини да би носиоце овог процеса требало тражити унутар саме полиције, и то међу оним 
службеницима које, поред поменутих предиспозиција, красе високе моралне вредности, 
јер само такви појединци имају право да другим деле савете о поштењу и моралности. 
Истина је да у овом процесу лидерство игра одлучујућу улогу. Стога се од руководиоца у 
полицији, а посебно од непосредних старешина, очекује нарочит допринос у развијању 
и очувању интегритета међу запосленима. Поред подстицања поштовања професио-
налних стандарда у поступању полицијских службеника, старешине би посебну пажњу 
требало приклонити оним процесима унутар организације који представљају факторе 
ризика од коруптивног понашања. Додуше, питање је колико они имају времена да се, 
поред свих других задатака, озбиљно посвете решавању и овог проблема. Стога треба 
размислити о утврђивању приоритета у раду полицијских руководилаца, али и могућој 
прерасподели надлежности. 

Не треба, међутим, изгубити из вида ни чињеницу да непосредни извршиоци на те-
рену могу бити искоришћени у овом процесу. У том погледу, акценат би требало стави-
ти на менторству и надзору над малим групама. Овакав вид интерперсоналне контроле 
би заправо могао представљати један од кључних аспеката супротстављања корупцији у 
полицији, посебно ако имамо у виду да је он непосреднији, као и да је утемељен на бољој 
информисаности него што је то надзор од стране надређених. Међутим, ефикасност и 
делотворност овог облика контроле захтева испуњење бројних предуслова. Пре свега, 
за полицајце–менторе би требало бирати искључиво савесне и одговорне појединце, у 
којима ће други полицајци, а посебно они појединци који су на почетку своје каријере, 
пронаћи позитивне узоре, али и који ће им искрено помоћи да донесу исправну одлуку 
када се нађу у дилеми. На тај начин би овај вид контроле могао бити искоришћен као 
један од механизама спречавања утицаја „корозивних“ елемената полицијске културе 
и њиховог ширења, уз истовремено подстицање огромног потенцијала ове културе у 
правцу стварања етичке климе и здраве радне атмосфере у колективу. 
15  Најуспешнији поступци за борбу против корупције (Best Practices in Combating Corruption), OSCE, 
Београд 2004, 152.
16  Л. Андерсон, Унутрашња контрола, у: Упутства за очување полицијског интегритета, Женева, 2012, 168.
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На крају треба истаћи да предузимање конкретних мера на плану јачања професи-
оналног интегритета треба прилагодити дијагностификованом стању у организацији, 
које би се утврђивало претходно спроведеним тестирањем интегритета запослених. 
Значајну помоћ у томе могу представљати анкетирања запослених о етичкој клими уну-
тар организације,17 али и тестирање интегритета полицијских службеника кроз терен-
ске провере.18 Поред тога што су веома корисни за идентификовање раскорака између 
званичних етичких стандарда и поступања у стварности, тестирања интегритета могу 
пружити и веома корисне лекције о снази и слабостима уобичајених механизама кон-
троле. Те лекције касније могу бити искоришћене у процесу осмишљавања програма об-
уке из професионалне етике и развоја професионалног интегритета, али и за креирање 
делотворније политике контроле корупције кроз унапређење стилова надзора над ра-
дом полицијских службеника на терену, а посебно у оним областима које се сматрају 
„коруптивним чвориштима“. 

Побољшање материјалних услова

У многим извештајима и анализама, посвећеним контроли корупције у полицији, 
посебна пажња се придаје побољшању материјалног стања и услова рада полицијских 
службеника. Притом, евидентно је да припадници полиције, а посебно непосредни 
извршиоци на терену, сматрају повећање плата најважнијим фактором у спречавању 
корупције. Међутим, уколико узмемо у обзир чињеницу да и у друштвима у којима су 
полицајци добро плаћени коруптивне активности такође постоје, долазимо до закључка 
да ова мера и нема тако ефикасан учинак. 

Заправо, борба против корупције, која би се тежишно ослањала на повећање зарада 
би, како примећује Танци (Танзи), била изузетно скупа за државу, а циљеве би оства-
рила половично.19 Сходно томе, могло би се рећи да повећање плата може само донекле 
санирати проблем, и то вероватно у појединачним случајевима или на кратак период, 
док је за постизање ефектнијих резултата потребно предузимање системских мера, а 
које би свакако обухватиле и побољшање материјалног стања полицијских службеника. 

Са друге стране, верујемо да би побољшање услова рада, кроз материјална улагања 
и модернизацију полиције, остварила позитиван ефекат и на плану супротстављања 
корупцији у полицији. Притом, значајан део тих средстава би требало директно усме-
равати у правцу унапређења постојећих или реализацију нових мера за спречавање и 
сузбијање коруптивног понашања – улагање средстава у развијање професионалног 
интегритета полицијских службеника, специјализовану обуку припадника сектора за 
унутрашњу контролу, набавку техничких средстава неопходних за електронску контро-
лу и примену специјалних истражних мера и радњи.

Развијање капацитета за откривање и расветљавање коруптивних дела

Као претпоставка успешне борбе против корупције у литератури се издваја и неоп-
ходност развоја људских ресурса, а који по неким ауторима подразумева: 1) повећање 
броја полицајаца који се баве контролом корупције и 2) обезбеђивање одговарајуће 
стручности и сталну специјализацију полицијског кадра задуженог за борбу против 

17  У досадашњој пракси се посебно издвојила „МФИ скала“ (McCormack-Fishman Improbity Scale) – састоји 
се од осам исказа и три могуће перспективе (личне, пројекције претпостављеног и пројекције колеге) с 
којим респондент изражава своје (не)слагање.
18  Конкретно, у њујоршком полицијском одељењу се годишње обави више од 1.500 оваквих теренских 
провера интегритета. Број провера које показују умешаност у корупцију је значајан када је реч о онима које 
су усмерене на конкретне осумњичене појединце. Око 20% таквих провера има исходиште у кривичном 
гоњењу и отпуштању полицајаца. Насупрот томе, у свега 1% случајева је при случајним проверама поштење 
пало на испиту (Најуспешнији поступци за борбу против корупције, op. cit., 150). 
19  према: Б. Симеуновић-Патић, Криминолошки осврт на проблем корупције у јавној управи, у: Корупција 
у јавној управи (ур. Ђ. Ђорђевић), Београд 2011, 51.
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корупције.20 Подсећамо да су испитаници у овом истраживању издвојили проблем 
недовољно стручног и оспособљеног кадра, као неке од кључних тешкоћа у раду. 

Чињеница је да улагање у развој људских ресурса, у смислу обезбеђења квалитетног 
и стручног особља, као и усавршавање метода откривања и расветљавања кривичних 
дела корупције, представљају битне предуслове успешности супротстављања корупцији 
у полицији. На плану остварења такве замисли обично се предлаже оснивање посебних 
органа и јединица, које би се искључиво бавиле откривањем и расветљавањем коруп-
тивних дела. Корсијанос (Corsianos) сматра да би таква јединица требалo да ради пове-
зано са канцеларијом окружног тужиоца и буде овлашћена да истражује корупцију било 
ког јавног службеника, укључујући и полицајце.21 

Због бројних специфичности коруптивних кривичних дела, рад на њиховом 
откривању и расветљавању свакако заслужује особен приступ. У том смислу 
поздрављамо иницијативу за формирање посебног одељења унутар Управе кримина-
листичке полиције МУП-а Републике Србије, које би било задужено искључиво за ис-
траге дела корупције. Међутим, док постојање овакве јединице има смисла у процесу 
супротстављања корупцији на општем нивоу, поставља се питање њене оправданости 
на плану супротстављања корупцији у полицији. Наиме, будући да унутар полиције већ 
постоје службе које се баве контролом незаконитог поступања полицијских службе-
ника, овакво решење би могло довести до поклапања надлежности, пре свега између 
УКП-а и СУК-а, али и непотребно расипање материјалних и људских ресурса. 

Због тога сматрамо да би у будућности требало више радити на реформисању и 
унапређењу већ постојећег система унутрашње контроле полиције, јачајући његове ка-
пацитете у супротстављању корупцији. У том смислу су важне следеће препоруке: 1) 
неопходно је законски уредити овлашћења и разграничити надлежности у раду орга-
на који чине интерни систем контроле, те обезбедити њихову координацију и 2) рад 
унутрашњих контролора требало би да буде транспарентан институцијама спољашње 
контроле и надзора.22 

Заштита узбуњивача

 Најбољи извор информација о наводној корупцији у конкретној институцији 
несумњиво представљају њени запослени, јер им та позиција пружа и највећу могућност 
располагања таквим информацијама. Заправо, од спремности и воље запослених да 
пријаве коруптивно понашање њихових колега често зависи успешност целокупног 
процеса супротстављања корупцији у једној организацији, јер њихова пријава често 
представља једини извор сазнања о конкретној појави. Насупрот томе, уколико у рад-
ном колективу не постоји култура понашања која омогућава запосленима да без страха 
проговоре, а посебно ако дубоко верују да ће пријава корупције створити негативне 
последице, пре свега, по њих саме, већина ће радије изабрати да ћуте. На несрећу, такав 
избор не само да ће омогућити даље постојање корупције у несмањеном обиму, већ ће 
вероватно утицати и на њено повећање, јер, како се наводи у једном објашњењу, ако сви 
ћуте, ако нико не реагује, ако нико не упозори на време, кривично дело остаје неоткриве-
но и наравно да се тада не могу применити одговарајуће мере ни на плану репресије, ни 
на плану превенције.23 

Посматрајући примену мере узбуњивања у контексту откривања корупције у 
полицији, не треба изгубити из вида утицај неформалних вредности полицијске поткул-
туре, а пре свих њене затворености, а под чијим дејством се унутар полицијске заједнице 
развија мишљење да колеге не треба одати, што уједно ствара окружење у ком се и о 
корупцији не говори радо. Поред тога, овде не треба запоставити чињеницу да многи 
20  Д. Субошић, Б. Оташевић, Н. Милић, Примена препорука за сузбијање корупције у полицији, у: 
Сузбијање криминала и европске интеграције, Београд 2010, 97.
21  M. Corsianos, Police Corruption, in: Battleground Criminal Justice (ed. G. Barak), London 2007, 514. 
22  С. Ђорђевић, Ј. Литвански, Збирка предлога практичне политике за реформу полиције у Србији, Београд 2012, 5.
23  Ј. Ћирић, и др. Корупција – проблеми и превазилажење проблема, Београд 2010, 143. 
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полицијски службеници одлучују да ћуте јер нису сигурни у позитиван исход својих 
пријава или због бојазни од последица које ће њихова пријава изазвати. Упркос томе, 
увођење система узбуњивања у процес супротстављања корупцији у полицији је неми-
новно. Али, да би се то и остварило, потребно је пружити јасне гаранције потенцијалним 
узбуњивачима да ће бити заштићени. 

Битан помак на том плану је остварен доношењем Закона о заштити узбуњивача, 
чија примена почиње 5. јуна 2015. године. Међутим, паралелно са предузимањем мера 
на заштити узбуњивача треба осмишљавати и начине на које би се узбуњивање под-
стицало. У том погледу треба размислити о конкретним облицима стимулације, на 
које узбуњивачи могу рачунати унапред. Постоји више могућих концепата, а Ненадић 
конкретно издваја два: 1) награда „поштеном налазачу“, то јест ономе ко је спречио 
наношење штете и 2) активно учешће узбуњивача у „потрази за изгубљеним јавним ре-
сурсима“ – подношење тужбе против онога ко је начинио превару и узимање дела од 
надокнађене штете (нешто попут qui tam концепта у САД).24 

Такође, у циљу стимулисања узбуњивања треба размислити и о могућности 
ослобађања узбуњивача од одговорности. Наиме, не треба превидети чињеницу да неки 
полицијски службеници не желе да пријаве корупцију због властите умешаности у не-
етичка поступке. Гаранција да ће бити ослобођени одговорности свакако ће мотивисати 
ове појединце да се лакше одлуче на узбуњивање. Битно је, међутим, истаћи да овакву 
привилегију могу уживати само они појединци који су извршили дело које потпада под 
тзв. ситну корупцију (енг. petty corruption),25 али не и службеници који су дубоко огрезли 
у корупцију, а посебно не они појединци који су умешани у озбиљне видове злоупотре-
ба, као што је рецимо „заштита илегалних активности“.26 

ЗАКЉУЧАК 

Чињеница је да супротстављање корупцији у полицији захтева један системски при-
ступ, који подразумева координацију у раду контролних тела унутар и ван полиције. 
Сходно томе, требало би прихватити уверење по којем је избалансираност унутрашње 
и спољне контроле најбоље и најпоузданије решење. Но, и поред тога, нарочиту пажњу 
треба посветити јачању механизама унутрашње контроле, будући да они представљају 
први корак на путу стварања одговорне полиције. Штавише, остваривање овог циља у 
значајној мери зависи од ефикасности средстава унутрашње контроле. Хипотетички ре-
чено, када би унутрашња контрола била у потпуности делотворна и ефикасна, потреба 
за осталим средствима контроле би била сведена на минимум. 

Искуства овог истраживања показују да је стање у области супротстављања 
корупцији у полицији, у оном сегменту који се односи на рад унутрашње контроле, на 
незавидном нивоу. Оно свакако није алармантно, али разлози за бригу постоје. Треба 
истаћи да бројне тешкоће административне, материјалне, кадровске, али и концепту-
алне природе, битно отежавају ефикасност и делотворност интерног система контроле 
рада полиције у нашој земљи, што се одржава и на њихов учинак у супротстављању 
корупцији. Постојеће стање се, међутим, може додатно погоршати уколико се у скорије 
време не пронађу начини за решење оних проблема које смо идентификовали овим 
истраживањем. У том смислу би требало размислити о предузимању конкретних мера 
и механизама, а који би били усмерени у два правца: 1) јачање професионалног интегри-
тета и 2) развијање капацитета за откривање и расветљавање дела корупције. Притом, 
било би неопходно да се након одређеног периода изврши евалуација конкретних мера, 
24  Н. Ненадић, Питања за закон о заштити узбуњивача, у: Заштита узбуњивача (ур. М. Милосављевић, 
Д. Матовић), Београд 2011, 17. 
25  Под „ситном корупцијом“ полицијских службеника у литератури се обично сматра коришћење „бес-
платних привилегија“ полицијског занимања, углавном у виду примања поклона мање вредности (види: T. 
Prenzler, Police Corruption – Preventing Misconduct and Maintaining Integrity, Boca Raton 2009, 16).
26  Кроз овај вид „заштите“ полицајци заправо пружају „фактички имунитет“ прекршиоцима закона, 
међу којима се налазе и они чије делатности спадају у сферу организованог криминалитета. 
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а све како би се проверила успешност њихове имплементације и вредновао њихов до-
принос унапређењу процеса контроле у српској полицији.
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COUNTERING CORRUPTION IN THE POLICE – CURRENT SITUATION 
IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND IMPROVEMENT MEASURES

Lecturer Zoran Kesic, MA 
Academy od Criminalistic and Police Studies, Belgrade

Abstract: Preoccupation of academic community with the problem of corruption in 
our country has been evident for the last several decades. It is noticeable that the majority 
of scientific studies and research papers approach corruption in general level, ignoring so 
many specifics of manifestation and control of corrupt behaviour in certain organizations and 
professions, especially corruption in the police. The fact is that any scientific research, as well 
as scientific research of the police officers’ corrupt behaviour, would not have so much meaning 
and justification, if it doesn’t result in concrete proposals and recommendations how to prevent 
or combat this phenomenon in the future. This is the main reason for writing this paper, whose 
content is divided into two parts. The first part presents the results of empirical research of the 
current situation in the control of corruption in the Serbian police. The second part, as a logical 
continuation, based on the achieved results and diagnosed condition, indicates some of the key 
measures that should, in our opinion, be taken in the next period in order to make the process 
of fighting corruption in the police more efficient and effective. 

Keywords: corruption, police, countering, internal control system.





ЗЛОУПОТРЕБА РОДИТЕЉСКОГ И БРАЧНОГ ПРАВА 
У ПОСТУПЦИМА РАЗВОДА БРАКА

Мр Славко Милић1

Центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања 
Црне Горе „Дефендологија“
Управа полиције Црне Горе

Сажетак: Породица представља најважнију друштвену заједницу за појединца 
и друштво у цјелини, представљајући основну осовину социјалног реда. Породица 
окупља лица везана браком и њихово потомство, ванбрачне другове, али и породи-
цу насталу усвојењем, евентуално шири круг сродника ради остваривања бројних 
функција, од којих је једна од најважнијих родитељска улога. Дисфункционална по-
родица наноси онолико зла за појединца и друштво да се размјере те штете не могу 
измјерити са гледишта једне научне области. Међутим, живот без насиља у поро-
дици представља најосновније људско право које гарантују и међународни и наци-
онални прописи. Насиље представља најдрастичније кршење права чланова поро-
дице, а веома често, највише се испољава у партнерским односима на штету жена. 
У раду се разматрају практична искуства која указују на постојање злоупотреба у 
вршењу родитељског, брачног и породичног права код поступака развода бракова, 
повјеравања дјеце и поступака за издржавање дјеце од стране родитеља који су регу-
лисани у бројним правним системима наших простора на исти или сличан начин. У 
раду неће бити разматрани остали начини престанка брака. Развод брака родитеља 
за дјецу представља један од најстреснијих догађаја у дјетињству, који може оставити 
трајне посљедице за дјецу, посебно у периоду адолесценције. 

Кључне речи: брачно право, родитељско право, развод брака, породично право. 

УВОД

Родитељство је најтежи и најодговорнији однос који је изведен из дужности 
родитеља према дјеци, за које најчешће не постоје програми и обуке на којима 
се стичу неопходна знања којима би се усмјеравао правилан родитељски однос. 
Међутим, родитељство није искључиво правни проблем, већ је интердисципли-
нарни феномен. Код бројних стручњака из различитих научних области постоје 
неслагања око појединих родитељских функција као што су либерализам према 
дјеци, тјелесно кажњавање дјеце, однос са старијим члановима породице и слично. 
Родитељство подједнако обављају, без обзира на школску спрему, скоро сви члано-
ви друштвене заједнице. Једини услови за постојање родитељства најчешће су био-
лошка репродукција и усвојење дјеце, док за обављање тако важне животне улоге 
није потребна адекватна школска спрема. Значај родитељства за будућа покољења је 
непроцјењив. Други феномен коме се у раду даје значај је брак. Брак није нужан пред-
услов родитељства, али је један од најважнијих основа породице, законом уређена 
заједница живота мушкарца и жене која је регулисана породичним правом, одно-
сно још увијек незаокруженом самосталном граном права − брачним правом. Овом 
граном права се уређују брак и брачни односи и она представаља најважнији дио 
породичног права. Брак и брачни односи, као и односи из ванбрачне заједнице чине 
основ ове гране права, односно, то су лични односи супружника који чине суштину 
брака. Међутим, веома често многи лични односи остају ван правног регулисања јер 
нијесу погодни за правно уобличавање. Већина правних норми које чине предмет 
1  Мр Славко Милић, предсједник Центра за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања 
Црне Горе „Дефендологија“, службеник Управе полиције Црне Горе – Шеф одјељења за насиље у 
породици. slavko@milic.me
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брачног права су императивног карактера, међутим, све је већи број брачних односа које 
супружници сами уређују, чиме се брак све више претвара у уговорни однос. Уставом 
ФНРЈ из 1946. године, чланом 24 је прописано: „Жене су равноправне с мушкарцима у 
свим подручјима државног, привредног и друштвено-политичког живота…“. Овде су по 
први пут у нашем законодавству правно изједначени мушкарац и жена. С обзиром на 
то да је од тада протекао доста дуг временски период, жене још увијек немају изједначен 
родноравноправни однос. Још увијек значајну улогу не играју правне, већ патријархалне, 
моралне и обичајне норме, чиме жене веома често бивају дискриминисане, потчињене и 
уцијењене приликом престанка брака и подјеле брачно стечене имовине. Ова два прет-
ходно респектована феномена непроцјењиво су важна и за појединца и за друштво. 
Друштво их уређује правним нормама, најчешће заповједног карактера док појединци 
морају извршавати те норме доприносећи тиме очувању породице и њених вриједности. 
На основу истраживања Дефендологија центра Црне Горе, три најчешћа узрока развода 
брака у медијаторској (посредничкој) пракси су насиље у породици, невјерство једног 
или оба супружника и неслагање око основних начина комуникације, родитељских 
функција и заједничког живота. Такође постоје и бројни други разлози који подстичу 
развод брака. О некима од њих говорићемо у самом раду. Водећи узрок развода брака 
је насиље у породици, чије жртве су најчешће жене. Међутим, није занемарљив ни број 
мушкараца који трпе насиље, па је мушка позиција у доказивању отежана и потпомогну-
та дејством медија, феминистичких организација, али и друштвене средине, али тај број 
је значајно мањи у односу на жене. У брачним односима, иако начело лаицитета није 
изричито предвиђено, брак и брачни односи уређују се у одређеним срединама нормама 
лаичког, односно световног права. Световни (лаички) брак је изричито предвиђен чла-
ном 16 Породичног закона (Службени лист ЦГ, бр. 1/2007): „Брак се склапа сагласношћу 
воља жене и мушкарца датих пред надлежним органом, на начин предвиђен овим зако-
ном…“. Овом начелу не противурјечи могућност да се поред грађанског брака закључи 
брак по вјерским прописима, али ти поступци су санкционисани као кривично дјело. 
Брак и брачни односи уређују се ultima ratio – са крајњом уздржаношћу државе, иако 
је формално држава нарочито заинтересована за њега. Ипак, остваривање низа права 
зависи све више од воље супружника. Дакле, брак може представљати оазу мира, али 
и постати острво бола. Иако постоји тенденција да држава кроз друге правне норме 
уређује брак проширивањем правне интервенције увођењем нових актера (породич-
на савјетовалишта, поступци посредовања, органи старатељства) још увијек се осјећа 
недостатак улоге државе, посебно у дијелу родитељства. Аутор се у раду неће бавити 
облицима бракова који су вишебрачни или су засновани на партнерству истог пола, 
ни правним положајем вјеридбе, али је неопходно рећи да се једнобрачност као облик 
брака задржала најдуже и представља најдоминантнији облик брачне заједнице. Једна 
особа може закључити неограничен број бракова, али само ако је пристала да то учини 
на законом предвиђен начин − није дозвољена сукцесивна вишебрачност. Дакле, из за-
конске дефиниције али и бројних других правних и социолошких теорија може се прет-
поставити да је брак слободни и добровољни, моногамни савез мушкарца и жене, који 
образује породицу, рађа права и обавезе супружника, закључен са поштовањем правила 
установљених законом (Свердлов). Критичари брака сматрају да су код брака права и 
обавезе које он производи унапријед одређене и супружници се о њима углавном не 
могу споразумијевати, а приликом развода брака слобода уговорења је ограничена пра-
вима и интересима дјеце и друштва. Међутим, постојањем споразумног развода брака и 
брачног уговора, као и поступка посредовања у бракоразводним парницама, појачава се 
уговорни карактер брака. 

РАЗВОД БРАКА И ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА ПОРОДИЦЕ

Не постоји друштво у коме није било развода брака, али се пракса развода разликује 
у односу на различите периоде развоја људског друштва. У савременим друштвима раз-
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вод брака доведен је скоро до пуке формалности, првенствено либерализацијом зако-
нодавства, феминизмом, дејством друштвених мрежа, утицајем медија и другим факто-
рима који подспјешују и доводе у питање вриједност брака између мушкарца и жене и 
стварања породице. Слом брака веома је стресан догађај, посебно за дјецу, и третира се 
као један од најстреснијих животних догађаја. Проблем се посебно компликује уколико 
брачни другови поново склопе брак са другим лицима (очух, маћеха) или се развију још 
један или два сродничка система (дјед, баба, нова браћа и сестре, полубраћа и друго). 
Такође, посебно се проблем може усложити уколико породице постану једнородитељске. 
У Француској, од читавог броја једнородитељских породица 85% отпада на мајке са 
дјецом (Segаlan, 2009: 233), и није риједак случај да ова категорија представља сегмент са 
великим проблемима, као што су: социјална неприлагођеност, економска нестабилност, 
проблеми у васпитању и одгоју дјеце и друго. Међутим, сваки развод не мора да произве-
де негативне последице (Košarac 2013: 89), исто тако потпуна породица оптерећена кон-
фликтима представља значајан фактор за настанак делинквенције од једнородитељске 
породице (Ljubičić, 2009: 101). За интеграцију породице врло често су погубни насиље 
у породици и други облици патолошких појава, као и друга кривична дјела прописана 
законом у посебном дијелу Кривичног законика, у глави са кривичним дјелима против 
брака и породице. Због тога их држава, ипак, ultima ratio − криминализује кроз позитив-
не норме, најчешће кривичног права, у виду кривичних дјела против брака и породице. 
Честа стања дезинтегрисаности, дисфункционалности, одвајања и расипања породице 
доводе до напете ситуације и поремећености породичних односа, најчешће без добро 
успостављене комуникације. Породичном дезинтеграцијом може се дефинисати свака 
слабост, неприлагођеност или раскидање везе између чланова породице. (Milić, 2001: 
78) До дезинтеграције породице могу довести бројни спољашњи и унутрашњи чинио-
ци о којима ће бити ријечи у току рада. Јединство породице не произилази из одсуства 
конфликта и неспоразума, већ из способности породице да контролише конфликте и 
посредује кроз интерес опстанка породице као групе (Konig, 1976: 93). Када се говори 
о распаду брака и породице, заиста постоје бројни разлози који се не могу објаснити 
само са позиције посматрања института брака и породице од стране једне научне дис-
циплине. Тај проблем толико је велики и обиман да га је тешко систематично и прециз-
но објаснити. Узрока је много, разлози могу бити разни, од породичних до друштвених, 
а најчешће они су скуп и једних и других. 

Развод брака је судски престанак пуноважног брака за вријеме трајања живота 
брачних другова. Овај начин престaнка брака има неколико карактеристика које га 
разликују од осталих начина престанка брака (мане воља, малољетнички брак, неспо-
собност за расуђивање, смрт брачног друга итд.), односно све оне ситуације у којима 
је брак био склопљен, а нијесу биле испуњене све оне законске претпоставке за његову 
пуноважност. Узрок развода брака остварује се немогућношћу његовог функционисања 
или сврхе постојања, и то у трајном престанку заједнице живота или немања узајамног 
поштовања и помагања међу супружницима. Озбиљна и трајна поремећеност брачних 
односа може бити различита од случаја до случаја, јер супружници споразумно и по 
својој вољи уређују брачне односе. Поремећени брачни односи настају онда када супруж-
ници престану да комуницирају, да се договорају о заједничком вођењу домаћинства и 
подизању дјеце, да заједно излазе, остварују сексуалне односе, као и на други начин који 
је манифестован у спољашњем свијету на основу чулно опажајућих чињеница. Најтежи 
видови поремећаја брачних односа постоје у случају када један супружник врши 
насиље у породици или настане промјена у брачним односима која доводи до престан-
ка функционисања заједничког домаћинства. У утврђивању стања брачних односа суду 
знатно помажу резултати у обавезном поступку посредовања које спроводе овлашћени 
посредници (медијатори), чија је улога предвиђена прије доношења судске одлуке. 
Медијација или поступак посредовања у грађанско-правним споровима, укључујући и 
спорове из породичних, привредних, радних и других имовинскоправних односа фи-
зичких и правних лица, као и статус Центра за посредовање, поступак издавања лицен-
це за рад посредника и посредовање у прекограничним споровима уређен је Законом о 
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посредовању Црне Горе. Поступак посредовања се покреће на основу споразума стра-
нака, а ако је покренут судски поступак, на основу препоруке суда. Споразумни развод 
брака подразумијева такође судски престанак брака на основу воља супружника. Брак се 
не може развести приватним актом (уговором о споразумном разводу брака), јер се пу-
тем бракоразводне парнице, па и онда када не постоји спор, посредством суда остварују 
двоструки правно-политички циљеви, и то: гарантује се извјесност у погледу личних 
стања грађана и цјелисходно се уређују последице развода брака које се односе на дјецу. 
Међутим, и код споразумног развода брака, имајући у виду природу брака, веома често 
долази до одређених спорних питања, најчешће онда када супружници имају дјецу или 
заједничку имовину. Приликом подношења писаног споразума о вршењу родитељског 
права који подносе супружници, као и код висине доприноса за издржавање и начина 
на који ће дијете одржавати личне односе са другим родитељем, настају одређени об-
лици манипулације и злоупотребе дјеце, који често резултирају пријетњама да им неће 
више бити они родитељи него неки други, да ће доћи до пресељења и губитка контакта 
са дјецом, самоубиства, често се кривица сваљује на дјецу и слично. Човјекова потре-
ба за давањем и примањем љубави у односу на дјецу често је у пракси спорна, јер се 
из ових реакција не види претјерана љубав за дјецом, што се често показује приликом 
одређивања висине издржавања за дјецу, коју родитељи често или не желе да плаћају 
или то чине у најминималнијем износу. Дотадашњи заједнички живот често оправдавају 
својом наводном жељом и претјераном љубављу према дјеци, уз изговор који показује 
да раније развод брака нијесу учинили како дјеца не би трпјела психичке последице. У 
тим фазама код професионалаца (медијатора, тј. посредника, судија, службеника цента-
ра за социјални рад и полиције) уочљива је чињеница да дјеца одређеног адолесцентског 
узраста често манипулишу од једног до другог родитеља, откривајући њихове слабости, 
жељу за осветом другом супружнику и родитељску жељу за успјехом и доказивањем 
па или служе као преносници информација или се повремено селе од једног до другог 
родитеља. Овај простор који ствара развод брака оставља веома штетне последице за 
дјецу, посебно у дијелу њиховог даљег односа са родитељима, патолошким дисфункци-
оналним понашањима, проблемима депресије код дјеце и бројних других последица по 
њихово здравље. 

У истраживању које је спровео Дефендологија центар Црне Горе на узорку од једне 
трећине активних посредника (медијатора) у Црној Гори, дошло се до закључка да 
постоје бројне злоупотребе приликом поступка развода брака, како у односу на дјецу, 
тако и у односу на бившег супружника. Посредници који су учествовали у истраживању 
били су активни у просеку преко пет година и од почетка свог посредничког стажа уче-
ствовали су у нешто више од 500 предмета развода брака, најчешће покушавајући да 
постигну споразум и пруже помоћ суду код развода брака, уређујући споразумно начин 
остваривања контаката дјеце и родитеља, али и подјелу имовине. 

ЗЛОУПОТРЕБЕ КОД РАЗВОДА БРАКА МЕЂУ СУПРУЖНИЦИМА

Сваки партнер у браку уноси концепт о свом брачном другу као и браку у који ула-
зи. Овај концепт укључује и разлоге за брак, и то: друштвена очекивања, усамљеност, 
економску сигурност, родитељски притисак, бјежање од сопствене породице, те друге 
позитивне и негативне бројне разлоге због којих се мушкарац и жена одлучују за брак. 
Нови трендови савременог друштва који се односе на стално повећавање стопе раз-
вода, поновљених бракова и једнородитељских породица, намећу став да се на развод 
брака данас гледа као на нови животни циклус у развоју породице. То је уствари, пре-
кид или дислокација традиционалног животног циклуса породице који продукује ону 
врсту велике неравнотеже која је везана за помјерања, губитке и добитке у чланству 
породице, која се према схватању Макголдрика и Картнера (McGoldrick, Cartner, 1989: 
32) догађа кроз цјелокупан животни циклус породице. Постоје бројне фазе у разводу 
брака, од којих су значајне три фазе (Kaslow, 1981), а то су: прворазредни период, пе-



Славко Милић 57

риод спорења и парничења у току развода и постразводни неуравнотежујући период. 
Сви ови стадијуми имају своје специфичности које су од значаја за овај рад. Најчешће 
код саме фазе прихватања реалности да је развод врло могућ и да су односи у браку 
постали неиздржљиви, долази до наставка насиља у породици и стварања плана за 
будуће акције око развода. Затим, најчешће долази до стварања важних практичних 
рјешења за живљење (са дјецом или без њих), а затим и до информисања дјелова по-
родичног и социјалног окружења о разводу, па и подношења тужби за развод. Бројни 
утицаји и неуспјели покушаји реструктурације односа са партнером, врло често су нека 
од следећих фаза које или прате јаки утицаји чланова породице или извињавања на-
силника и обећавања да ће се промијенити, као и свих других разлога који су познати у 
теоријама о породичном насиљу. 

Супружници приликом развода брака, под дејством различитих разлога који су до-
вели до престанка брака, чине бројне злоупотребе како би најчешће повриједили једни 
друге, остварили нека облигациона права или нека друга права, или на други начин 
наудили свом бившем партнеру. Да је развод сложен процес најбоље показује Бохе-
нон (Bohannon, 1970:  322), описом шест нивоа развода − емоционалног, психичког, 
родитељског, легално-законског, економског и друштвеног развода. Породице у којима 
нијесу разријешена емоционална питања могу остати емоционално заглављене година-
ма, а некада и генерацијама. Поред уобичајених криза породице врло често знају заде-
сити и друге неразвојне кризе. Неке од њих могу бити вољног карактера: алкохолизам, 
коцка, болест зависности од дроге, а некада и неке неочекиване као што су рађање бо-
лесног дјетета, појава наследних болести, неочекивана смрт и друго. У браковима код 
којих је последица развод брака, не постоји могућност да се споразумно договоре, јер 
то нијесу радили ни у току брака, без обзира на то што су структурално били наизглед 
добро организовани (дјеца, одлуке, други односи), они су најчешће били дисфункцио-
нални на нивоу њихових емоција и личних потреба и жеља. Код других, понављају се 
често циклуси интеракција који могу бити хронично конфликтни и стварају препре-
ке за отворено рјешавање проблема и преговарање. Брачни односи знају често бити 
оптерећени генерацијским притисцима одраслих, подијељене лојалности код дјеце у 
циљу форсирања дјеце да изаберу лојалност једном родитељу и неуспјелим покушајима 
да се разријеше претходни проблеми. 

Најчешћи узроци развода брака су: насиље у породици, незрелост за формирање бра-
ка, невјерство једног или оба брачна партнера, слаба или никаква емотивна и сексуал-
на веза, недостатак комуникације међу партнерима и њихових родитеља, финансијски 
проблеми брачних другова, различите нарави и неслагања око подизања дјеце. 

Најчешћи начини развода брака који се у пракси рада са брачним друговима могу 
догодити су следећи: 

1) Код поступака за развод брака супружници најшеће приступају лажним оптужба-
ма и пријавама према државним органима. 

Код ових оптужби, најчешће се покушава понизити ауторитет другог родитеља и 
његова способност за квалитетно обављање родитељског права и улоге. Оптужбе се 
крећу од оних које директно а некада и често дискредитују личност другог родитеља, 
до непровјерених и често лажних пријава чак за инцестоидна понашања. Овакав став 
врло често може оставити трајне последице у даљим контактима једног од родитеља 
до трајно поремећених односа између два родитеља и дјеце. То што супружници више 
нијесу брачни партнери, не прихватају чињеницу да су родитељи. Родитељска улога им 
је од посебне важности за даљи правилан развој њихове дјеце. 

2) Поремећени породични односи између двије породице веома често знају резултира-
ти „распећем“ бивших партнера, уз приказивање свих негативних особина и понашања 
за које породице имају сазнања. 

У традиционалним културама, као што је црногорска, веома често се у сам ток рас-
таве брака могу укључити браћа, као примарни и обичајни заштитници своје сестре. 
Такође, сестре, родитељи и чланови породице покушавају да без претјераног знања о 
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породичним односима на традиционалан начин заштите једног од бивших супружника 
па може доћи до сукоба више особа. Покушавајући да други ријеше њихов проблем, 
централни проблем се продубљује, чиме се отежава положај дјеце у таквој породици. 
Најсрећнији су они бивши супружници који прихвате чињеницу да њихов узрок рас-
таве брака морају оставити тренутно по страни, а родитељство обављати заједнички и 
по договору. 

3) Бивши супружници оспоравају родитељско право другог супружника, оптужујући 
оног другог за слом брака, неактивно родитељство, злостављање дјеце и њихово 
занемаривање. 

Ове оптужбе често знају бити истините. Тада посебно до изражаја долази улога 
државних органа (полиције и центра за социјални рад) у провјеравању навода и исти-
нитости пријаве. Однос провјере не смије бити површан и паушалан, већ се од стране 
ових државних органа морају предузети кораци у систематичном провјеравању свих 
сазнања којима они располажу. Међутим, некада ове пријаве знају бити паушалне и 
неутемељене, предузете са циљем да због претходно поремећених односа у породици, 
нанесу штету и бол бившем партнеру. 

4) Оспоравање урачунљивости другог брачног друга
Интересантно је да се у пракси посредника, њих 25% изјаснило да бивши партнери 

оспоравају урачунљивост другог партнера, посебно код старатељства над заједничком 
дјецом, док се 65 % изјаснило да то није случај у њиховој посредничкој пракси, 10 
% посредника није одговорило на понуђена два одговора. Међутим, оспоравање 
урачунљивости партнера код пријава за насиље у породици честа је појава и представља 
став и предрасуду која доприноси насиљу у породици. 

ЗЛОУПОТРЕБЕ КОД РАЗВОДА БРАКА У ОДНОСУ НА ДЈЕЦУ

Неке од најчешћих облика манипулације дјецом бивши партнери чине потпуно 
свјесно, са жељом да се освете бившем партнеру, често без свести о посљедицама које 
такво понашање оставља на њих. 

Најчешћи облици који се срећу у пракси медијаторског рада са дјецом су следећи:
1) Једна од првих злоупотреба дјеце јесте форсирање дјеце да изаберу љубав једног 

родитеља, по цијену доживљаја издаје другог
Услови за ову појаву расту када су родитељи подијељени узајамним неповјерењем и 

конфликтом. Овај удар на дијете постаје дубљи, јер дјететово искључивање, нпр. од оца,  
често узрокује и искључење његове породице. Код оваквих појава биљежи се и суицид-
ност код дјеце (B. Nagy Urlich, 1881: 57). 

2) Ограничавање путовања у иностранство на штету дјетета са другим родитељем 
или у пратњи других чланова породице 

Овај поступак представља својеврсну манипулацију у којој један од родитеља, 
најчешће онај код кога се не налазе дјеца, не дозвољава да дијете путује у иностранство, 
плашећи се да ће тамо остати и бивши партнер и дијете. Међутим, чест разлог за ову 
злоупотребу је  супротстављање доброј вољи другог родитеља да настави самосталан 
живот и да му се на неки начин науди. У тим поступцима највише трпе дјеца, посебно 
ако су укључена у неку од спортских активности и слично. 

3) Претјерано удовољавање дјетету у непохађању школе и избјегавању школских 
обавеза, коришћењу слободног времена, дружењу са вршњачком групом без контроле, 
оптуживање другог родитеља за превару, неморал и слично 

Ови поступци су само неки од алата који се најчешће користе од стране бивших 
партнера у односу на дјецу, како би се дјеци привукла пажња и родитељство прика-
зало на једном већем степену заинтересованости од оне која стварно јесте. Уочено је 
да у тренутку развода брака, периоду прије развода брака као и након самог развода 
брака родитељи у 65% случајева у којима је обављан повјерени поступак посредовања,  
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удовољавају дјетету у скоро свим његовим захтјевима. Истраживање Дефендологија 
центра на узорку од 1/3 активних посредника у Црној Гори показало је да 35 % посред-
ника препознаје и злоупотребе које дјеца чине у односу на родитеље у току раставе бра-
ка, као и да она то најчешће чине кроз различите облике уцјене у односу на родитеље. 
Посредници наводе примјер да дјеца постављају захтјеве које условљавају пријетњом да 
ће прећи да живе код другог родитеља и слично. 

4) Недавање издржавања (алиментације)
Један је од основних показатеља да љубав према дјеци некада није тако јака, како се 

на почетку поступка раставе брака то чини. Посебно у почетном периоду, код раставе 
брака, партнери су јако заинтересовани да покажу спремност за плаћање алиментације 
у новчаном износу који је већи од оног којег одреди надлежни орган. Тада се обећања 
услед јаких емоција које још увијек владају међу бившим супружницима чине још 
чвршћим, него што то стварно јесу. Истраживање Дефендологија центра је показало 
да је чак 75 % очева спремно да плаћа издржавање у већем износу од оног који им је 
одредио надлежни орган. Након престанка брака долази до непоштовања онога што је 
претходно договорено међу супружницима, а често ни онога што је одредио надлежни 
орган. Истраживање Сигурне женске куће објављено у медијима показује да 1/3 очева у 
Црној Гори не плаћају издржавање своје дјеце као и да постоје бројне сметње због којих 
се не могу извршити одлуке надлежних органа. Посредници су у 80 % случајева дош-
ли до мишљења да родитељи сматрају да новац за издржавање дјеце дају партнеру а не 
заједничкој дјеци и да ће тај новац злоупотребљавати други родитељ за своје личне по-
требе, а не за потребе дјеце. Као најчешћи разлог за неплаћање издржавања, медијатори 
наводе сиромаштво, незапосленост, нову ванбрачну заједницу и друго.

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ МЕЂУ СУПРУЖНИЦИМА

Жене тешко препознају насиље партнера и спремне су да га дуго толеришу. Некада 
и најчешће веома дуго у браку, па чак и након развода брака, то је за жене уобичајен и 
прихваћен вид понашања мушкарца. Према подацима последњег истраживања у Црној 
Гори 68, 6% жена је доживјело неки облик насиља од стране мужа (партнера) (Milić, 2015: 
10). Са тврдњом да добра жена увијек треба да слуша мужа, слаже се, или није сасвим 
сигурно да се не слаже преко 37% жена. Четири од пет жена мисли да о проблемима 
насталим у породици треба да се разговара само у породици, чиме се подржава сваки 
вид угњетаваности жене, па и насиље као приватни породични проблем. Само 41, 4 % 
жена увјерено је да друге особе треба да интервенишу, ако се муж лоше опходи према 
жени. Остале су увјерене да је то унутрашњи, међупартнерски проблем, или су неод-
лучне, чиме подржавају мит да се прљави веш не износи из куће. Чак свака пета жена 
је сигурна или је неодлучна у увјерењу да је жена обавезна да има сексуалне односе са 
мужем и онда када то не жели. Жене са таквим увјерењима подржавају насиље мушкара-
ца над женама. Остале жене прихватају могућност оправдања разлога насиља партнера 
или су неодлучне. Истраживање јавног мњења које је реализовано у Црној Гори 2012. 
године на узорку од 1.103 испитаника у 17, од 21 црногорске општине,  показало је да као 
узроке насиља у породици њих 29% види злоупотребу моћи чланова породице, боле-
сти зависности 22%, економску кризу 21%, патријархално друштво 18%. Сваки четврти 
мушкарац у овом истраживању, које је спровео СОС телефон из Подгорице, сматра да је 
насиље оправдано, јер их жена изазива својим понашањем. 

Насиље у породици, а посебно насиље над женама, представља најдрастичнији об-
лик кршења људских права. У току трајања брака, насиље је најчешће најинтензивније. 
Међутим, у пракси посредника у истраживању Дефендологија центра Црне Горе, чак у 
35% случајева насиље се јавља и у току поступка за развод брака, али се наставља и на-
кон развода. 
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О насиљу у породици као феномену и његовом развоју постоје бројне теорије, али 
једно је сигурно − да се ради о мултидисциплинарном проблему, за који је неопходно 
развијати механизме за његову превенцију.

ЗАКЉУЧАК

У полазишту одређивања основних својстава породице, увијек стоји да је то друшт-
вена група, али да се она посматра из различитих углова. Једни придају изузетан значај 
социјализацији појединца, која се врши преко појединца, док други круг стручњака ис-
тиче виталност породице и њен опстанак у случајевима криза, као што је развод брака. 
Са  опстанком породице, опстаје и друштво (Mitić, 1997: 8). Када се говори о опстанку 
породице важно је напоменути да, по правилу, од престанка брака између супружни-
ка не зависи опстанак породице. Међутим, њене битне карактеристике, као особене 
друштвене групе, свакако бивају поремећене. Значајне промјене у савременој породици, 
у односу на ону из прошлости, најчешће су узроковане неким од следећих фактора: ни-
жом стопом рађања, промјеном улоге жене и повећавањем стопе развода, те поновним 
заснивањем нових породица, дужим животним вијеком, склапањем истополних брако-
ва и слично. 
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ABUSE OF PARENTAL AND MARITIAL RIGHTS 
IN DIVORCE PROCEEDINGS

Slavko Milic, MA
Center for security, sociology and criminal research “Defendologija”

Department for Domestic Violence, Police Directorate of Montenegro

Abstract: Family is the most important community for the individual and society as a 
whole, representing the primary axis of social order. The family gathers persons connected 
by marriage and their children, consensual partners, but also families created by adoption, 
possibly wider circle of relatives in order to achieve numerpus functions, of which one of the 
most important is parental role.
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Dysfunctional families cause much harm to the individual and society, to the extent that 
the damage can not be measured from only one perspective. However, life without violence 
represents a basic human right which is guaranteed by international and national regulations.

Violence is the most drastic violation of the rights of family members and very often is 
present in partner relations to the detriment of women. The paper discusses the practical 
experience that indicates the existence of abuse in the exercise of parental, marital and family 
law in divorce proceedings, child custody and procedures for child support from parents who 
are regulated in a number of legal systems in our region in the same or similar manner.

The paper does not discuss the other ways of terminating a marriage. Divorce of parents 
for children is one of the most stressful moment in childhood that can leave permanent 
consequences for the children, especially during adolescence.

Keywords: marital right, parental rights, divorce, familly law.
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Сажетак: Најекстремнији облици политичког криминала, тероризам и 
побуњеништво, испољавају тенденцију ширења ван националних граница и регио-
налних оквира. Ове врсте политичког криминала највише забрињавају друштво, јер 
се на хиљаде терористичких и/или побуњеничких активности дешавају годишње. 
Такође, све повезанији транснационални организовани криминал у 21. веку често је 
покретан политичким идејама и у функцији је јачања терористичких и побуњеничких 
организација. У региону Блиског истока постоје многе терористичке организације 
које су националистички мотивисане, међу којима се истиче Хезболах. Ова у ислам-
ском свету утицајна радикална организација либанских шиитских муслимана је од 
стране међународна заједнице проглашена за терористичку организацију. Хезбо-
лах је терористичка организација са средиштем у Либану, која је након више од 30 
година постојања остварила глобалан утицај. Последње терористичке (криминал-
не) акције на Кипру, у Турској и Бугарској скрећу пажњу на постојање огранака ове 
организације и у европском региону. Основне улоге делова ове организације у Ев-
ропи су финансирање и логистичка подршка активности централе, а извори новца 
су, најчешће, криминалне активности. У раду је извршена историјско-компаративна 
анализа терористичке организације Хезболах у Либану, Блиском истоку и Европи са 
аспекта организације, позиције и утицаја.

Кључне речи: политички криминал, тероризам, побуњеништво, Хезболах.

УВОД

Већина данашњих аутора слаже се да је тероризам врста криминала. У свом делу 
„Криминологија: теорије, обрасци и врсте“, аутор Лери Сигел пореди и поистовећује 
терористичке организације са политичким3. Свакако да терористичке организације 
на располагању имају много више активности од политичких које могу да спрово-
де како би оствариле своје циљеве, али и ефекти које остварују су краткорочнији. 
Анализирајући светску сцену уочава се да су деценијама опстале само терористичке 
организације које су имале јако развијено политичко крило. Оне су најчешће ево-
луирале у побуњеничке, а затим су почеле и да учествују у власти. Стога се може 
рећи да су тероризам и побуњеништво најопаснији облици политичког кримина-
ла. Модерно побуњеништво и тероризам, захваљујући развоју технологије, постају 
све повезанији, синхронизованији, а неки облици чак имају глобални утицај. Хез-
болах је одличан пример свега наведеног. Иако нашироко сматран терористичком 
организацијом, Хезболах је од стране либанске шиитске популације прихваћен као 
покрет отпора те је на тим основама и политички заступљен у либанској влади. Под-
ржан од стране Ирана и Сирије деценијама уназад, а развио је свеобухватан без-
бедносни апарат и широко распрострањену мрежу социјалних служби. Има широк 
спектар утицаја и начина остваривања својих циљева, а економски је одржива и не-

1 bojank.kuzma@gmail.com
2 terzicmiroslav@yahoo.com
3  L. Siege, Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, Cengage learning, 2013, стр. 289.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА64

зависна организација. На Блиском истоку ова организација је себе изоловала од запад-
ног утицаја и одредила се као отпор против Израела и чувар државе Либан. Оваквим 
деловањем је постала један од актера у социјалној структури Либана који држава не 
контролише. Од осамдесетих година прошлога века до данас „Божија партија“ је пре 
свега деловала као продужена рука иранске спољне политике на Блиском истоку. Данас 
више него икад Хезболах враћа Сирији и Ирану добијену подршку активно учествујући 
у сукобима у Сирији и Ираку, али и изводећи криминалне активности широм планете.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ

Хезболах („Божија партија“) утицајна је радикална организација либанских шиит-
ских муслимана. Има политичко и војно крило и себе назива „Исламски отпор“. Данас 
је либански Хезболах „држава у држави“, али то није увек било тако. Група се појавила 
1982. године4 током либанског грађанског рата, предвођена муслиманским шиитским 
свештенством као једна од герилских фракција. Настала је одвајањем од секуларне 
партије „Амал, која и данас постоји, а чије су активности тада оцењене као преслабе 
и неконкретне. У самом формирању Иран је одиграо велику улогу, пославши око пет 
хиљада чланова Иранске револуционарне гарде да надгледају процес мобилизације, 
регрутације, религиозне и војне обуке либанских шиита. Сви чланови Хезболаха су 
строги следбеници ислама и учења ајатолаха Саида Рухолија Мусавија Хомеинија. 
Већина чланова организације одговара личном профилу: порекло из сиромашне шиит-
ске породице, млади и радикални. Многи су дошли из организације Амал, због њене, по 
њиховом мишљењу, недовољне радикалности у односу на Израел. Настао је са крајњим 
циљем стварања исламске републике по узору на Иран. Идеологија Хезболаха се заснива 
на јаким антиизраелским и антизападним осећањима, као и тежњи да се Либан очисти 
од немуслиманског присуства. Од оснивања, организација Хезболах је савезник Ирана, 
од кога добија значајну финансијску и политичку подршку. Поред тога, организација 
има блиске везе и са истомишљеницима у Сирији. Без обзира што ова организација има 
тесне идеолошке и духовне везе са Ираном, она није у потпуности потчињена Ирану, 
већ је пре коалиција либанских шиитских имама, од којих сваки има своје политичке по-
гледе и своју мрежу следбеника и веза са иранским политичким, војним и клерикалним 
естаблишментом. Руководство Хезболаха и ирански званичници негирају да покрет има 
јасну организациону структуру; ипак, Хезболахом се руководи на државном и месном 
нивоу, а руководство је политичко-религиозно и састоји се од невелике групе либанских 
шиитских духовних лица, која су директно изабрали духовници Ирана. Шеик Мухамед 
Хусеин Фадлал био је духовни оснивач и лидер Хезболаха. Почетком осамдесетих го-
дина, а нарочито након ликвидације Шаха Абаса Мусајиа (убијен 16. 2. 1992. године), 
Хезболах је постао знатно политички активнији у Либану, створивши праву командну 
и руководећу структуру. Такође је постао знатно агресивнији према Западу и Израелу. 
То је постало могуће након што је Сирија дозволила Хезболаху ширу улогу у либанским 
институцијама, Влади, војном, банкарском и економском систему, што је остварено на-
кон потписивања Таифског споразума 24. 10. 1989. године у Бејруту.

Унутрашњом структуром и руководством Хезболаха руководи Шура савет за 
доношење одлука (Majlis Shura al-Qarar5), који чине девет највиђенијих религиозних 
чланова Хезболаха, међу којима су седам из Либана и два из Ирана. Одговорни су за 

4  Више видети у енциклопедији Британика, доступној на: https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FE
Bchecked%2Ftopic%2F264741%2FHezbollah&ei=nlg5Va_CBsbLyAOP5IHoBA&usg=AFQjCNHQRa3gF2KvgBL
CX-xFdFZ-5P2r3w&sig2=ZQVlv5FZhXm5CzS2ZU9skA&bvm=bv.91427555,d.bGQ.
5  У исламској политичкој терминологији, реч shura (укључујући и израз majlis shura односно „Шура са-
вет“) само је у „консултативној“ употреби. У контексту радикалних исламских покрета (или организација), 
попут Хезболаха, овај термин се односи на одлучујућу или извршну (укључујући оперативну) функцију 
лидерства ових покрета и организација.
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доношење одлука по финансијским, војним, правним и политичким питањима. Шура 
саветом за доношење одлука руководи генерални секретар Саид Хасан Насралах.6

Савет руководи следећим подсаветима: 
− Извршни; 
− Правни;
− Политички;
− Консултативни;
− Војни, односно, Џихад.
У структури Хезболаха постоји и обавештајно одељење које управља организацијом 

радио-телевизије и штампе, те у свом окриљу организација има телевизију и неколи-
ко новинских издања у којима се често појављују лидери и преносе поруке следбени-
цима. Посебан начин обраћања лидера је и такозвана видео-телеконференција која 
се организује и пројектује по потреби, а најчешће када је потребно „протумачити“ 
одређене догађаје или представити будуће активности. Пројектује се у најављено и за-
казано време окупљеним грађанима и тада најчешће публици обраћа Хасан Насралах. 

ПОЛОЖАЈ И УТИЦАЈ У ЛИБАНУ

Након Таифског споразума 1989. године, којим су прецизирани услови прекида 
петнаестогодишњег грађанског рата, Хезболах постаје део либанског политичког си-
стема. Овај споразум је покушао да прекине верско ривалство због којег је рат и по-
чео, успостављањем нове поделе власти између муслиманског и хришћанског живља. 
Пре свега, одузета је извршна власт позицији председника државе која је резервисана за 
хришћане (Мароните). Затим је извршна власт дата Савету министара, који је једнако 
подељен између хришћана и муслимана; лидерска, премијерска позиција је резервиса-
на за сунитског муслимана, a позиција председника скупштине је остављена шиитима. 
Коначно, под изговором отпора Израелу, Хезболаху је дозвољено да и поред либанских 
оружаних снага остане једина наоружана организација на територији Либана. Остале 
фракције су биле присиљене да предају своје наоружање и да своје циљеве убудуће по-
стижу политички. У политику Хезболах званично улази 1992. године, када је на изборима 
освојио осам места у парламенту. Од деведесетих организација бележи раст у подршци 
и након неколико сукоба са Израелом осваја епитет „јединог/правог“ отпора израелској 
окупацији. Први критични моменат је свакако била 2005. година, када је Сирија преки-
нула са политичким и војним присуством у Либану, које су пратили велики протести то-
ком којих је извршен атентат на премијера Рафик Харирија. Након овог убиства, за које 
се петорици чланова Хезболаха суди у одсуству, отпочео је велики притисак од стране 
хришћана, сунита и друза да се Хезболах разоружа. Међутим, организација се успешно 
изборила за одржавање своје позиције, делимично и због тридесетчетвородневног рата 
који је вођен са Израелом током лета 2006. године. Верске тензије су након овога наста-
виле да расту, што је довело и до другог критичног момента који се десио 2008. године, 
када је дошло до цивилних немира и жртава, а Хезболах је војно заузео центар Бејрута. 
Сукоб је окончан споразумом у Дохи који је Хезболаху донео моћ вета у Кабинету мини-
стара. Ово је значило да ће оставка било ког министра који припада коалицији Хезбола-
ха проузроковати пад владе. До сада се ово десило само једном, 2011. године, и од тада је 
Хезболах учествовао у свим саставима Савета министара7.

6  Sayyed Hassan Nasrallah, шиит, рођен у селу Bazouriya на југу Либана. Школовао се у религијској школи 
у граду Najaf у Ираку, као штићеник шеика Абас Мусавија (Sheikh Abbas Musawi), кога је касније наследио 
на месту лидера Хезболаха. Отац је четворо деце. Најстарији син Хади (Hadi) погинуо је у сукобима са из-
раелском војском 1997. године. Настањен је у шиитском насељу Bir al-Abed, на југу Бејрута у Либану, у коме 
се налази главни штаб Хезболаха.
7  Alami, M., Minding the home front Hezbollah in Lebanon, The Washington Institute for Near East Policy, No 
21 – August 2014, стр. 4.
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Финансијска средства за своје активности Хезболах обезбеђује на више начина, а 
један од најважнијих је узгајање мака ради производње хероина у долини Бека, за продају 
на Западу. То је и извор зараде за локално становништво због одсуства радних места у 
том региону. Са поља, мак иде у погоне за прераду, где се прерађује у хероин, опијум и 
хашиш. Ови наркотици се пакују и шаљу из Либана у Европу, Азију, Јужну и Северну 
Америку. Један део производи се у медицинске сврхе, за две болнице Хезболаха. Према 
постојећим подацима, годишњи приходи достижу од 85 до 95 милиона америчких дола-
ра. За олакшавање транспорта наркотика у либанске луке, Хезболах је организовао своју 
сопствену грађевинску фирму, „Џихад Ел Бина“, односно Одељење социјалне изградње 
исламског џихада. После маја 2000. године, Израелска војска и Армија јужног Либана на-
пустили су јужни Либан, а „Џихад Ел Бина“ помогла је либанској армији у утврђивању 
пограничних положаја, градила је путеве, поправљала куће у селима, које су страдале 
током рата, а такође је почела и да изграђује луке и аеродроме по целом Либану. Друге 
пројекте, које „Џихад Ел Бина“ води уз помоћ ОУН, јесу подизање линија за електричну 
струју и старих нафтовода, који воде из Сирије у Сидон и Тир, које су страдале током 
грађанког рата и израелске окупације, а такође поправке водовода, пумпних станица, 
иригационих канала, објеката канализације и за пречишћавање.

Хезболах је установио и низ цивилних предузећа, укључујући такође и услуге јавног 
превоза, које раде у јужном Бејруту, у долини Бека и јужном Либану. Највећим делом, 
они се баве такси-услугама и свакодневним превозом са посла и на посао људи који раде 
у предузећима Хезболаха.

У социјалне пројекте које води Хезболах улази и управљање у десет школа, од узра-
ста за обданиште до ученика старијих разреда, и у три болнице, које се граде у јужном 
Бејруту, у долини Бека и јужном Либану. Социјални пројекти у јужним квартовима 
Бејрута, који су ослонац Хезболаха, укључују банкарске и фирме за давање зајмова, које 
дају погодне зајмове за куповину покућства сиромашним грађанима. 

На овај начин, Хезболах данас није тајна терористичка организација, већ је то 
организација која, захваљујући Таифском споразуму, игра значајну улогу у либанском 
друштву. Хезболах је у пракси спровео операцију „придобијања наклоности становништ-
ва“ на амерички начин и подигао је на нови ниво. Он зарађује новац на међународној 
трговини наркотицима, спроводећи у живот крупне цивилне објекте локалне и цен-
тралне администрације и обезбеђујући себи најбоље могућности за производњу херои-
на и опијума и пребацивање терориста. Успоставом инфраструктуре, разрушене ратом, 
Хезболах је придобио симпатије и подршку становништва, јер им обезбеђује основ-
не социјалне услуге, као што су школовање, лечење и транспорт, које централна Вла-
да Либана није могла да обезбеди током претходних 20 година. Заузврат има подршку 
популације за своју политичку позицију која делује као повратна спрега јер се крими-
налне активности несметано одвијају.

ПОЛОЖАЈ И УТИЦАЈ РЕГИОНАЛНО

Дешавања у непосредном окружењу Либана негативно утичу на безбедносну 
ситуацију у земљи уз све јачу конфронтацију између шиита и сунита. Током ове и пред-
ходне године, побуњеници у Сирији нису успели да остваре значајне успехе у борба-
ма па су покушали да прошире сукоб на Либан стварајући упоришта међу сунитским 
избеглицама из Сирије у пограничном граду Арсалу и међу палестинским избеглица-
ма у камповима широм земље. Главни носиоци ових активности биле су терористич-
ке организације „Исламска држава“, Ал Нусра фронт и Абдулах Азам бригаде. После 
неколико напада у унутрашњости Либана извршених од стране ових група, либанска 
армија је уз подршку бораца Хезболаха и сиријске армије у априлу 2014. године извела 
противпобуњеничку операцију и ставила под контролу Арсал и границу према Сирији. 
Овим је Хезболах неповратно умешан у сукоб шиита и сунита на Блиском истоку, а по-
литичка позиција „отпора“ према Израелу је доста ослабила. Појавом Исламске државе, 
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сунитске терористичке организације, позиција Хезболаха се додатно усложњава јер су 
радикални исламисти, предвођени Исламском државом, проширили сукоб на Ирак и 
у јуну 2014. године прогласили тзв. Исламски калифат8 на деловима територије Сирије 
и Ирака које држе под контролом. Истовремено су истакли своје претензије на Либан, 
проглашавајући га једним од емирата у саставу овог „калифата“, са намером да пресеку 
тзв. шиитски полумесец, односно повезане делове територија Либана, Сирије, Ирана и 
Ирака на којима живе шиити. Ово је изазвало реакцију Хезболаха, који је упутио бор-
це у Сирију као помоћ снагама под командом Башара Ал Асада9. Радикални исламисти 
одговорили су 2014. године терористичким нападима на руководиоце либанских без-
бедносних служби које су блиске Хезболаху. Притом, терористи углавном користе ау-
томобиле–бомбе (за нападе на важне личности) и мотоциклисте који нападају ручним 
бомбама тзв. мекше мете (локали и цивили). Због тога су либанска армија и безбедносне 
службе, уз подршку Хезболаха, покренуле акцију са циљем неутралисања терористич-
ких ћелија у земљи, која још увек траје. Хезболах је до сада мобилисао борце и ангажо-
вао их у борбеним дејствима у Ираку, Сирији и у антитерористичким акцијама у Либа-
ну. Лидер организације, Хасан Насралах, тренутно важи за кључну политичку фигуру 
у Либану и шире, од које се у наредном периоду очекују значајне одлуке о још већем 
ангажовању Хезболаха у шиитско-сунитском сукобу.

Хезболах тренутно спроводи активности нижег интензитета у Либану ради 
„демонстрације присуства“ на територији. Палестинске организације свакодневно 
позивају Хезболах да помогне у борби против Израела отварањем новог фронта за 
Израел, али подршка Хезболаха остаје декларативна због обима ангажовања у Ираку 
и Сирији10. Наиме отпор према Израелу, који је и основ постојања организације Хез-
болах, полако се ставља у други план. Акције се све чешће препуштају палестинским 
организацијама – типичан пример је ракетирање територије Израела са територије 
Либана у јулу 20.14 године. Изат Атве, Палестинац одговоран за лансирање ракете 11. 
јула 2014. године са територије Либана на Израел, који је ухапшен у болници након 
лансирања, ослобођен је уз кауцију до почетка судског процеса11. Приликом хапшења 
је изјавио да је то урадио да као Палестинац пружи подршку својим сународницима у 
Гази. Само месец дана касније је променио исказ и изјавио да је лансирао ракете ради 
отпора Израелу и ради подршке окупираним територијама Либана. Овај процес је затим 
добио политичку позадину јер отпор Израелу (resistance – Хезболах) у Либану није неза-
конит. Процес је у току, али починилац ће на крају испасти херој, а не терориста.

Да би подржао овако обимно ангажовање, Хезболах је своје криминалне активности 
интензивирао, а познато је да не дејствује само на територији Либана већ у целом свету. 
Поред одељења у долини Бека, у провинцији Ал Џануб, у западном Бејруту и јужним 
предграђима града постоје подаци о ћелијама организације у Северној, Централној и 
Јужној Америци, Индонезији, Малезији, Канади, Француској, САД, Немачкој, Румунији, 
Бугарској, Холандији, Шведској, Енглеској и Белгији. 

ПОЛОЖАЈ И УТИЦАЈ ГЛОБАЛНО

Свакако да је за развој и активност сваке криминалне, терористичке или побуњеничке 
организације пре свега потребна људска база, из које се могу регрутовати чланови. Хез-
болах има велики капацитет по овом питању јер је либанска дијаспора у свету значајно 
распрострањена. Не постоје прецизни подаци о њеној величини, па процене варирају у 
дијапазону од пет до петнаест милиона Либанаца у расејању. Већина либанских емигра-
ната и њихових потомака су или хришћани или муслимани шиитске конфесије. Либан-
ске породице су економски и политички познате у неколико држава Латинске Америке 
8  Barret R.: The Islamic State, The Soufan group, November 2014.
9  http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-in-iraq-a-little-help-can-go-a-long-way.
10  http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/lebanons-once-mighty-hezbollah-is-facing-attacks-in-syria--
andalso-at-home/2014/10/27/81cd75a4-9d26-4f9b-b843-9fa0814b2471_story.html.
11  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-01/265714-rocket-fire-suspect-set-for-release.ashx?utm.
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(у 2010. години најбогатији човек на свету је био Мексиканац Карлос Слим Хелу, син 
либанских имиграната и власник највеће телекомуникационе компаније у Централној 
и Јужној Америци) и чине такође велики део либанско-америчке заједнице у САД. 
Највећа либанска дијаспора налази се у Бразилу, где живи шест до седам милиона људи 
либанског порекла. 

Тако велик број Либанаца у дијаспори може се делимично објаснити традицијом 
поморске трговине и путовања која сеже до времена Феничана и њихове везивне уло-
ге у односима између Европе и Блиског истока. Уобичајена пракса је била да Либанци 
емигрирају у друге државе у потрази за бољим животом и економском независношћу. 
Осим тога, у историји либанског народа догодило се неколико етничких чишћења и на-
силног померања становништва. 

Сви ови чиниоци су допринели да либанска популација буде веома покретљива, 
а то иде у прилог „Божијој партији“ која своје активности изводи у целом свету, 
деценијама уназад. У више наврата пресецани су канали трговине оружјем и дрогом и 
„прања“ новца у које су били умешани припадници Хезболаха широм западне хемис-
фере. Такође, регистровано је и велико присуство „пословних људи“ повезаних са овом 
организацијом у слабим државама бившег источног блока, Јужне Америке и Африке, 
у којима су на власти биле корумпиране владе и које су биле у транзицији ка модер-
ним политичким системима. У овим државама криминалне активности су се кретале 
од трговине дијамантима до промета дрога, а новац се користио за набавку и транспорт 
наоружања. Коначан производ оваквих деценијских активности је политичко и економ-
ско присуство у неколико европских држава, где данас организација прикупља новац за 
„добротворне сврхе“. Поред тога, грађани либанског порекла се регрутују за операције 
Хезболаха на Блиском истоку и шире. Годинама уназад, САД и државе ЕУ изражавају 
забринутост о активностима и утицају Хезболаха глобално. Након терористичког на-
пада у Бугарској, када је 2012. године младић активирао ранац пун експлозива и ус-
мртио шесторо људи (погинуо је бугарски возач аутобуса и пет израелских туриста), 
САД и Израел су отпочеле са вршењем политичког притиска да се Хезболах стави на 
листу терористичких организација12. Притисак је отпочео тек након завршетка истраге 
која је утврдила да су починиоци били Либанци са страним држављанством и везама са 
Хезболахом. Посебну пажњу је такође привукао и случај младог Либанца, ухапшеног на 
Кипру, који је имао држављанство Шведске. Он је признао да је агент Хезболаха плаћен 
да прикупља податке о израелским летовима и туристичким местима која се најчешће 
обилазе. Специфичност овог случаја је и што је овај младић на крају процеса осуђен за 
припадање криминалној, а не терористичкој организацији.

Велика Британија је поднела званичан захтев у мају 2013. године да ЕУ означи Хез-
болах као терористичку организацију, али ова иницијатива није дала резултате јер није 
било консензуса13. Аустрија и Италија су две земље које су биле међу земљама које нису 
дале свој пристанак, између осталог и зато што на тлу јужног Либана имају своје миро-
вне снаге. Чешка, Пољска, Словачка и Румунија су такође биле против, док су Швед-
ска, Летонија, Немачка и Француска подржале британску иницијативу. У Европи данас 
једино Холандија класификује Хезболах у целости као терористичку организацију14.

ЗАКЉУЧАК

Тероризам и побуњеништво треба разликовати од простих облика политичког 
криминала, као што су политичко убиство, атентат, саботажа и диверзија, али и од 
насилних грађанских нереда, од облика насиља државе против својих грађана и од 
традиционалног криминала. 

12  https://now.mmedia.me/lb/en/specialreports/hezbollah-around-the-world.
13  http://www.idfblog.com/hezbollah/2013/06/11/how-does-the-world-classify-hezbollah/.
14  https://now.mmedia.me/lb/en/specialreports/hezbollah-in-europe.
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Прости облици политичког криминала могу се, али не морају, појављивати као те-
рористички акти, односно средство тероризма или побуњеничких покрета. Хезбо-
лах је свакако користио све појавне облике криминала које је имао на располагању 
или за које је имао средстава и услова. Терористички акти на сопственом и страном 
тлу су били почетак и борба за позицију у друштву. Затим су уследиле производња и 
дистрибуција опијума, трговина наоружањем и прање новца уз непрестано јачање базе 
и позиције у политичком животу. У скоријој прошлости убиство премијера државе, 
условљавање постојања владе и утицај на спољну политику државе сведоче о чињеници 
да је ова организација усмеравајући чинилац либанског друштва. Већина терористичких 
организација прерасте у побуњеничке и врло су тешке за неутралисање јер је потребно 
уништити не само физички део већ и идеју коју подржавају чланови. Противтерористич-
ка и противпобуњеничка борба обично траје деценијама. Анализа Хезболаха од његовог 
настајања до данас показује развој, јачање и еволуцију. Разлози за ово се могу тражити у 
неједнаком ставовима осталих држава према овој организацији, либанском менталите-
ту, утицају окружења, али свакако и у вођству организације. Лидери Хезболаха су дав-
но прерасли неповезане акције терористичких ћелија и одлично се сналазе у глобалној 
политичкој арени. За транзицију од недржавног актера до државотворног елемента ова 
организација је искористила политички криминал. Политички криминал, за разлику од 
осталих врста криминала, обухвата постојање свести о политичким циљевима, органи-
зованост и поседовање средстава којима се политички циљеви могу постићи, а Хезболах 
је своју организацију градио управо око ова три стуба. Модерни Хезболах је терористич-
ка организација са политичким и војним крилом, али и са социјалним одсецима. Своје 
политичке циљеве проширила је на шиитску популацију у држави Либан и шире. Поред 
тога, организација је успела да изгради систем који обезбеђује људске и материјалне ре-
сурсе којима се циљеви могу постићи. Након обједињавања политичког, безбедносног 
и економског аспекта постојања заживео је корпоративни приступ постојања. Проши-
рене су криминалне активности на друге континенте како би се повећао финансијски 
капацитет, а са тиме је дошло и до повећања домета и могућности. 

Данас је Хезболах државотворни елемент у Либану, учествује у регионалним кон-
фликтима, а на своје првобитне непријатеље дејствује терористичким активностима и 
ван граница Блиског истока, док његове криминалне активности широм планете служе 
за подршку акција и јачање централе. 
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Abstract: The most extreme forms of political crime, terrorism and insurgency, are showing 
tendency for reaching over national and regional borders. These types of political crime are the 
ones that most societies are worried about, because thousands of terrorist and/or insurgent 
actions are happening every year. In addition, transnational organized crime in 21st century is 
often motivated by political ideas and it is used to empower terrorist and insurgent operations. 
In the Middle East region many organizations are nationally motivated, and Hezbollah is 
one of them. This radical organization of Lebanese Shia Muslims is proclaimed by part of 
international community for terrorist organization. They are stationed in Lebanon, but in the 
last 30 years they have developed capabilities for global reach. Last actions in Cyprus, Turkey 
and Bulgaria made clear that branches of this organization exist in Europe as well. Their basic 
role is to finance and logistically support main body in Lebanon, and sources of money are 
usually criminal activities. This paper analysed Hezbollah as terrorist organisation in Lebanon, 
Middle East and Europe from aspect of its organization, position and influence.
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РЕЗУЛТАТИ РАДА ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА И ТУЖИЛАШТАВА  
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ПОКАЗАТЕЉ ЊИХОВЕ СТРУЧНОСТИ
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Сажетак: Најбољи показaтељи стручности оних који се баве одређеном 
дјелатношћу су свакако резултати њиховог рада у тој области. Сходно овоме, најбољи 
показатељи стручности запослених у полицијским агенцијама и тужилаштвима у БиХ 
су свакако резултати рада које они остварују у сузбијању криминалитета. Тужилачки 
концепт истраге, који се примјењује од 2003. године на просторима БиХ, оставља 
довољно могућнoсти да се изврши анализа резултата рада полицијских структура 
у БиХ и тужилаштава, које су они остварили у погледу сузбијања криминалитета. У 
раду ће бити презентовани подаци о стању криминалитета у БиХ из којих се јасно 
уочавају показатељи о стварном стању сарадње између полиције и тужилаштава, о 
њиховим резултатима рада у сузбијању криминалитета, а биће наведени и разлози 
који условљавају лошије резултате рада (и полиције и тужилаштава) од очекиваних. 
Рад ће укратко објаснити организацију полицијских структура у БиХ и организацију 
тужилаштава, а говориће и о неким образовним институцијама у БиХ,  које су битне 
за стицање неопходних знања за рад у полицијским агенцијама и тужилаштвима.

Кључне рeчи: полиција, полицијска агенција, тужилаштво, стручност, резултати 
рада, стање криминалитета.

УВОД

Полицијске агенције које чине полицијски систем Босне и Херцеговине, као и 
тужилаштва која функционишу у оквиру система тужилаштава БиХ, представљају 
најважније субјекте за сузбијање криминалитета у БиХ. Пошто БиХ представља сло-
жену државу, полицијски систем и систем тужилаштва имају доста својих особено-
сти које утичу на њихово функционисање. У овом раду се нећемо бавити тим спец-
ифичностима, већ ћемо их занемарити и бавити се доступним показатељима о раду 
полицијских агенција и тужилаштава, а који се налазе у званичним извјештајима. 
Показатељи који се наводе као резултати рада наведених субјеката, најбоље 
одсликавају стварно стање њиховог успјеха у сузбијању криминалитета.

Према одредбама Закона о кривичном поступку БиХ, ЗКП РС, ЗКП ФБиХ, 
ЗКП Брчко дистрикта, од активности полицијских агенција и тужилаштава, као 
и њихове сарадње, зависи стање безбједности у цјелокупној БиХ. Однос полиције 
и тужилаштва је доста специфичан и протекли период, почев од 2003. године, 
изњедрио је већи број проблема, који директно утичу на лошије резултате помену-
тих субјеката. Многобројне едукације, заједничке радне групе, као и посебни акти 
о сарадњи полиције и тужилаштва, само су неке од активности које су предузи-
мане у протеклом периоду, како би се побољшала сарадња и отклонили проблеми 
у функционисању. Међутим, стварно стање се најбоље може сагледати у резулта-
тима рада, који су показатељ не само пуког увида у тренутно стање и проблеме, 
него и, усудићемо се да кажемо, стручности полицијских агенција и тужилаштава 
у сузбијању криминалитета.

1  gojkosetka@yahoo.com
2  mladen_vukovic1983@yahoo.com
3  predrag84@yahoo.com 
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Босна и Херцеговина је сложена држава, која се састоји од два ентитета (Републике 
Српске и Федерације БиХ) и Брчко дистрикта. Федерација БиХ се састоји од десет кан-
тона, а поред поменутих нивоа власти у БиХ, постоји и ниво заједничких институција 
(БиХ ниво). Сагласно организацији БиХ, полицијски систем БиХ састоји се од неколико 
различитих нивоа, на којима егзистира већи број полицијских агенција, а ти нивои су: 
кантонални, ентитетски, Брчко дистрикт и ниво заједничких институција. Кантонални 
ниво је заступљен у Федерацији БиХ и на том нивоу егзистира десет кантоналних ми-
нистарстава унутрашњих послова. На нивоу ентитета постоје ентитетска министарства 
унутрашњих послова, с тим што МУП Републике Српске представља јединствен репу-
блички орган који своје послове обавља на цјелокупној територији Републике Српске, док 
је МУП ФБиХ надлежан само за дио полицијских послова на територији ФБиХ, а већину 
осталих полицијских послова  обављају кантонална министарства унутрашњих послова. 
У Брчко дистрикту полицијске послове обавља Полиција БД. Нонсенс полицијског си-
стема БиХ представља ниво заједничких институција, јер су полицијске агенције на овом 
нивоу формиране супратно одредбама Устава БиХ. На овом нивоу се налазе: Гранична 
полиција, Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), Дирекција за координацију 
полицијских тијела БиХ, Агенција за полицијску подршку, Агенција за форензичка 
испитивања и вјештачења, Агенција за школовање и стручно усавршавање крадрова и 
Служба за послове са странцима. Тужилаштва су организована по сличном принципу, с 
тим што у Републици Српској на регионалном нивоу постоји пет окружних тужилашта-
ва (и Специјално тужилаштво – Посебно одјељење Окружног тужилаштва у Бања Луци), 
а на републичком нивоу се налази Републичко тужилаштво РС. У ФБиХ постоји десет 
кантоналних тужилаштава и Федерално тужилаштво ФБиХ. У Брчко дистрикту постоји 
Јавно тужилаштво БД. На нивоу заједничких институција егзистира Тужилаштво БиХ.

ТУЖИЛАЧКИ КОНЦЕПТ ИСТРАГЕ И ОДНОС 
ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА И ТУЖИЛАШТВА У БИХ

Концепт тужилачке истраге у кривичном поступку БиХ датира из 2003. године. По-
сматрано с аспекта низа нових законских рјешења у области кривичног поступка, тачније, 
његова  законска регулатива, представља најкрупнији захват у босанскохерцеговачком 
кривичнопроцесном законодавству од доношења Закона о кривичном поступку из 1953. 
године. Ослањајући се првенствено на домаћу правну теорију и праксу из области кри-
вичног процесног права, творци новог законског текста сматрали су да је овим законом 
потребно уградити одређене новине које одражавају признате међународне стандарде 
и принципе у овој области, а ради побољшања ефикасности поступка и јачања заштите 
права и слобода лица која учествују у поступку, посебно оних против којих се води по-
ступак.4 Искуства европских земаља показују да су скоро све земље реформисале прет-
ходни кривични поступак тако што су увеле тужилачку истрагу, са већим или мањим 
учешћем полиције у његовом спровођењу. Такав правац реформе доминира и у српској 
научној и стручној јавности.

Истрага је фаза претходног поступка коју спроводи тужилац  против одређеног лица, 
због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело. Оно што даје „адверзијални 
печат“ цјелокупном новом систему кривичног поступка, као својеврсне „кривичне пар-
нице“ са снажно наглашеном акузаторношћу сваке фазе поступка, садржано је у улози 
тужиоца у којој је он једна од странака у поступку, са овлашћењима да гони учиниоце 
кривичних дјела. При томе, законодавац му препушта и даје одговорност за цјелокупан 
поступак откривања и расвјетљавања кривичних дјела и њихових учинилаца на тај на-
чин што истрагу у потпуности ставља у овлашћење и дужност тужиоца, ограничавајући 
судску интервенцију у истрази само на случајеве у којима истрага, односно поједине 
радње које се спроводе у истрази производе или могу да произведу такве посљедице 

4  С. Бејатовић, Нове тенденције у науци кривичног процесног права и кривичнопроцесно законодавство 
Србије, Ревија за криминологију и кривично право, Год. 46, бр.3/2008, Београд, стр. 4.
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којима могу бити нарушена или ограничена нека од основних људских права и слобода5. 
У односу на раније стање, улога суда, тужиоца и овлашћених службених лица се по но-
вом закону драстично измјенила, као уосталом и сама садржина појма истраге6.

Један од најважнијих сегмената кривичноправног реаговања на све видове и обли-
ке криминалитета је свакако сарадња између полиције и тужилаштва. Свака уређена 
друштвена заједница као приоритетан задатак мора имати развој ових тијела кривично-
правне реакције  као и стварање услова за њихову успјешну сарадњу. Сарадња полиције 
и тужилаштва постала је кључно и готово једино средство у пружању отпора крими-
налним активностима. О овој чињеници говори и један прост увид у кривичнопроцес-
не законе, у којима се јасно може уочити колика је улога ових тијела понаособ, као и у 
међународној сарадњи. Јасно је видљиво да нити тужилаштво може без полиције, нити 
полиција може без тужилаштва, односно да они чине један јединствен систем дјеловања 
у супротстављању криминалитету7. 

Улога полицијских структура које егзистирају у БиХ у истрази, у односу на период 
постојања милиције и примјену ЗКП-а СФРЈ,  значајно је промјењена. То је и разумљиво, 
пошто на територији БиХ егзистира неколико полицијских агенција, и то: полиција Ре-
публике Српске, полиција Федерације Босне и Херцеговине, полиција Брчко дистрик-
та, Агенција за истраге и заштиту, Гранична полиција,  Дирекција за координацију 
полицијских тијела и друге полицијске агенције које примјењују различиту законску 
регулативу (нпр. ЗКП БиХ, ЗКП РС и сл.). Даље, од органа који је самостално учествовао 
у преткривичном поступку, те није имао никакву улогу у истрази, полицијске структу-
ре у БиХ су важећим законима о кривичним поступцима које оне примјењују добиле 
улогу органа који активно учествује у истрази. Дакле, овлашћена службена лица могу 
обављати разноврсне радње у циљу остварења циља истраге8. Сви докази које полиција 
прибави у истрази у складу са ЗКП-ом имају ваљан доказни карактер. У односу на ЗКП 
који је био у примјени у СФРЈ, а који је подразумијевао и постојање преткривичног по-
ступка, данас је у Босни и Херцеговини улога тужиоца, али и полиције, ојачана. Полиција 
je, иако неформално, у практичном смислу главни субјект спровођења доказних радњи 
у истрази. Она својим познавањем криминалистике, оперативно-тактичким мјерама и 
радњама обликује истрагу. Од иницијативе полиције најчешће зависи исход истраге. 
Нека искуства из полицијске праксе указују да су тужиоци у Босни и Херцеговини више 
склони улози надзора над радом полицијских службеника у оквиру истраге, него непо-
средном руковођењу.

Тужиоци су формално странка у поступку која може истражну радњу увиђајa из-
узетно повјерити овлаштеном службеном лицу − полицијском службенику. У пракси, 
стање је тако да се „изузетнo“ претворило у „најчешћe“. Тужиоци рјеђе излазе на лице 
мјеста и пропуштају прилику да на лицу мјеста током вршења увиђаја траже да ОСЛ 
изврши одређене радње које они сматрају неопходним. Ово се потврђује податком да је 
полиција у Источном Сарајеву у 2012. години извршила 1.247 увиђаја, од чега самостал-
но 1.199 или 96,4% и са тужиоцем 48 или 3,84%. Јасно је да тужиоци најчешће руководе 
надзирањем, те због оваквог става полиција и даље има практично највећу одговорност 
за исход истраге. Дјелом је и разумљиво, јер полиција је као орган једина у потпуности 
опремљена, бројчано припремљена и кадровски оспособљена да проводи готово све ис-
тражне мјере и радње.9

Иако полиција у Босни и Херцеговини има снажну улогу у истрази, њој није дато 
право да самостално проводи истрагу и покреће кривични поступак. Ова права, која 

5  М. Тегелтија, Тужилачка истрага, Безбједност−Полиција−Грађани, бр. 1−5/2005, Висока школа 
унутрашњих послова, Бања Лука, стр. 162.
6  М. Симовић, Практични коментар закона о кривичном поступку Републике Српске, Бања Лука, 2005, стр. 372.
7  А. Фалџић, М. Јањић, Сарадња тужиоца и ОСЛ полицијских агенција са аспекта ефикасности откривања и 
доказивања кривичних дјела према закону о кривичном поступку БиХ, Правне теме, бр. 3/2014, Сјеница, стр. 59.
8  М. Симовић, Кривично процесно право, Бања Лука, 2009, стр. 324.
9  М. Симовић, Кривични поступци у Босни и Херцеговини, Висока школа унутрашњих послова, Бања 
Лука, 2003, стр. 218.
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има енглеска полиција, подразумијевају потпуну независност, снажну и компетентну 
полицију. Општа је оцјена да полиција у Босни и Херцеговини није достигла ниво који 
има нпр. полиција у Енглеској, због чега је вјероватно, законодавац одлучио да иден-
тичан поступак кривичне истраге не би могао бити примјењен. Свакако да је струч-
на јавност помогла законодавцу да пронађе овакво рјешење које се тренутно сматра 
најоптималнијим. Тужиоци имају право да покрећу, обустављају и не спроводе истрагу. 
Уколико је полиција незадовољна у неком од ових случајева, сем приговора, нема других 
механизама којима би исказала своје неслагање.

Стручни кругови у полицијским структурама имају своје примједбе и сматрају да би 
полицијска улога у истрагама била значајнија да има свој удио и око склапања спора-
зума о признању кривице. Мишљења смо да би се практично стање требало прецизно 
уградити у ЗКП, чиме би се улога полиције додатно оснажила. На овај начин би се ојачао 
доказни значај прикупљених чињеница у току провођења доказних радњи од стране 
полиције. На крају, наше мишљење је да под утицајем акузаторних елемената, долази до 
све већег јачања улоге полицијског службеника у истрази. Иако полицијски службеници 
у Босни и Херцеговини у ЗКП-у нису дефинисани као странка, они су кључни субјект 
истраге и све више самостално предузимају поједине истражне радње.

ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ОБРАЗОВАЊЕМ 
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И ТУЖИЛАЦА У БИХ

Пошто смо спознали улогу полиције и тужилаштва у тужилачком концепту истраге, не-
опходно је укратко се осврнути на стручно оспособљавање (образовање) кадра који ради 
у полицијским агенцијама и тужилаштву. С развојем људског друштва, све више се јавља 
потреба сталног и перманентног образовања кадра. Друштво свакодневно доживљава 
велики напредак, поготово сада у ери модернизације, компјутеризације и савремених 
приступа, који су својствени свим сферама људског живота. У вези с тим, образовање 
полицијских службеника и тужилаца у Босни и Херцеговини, такође, завријеђује велику 
пажњу, имајући у виду данашње изазове и разне облике криминилитета који се сваким 
даном све више развијају и усавршавају. Полицијски службеници и тужиоци се налазе 
на првој линији, када је ријеч о супротстављању и борби против ових горе наведених 
негативних друштвених појава. Образовање и обука данас су један од најважнијих об-
лика управљања и развоја људских потенцијала10. Уколико полицијску професију по-
сматрамо као бављење полицијским пословима у виду сталног и плаћеног занимања, на 
основу посједовања нарочите професионалне спреме11, проистиче да је, поред стално-
сти занимања и плате, конститутивни елеменат полицијске (па и сваке друге) професије 
управо стручно, односно професионално знање и вјештине које су релевантне и неоп-
ходне за успјешно бављење и вршење конкретних послова и задатака саме професије.12 
Осмишљавање концепта и пројекције полицијског образовања, обуке и усавршавања 
јесте веома важна и сложена активност стварања услова који ће обезбједити контину-
ирани развој полицијског образовања, обуке, усавршавања и његову хармонизацију с 
европским полицијским установама. Данас у Босни и Херцеговини егзистира неколи-
ко институција које се баве школовањем полицијског кадра, и то: Управа за полицијско 
образовање (Висока школа унутрашњих послова, Јединица за основну и специјалистичку 
обуку − Полицијска академија и Одјељење за стручно усавршавање) Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске у Бањој Луци, Факултет за безбједност и зашти-
ту у Бањој Луци, Полицијска академија Федералног министарства унутрашњих послова 
у Сарајеву, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне науке у Сарајеву и 

10  M. Шикман, Г. Амиџић, Развој и унапређење полицијског образовања у Републици Српској : пројекција 
развоја, Безбједност, полиција, грађани, бр. 3−4/2012, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2012, стр. 2.
11  Б. Милосављевић, Наука о полицији, Полицијска академија, Београд, 1997, стр. 483.
12  Види: А. Миладиновић, Necessity and Actuality of Criminal Education in The Police of The Republic of Srpska. 
International Scientific Conference ‘’Criminalistic education, situation and perspectives : 20 years after Vodinelic’’, 
Факултет безбједности, Скопље, 2014. 
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Агенција за школовање и стручно усавршавање крадрова са сједиштем у Мостару. Неке 
од ових институција се баве образовањем полицијских службеника на ентитетском ни-
воу (Јединица за основну и специјалистичку обуку − Полицијска академија, Одјељење 
за стручно усавршавање Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 
Бањој Луци и Полицијска академија Федералног министарства унутрашњих послова 
у Сарајеву), једна од њих се бави образовањем поменутог кадра на нивоу заједничких 
институција (Агенција за школовање и стручно усавршавање крадрова са сједиштем у 
Мостару), док неке образују кадар и на ентитетском и на државном нивоу (мисли се на 
поменуте факултете и Високу школу унутрашњих послова). Када је ријеч о образовању 
тужилаца, ту је ситуација нешто другачија. Образовање тужилаца се врши на правним 
факултетима, којих има много широм земље (Сарајево, Бања Лука, Пале, Травник, Брчко, 
Мостар, Зеница, Бијељина итд). Оно што је овдје занимљиво, јесте чињеница да је од-
недавно на неким правним факултетима почела да се изучава област криминалистике. 
То је и разумљиво, имајући у виду да се у Босни и Херцеговини примјењује тужилач-
ки концепт истраге, гдје тужилац мора активно да учествује у прикупљању доказа, а 
проучавање криминалистике је по нашем мишљењу на правним факултетима требало да 
егзистира много раније. Поред завршеног правног факултета и положеног правосудног 
испита, тужиоцима је потребна стална едукација у погледу размјене искустава са другим 
тужиоцима и судијама, као и са припадницима полиције који им пружају помоћ прили-
ком спровођења истрага. Такође, неопходна им је додатна едукација у виду семинара и 
савјетовања, уколико дође до промјене законске регулативе.

СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БИХ – РЕЗУЛТАТИ РАДА 
ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА И ТУЖИЛАШТАВА

Као показатеље стања криминалитета смо узели информације о раду Тужилашт-
ва БиХ, јер се у њима на свеобухватан начин приказује стање криминалитета у БиХ. 
Извјештаји полицијских агенција су дискутабилни, поготово због чињенице да се у 
њима под расвјетљеним кривичним дјелима сматрају сва она кривична дјела за која је 
поднијет извјештај тужилаштву, а што представља само једну степеницу у процесу који 
треба резултирати изрицањем правоснажне пресуде, која садржи санкцију за лице коме 
је у кривичном поступку доказано да је извршило кривично дјело. По нашем мишљењу, 
само у случају када се учиниоцу кривичног дјела правоснажном судском пресудом из-
рекне санкција за учињено кривично дјело, можемо сматрати да је предметно кривич-
но дјело расвјетљено. У полицијским извјештајима, практично, само предмети у раду 
се не сматрају расвјетљеним, па по тој аналогији можемо тумачити да је расвјетљеност 
стопроцентна. Период у коме смо посматрали стање криминалитета у БиХ на основу 
Информације о раду Тужилаштва БиХ је 2007−2013. година. Подаци се односе на укупан 
број запримљених пријава, наређених истрага, подигнутих оптужница од стране свих 
тужилаштава у БиХ. Број запримљене пријаве укључује све пријаве које су поднесене у 
једној години од стране свих полицијских агенција у БиХ.

Чим се презентовани подаци, без дубље анализе, погледају јасно се може уочити 
диспропорција између категорија које су наведене у табели. Дакле, у посматраном пе-
риоду тужилаштва су укупно запримила 256.888 пријава, од чега је у 182.430 случајева 
наређена истрага, што значи да је 74.458 или 28,98% (скоро једна трећина) пријава од-
бачено као неосновано и уопште није наређено покретање истраге. Даље, иако је ис-
трага наређена у 182.430 случајева, она није резултирала подизањем оптужнице у 45.830 
или 25,12% случајева (више од једне четвртине). Однос изречених пресуда у односу 
на подигнуте оптужнице је такав да је пресуда за 6.062 или 4,64% мање у односу на то 
колико је подигнуто оптужница. Овај распон и није толико забрињавајући, колико је 
забрињавајући податак ако се упореде пријаве и изречене пресуде у посматраном пери-
оду или наређене истраге и изречене пресуде. Ако посматрамо те показатеље, онда се 
долази до податка да је пресуда за 51.892 или 28,44% мање у односу на наређене истраге, 
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или их је за 126.350 или 49,18% мање у односу на пријаве које су запримила тужилаштва 
(значи процесуира се само једна половина). Послиједњи податак оправдава нашу скеп-
тичност према статистичким показатељима полицијских агенција у БиХ.

Приказ стања криминалитета у БиХ у периоду 2007−2013. године

Година Запримљене 
пријаве Наређене истраге Подигнуте 

оптужнице Пресуде

2007. 25.671 20.816 17.107 16.901
2008. 33.410 28.183 21.130 18.418
2009. 32.682 25.185 16.188 19.303
2010. 39.348 24.664 19.991 18.714
2011. 42.003 27.805 19.410 16.065
2012. 40.377 27.261 21.233 20.426
2013. 43.397 28.516 21.541 20.711
УКУПНО 256.888 182.430 136.600 130.538

Презентоване податке, имајући у виду концепт тужилачке истраге, можемо тумачити 
само на један могући начин, а то је да је стање криминалитета недопустиво лоше и да је 
рад полицијских агенција и тужилаштава на незадовољавајућем нивоу. У овом контек-
сту треба напоменути да је недопустиво велики број одбачених пријава (извјештаја) од 
стране тужилаштава, од укупног броја које им подносе полицијске агенције. Ово се може 
тумачити или лошим или нестручним радом полицијских агенција или забрињавајућим 
стањем у тужилаштвима. Податак о броју подигнутих оптужница на основу наређених 
истрага говори о слабој сарадњи између тужилаштава и полицијских службеника, а 
он може бити и индикатор лошег рада тужилаца, јер су од момента издавања наредбе 
за спровођење истраге одговорни за њен успјех и руководе сваком конкретном истра-
гом. Поготово је недопустиво да само половина од укупног броја поднесених пријава 
тужилаштвима доживи крајњи судски епилог. То је поражавајући податак који указује 
на слабости у раду полицијских агенција и тужилаштава. Овај податак би свакако био 
потпунији када бисмо могли презентовати и структуру кривичних дјела за која су из-
речене правоснажне пресуде и колико је предмета завршено споразумом о признању 
кривице или казненим налогом тужиоца.

ЗАКЉУЧАК

Умјесто закључка навешћемо неке од проблема у практичном поступању полицијских 
службеника и тужилаца, а који сигурно имају утицај на резултате рада полицијских агенција 
и тужилаштава у БиХ. Поједини проблеми сигурно указују на стручност/нестручност 
појединих припадника полицијских агенција и појединих тужилаца. Неки од недостата-
ка који су идентификовани у досадашњем функционисању истраге у односу полицијских 
службеника и тужилаца односе се на несарадњу полицијских службеника и тужилаца у ис-
трази, а огледају се и у непоштовању или дјелимичном поштовању законских одредби. 

Што се тиче полицијских службеника у великом броју случајева они се труде да 
испоштују форму, а не да се баве суштином, па се тако тежи само достављању извјештаја 
надлежним тужилаштвима јер се сматра да је предмет ријешен у тренутку достављања ис-
тога тужилаштву (важно је само доставити извјештај и очистити кривични уписник, без 
обзира да ли ће се касније испоставити да прикупљени докази нису довољни за осуђујућу 
пресуду, наведена ситуација касније проузрокује фрустрације на обадвије стране).

У фази истраге, у протеклим годинама, испоставило се да полицијски службеници 
најчешће праве следеће грешке:
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− Иако је у ЗКП-у РС (ЗКП БиХ, ЗКП ФБиХ и ЗКП БД) предвиђено обавезно 
обавјештавање тужиоца (одмах или у року од 24 сата) о извршеном кривичном дјелу 
за које је прописана казна затвора преко пет година, у пракси се дешава да полицијски 
службеници не обавјесте одмах тужиоца о том кривичном дјелу;

− Приликом потврђивања отпужнице или код изјашњења о кривњи, судови не 
прихватају доказе које су прибавила овлаштена службена лица, ако у преамбули, одно-
сно у уводу за такву процесну радњу предузету у складу са одредбама ЗКП-а, не постоји 
прецизно наведено у акту да је радња предузета „уз сагласност тужиоца“, односно „по 
налогу тужиоца“. Иако је дужна  да у складу са упутством о поступању и сарадњи ов-
лаштених службених лица и тужиоца у провођењу радњи доказивања у току истраге, 
а које је донио министар унутрашњих послова Републике Српске сачини кратку служ-
бену забиљешку о обавјештењу тужиоца и овлаштењима, односно одобрењима које 
је дао тужилац за спровођење радње доказивања, полицијски органи често пропусте 
сачињавање исте;

− У кривичном поступку дефинисана су права странака у поступку и суда. Исти-
чемо нарочито значајне грешке у поступку које су биле актуелне у 2008. години, након 
промјена у ЗКП-у. Полиција је често пропуштала прилику да поучи осумњиченог на 
могућност кориштења његове изјаве дате пред овлаштеним лицима у кривичном по-
ступку пред судом, и без његове сагласности. Да би се током поступка пред судом тужи-
лац могао позвати и користити овим правом, то право мора бити изричито наведено у 
записнику о узимању изјаве од осумњиченог и то онако како у закону гласи, јер у про-
тивном суд неће дозволити да се тужилац користи овим правом;13

− Приликом саслушања колега – полицијских службеника, свједока извршења кри-
вичног дјела, тражи се убрзање и олакшање узимања изјаве и да исте не би одступале у 
битним дијеловима чињеничног стања, односно интерпретација затеченог, врши се copy−
paste за више изјава.14 Одредбе члана 150 ЗКП-а РС налажу да се свједоци саслушавају 
појединачно и у одсуству других свједока. Приликом испитивања осумњиченог, веома 
често на постављено питање испитивача, односно полицијског службеника, у којем је 
садржана стручна терминологија, осумњичени има тенденцију да одговори кориштењем 
терминологије из питања, што може довести до упитности слободног и несметаног 
давања исказа осимњиченог. Полицијски службеници често приликом изјава узетих од 
више лица поводом истог догађаја, изјаве преписују, не трудећи се чак ни да то учине 
мање уочљивим;

− Приликом лишења слободе, не поштују се права лица лишеног слободе у погле-
ду обавјештавања чланова његове породице, па би се могло десити да адвокат тражи 
одбацивање прибављених материјалних доказа овом приликом, с обзиром на то да су 
прибављени кршењем људских права лица лишеног слободе;

− Проблеми се јављају и приликом претресања стана, других просторија и лица на 
основу усменог одобрења од стране судије за претходни поступак, а на основу саглас-
ности тужиоца (у ситуацијама у којима постоји опасност од одлагања). Проблеми се 
манифестују у виду недостављања накнадног захтјева судији за претходни поступак за 
одузимање предмета који нису обухваћени првобитном наредбом за претрес, а који су 
пронађени и одузети. Овај пропуст доводи до тога да се одузети предмети не могу кори-
стити као докази у кривичном поступку, уколико се од суда у року од 72 сата не добије 
накнадно одобрење за одузимање ових предмета; 

− Код документовања привремено одузетих предмета, за предмете се не наводе пре-
цизно идентификационе карактеристике предмета (нпр. IMEI број телефона, број шасије 
ПМВ или серијски број неког предмета итд.), па се овакви докази оспоравају у току даљег 
кривичног поступка. Дешава се да се у записнику о увиђају не описује гдје су пронађени 

13  Група аутора, Кривична област – истражни поступак, Модул III, Високо судско и тужилачко вијеће 
БиХ, Сарајево, 2006, стр. 57.
14  Р. Васиљевић, М. Саламадија, Улога полиције у тужилачком моделу истраге, Безбједност−Полиција−
Грађани бр. 1−2/2015, Бања Лука, стр. 188. 
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предмети који се привремено одузимају. Такође, често се претресање врши без присуства 
два свједока, док се у записнику евидентира присуство измишљених свједока;

− Иако је ЗКП-ом предвиђено да отварање и преглед привремено одузетих предмета 
и документације врши тужилац уз обавезно обавјештавање браниоца лица од кога су 
предмети одузети, као и судијa за претходни поступак, забиљежене су честе ситуације у 
којима је полиција самостално вршила ове радње, па је отварањем и прегледањем при-
времено одузетих предмета на овај начин те доказе чинилa неупотребљивим у кривич-
ном поступку;

− Приликом обезбјеђења лица мјеста дешавају се пропусти који се огледају у томе да 
полицијски службеници не евидентирају сва присутна лица на мјесту извршења кри-
вичног дјела, као ни лица која су касније, или за вријеме вршења увиђаја, приступила 
мјесту извршења кривичног дјела. Такође, у више наврата сами полицијски службени-
ци који врше обезбеђење лица мјеста до доласка увиђајне екипе, не поступају у скла-
ду са правилима службе, те улазе у простор који треба да буде обезбјеђен до доласка 
увиђајне екипе и на тај начин врше мјењање изгледа мјеста извршења кривичног дјела и 
уништавају трагове;

− Дешава се и то да полицијски служебеници подносе захтјеве за предузимање 
одређених мјера и радњи без претходне консултације са тужиоцем, затим да се предло-
жи предузимање посебних истражних мјера и радњи без детаљних података о томе про-
тив кога ће се предузети, као и ко ће, када и на који начин предузети поменуте посебне 
истражне мјере и радње, а забиљежени су случајеви да полицијски службеници у току 
провођења посебних истражних радњи подстрекавају на извршење других кривичних 
дјела. У вези са посебним истражним радњама уочавају се велики пропусти у вођењу и 
сачињавању обавезне пратеће документације15.

− У чл. 159 ЗКП-а РС (и аналогним члановима ЗКП-а БиХ, ЗКП-а ФБиХ и ЗКП-а 
БД) предвиђено је вршење увиђаја од стране стручног лица криминалистичко-технич-
ке струке с циљем проналаска, обезбјеђења и описивања трагова.16 У пракси, прили-
ком извођења ове радње од стране полицијских службеника долази до одређених не-
правилности током обезбјеђења и изузимања трагова, као нпр. изузимање ДНК тра-
гова (стављање у најлонске врећице умјесто у папирне, стављање више трагова у исту 
врећицу гдје долази до мјешања ДНК узорака, као и накнадно чување у неусловним 
просторијама), у неким случајевима пронађени трагови се фотографишу и изузму, али 
се не фотографишу уз размјерник и на тај начин се онемогућава даље вјештачење (тра-
гови стопала и обуће);

− У току истраге дешава се да полицијски службеници изузимају снимке видео над-
зора са објеката физичких или правних лица без наредбе надлежног суда и без издавања 
потврде о привременом одузимању предмета лицима од којих је материјал одузет, што 
касније доводи до немогућности да се ти материјали користе као доказ на главном пре-
тресу.

Када се говори о грешкама или лошој пракси тужилаца, онда се може рећи да се не-
гативности огледају у седећем:

− За једноставније истраге и за кривична дјела за која је прописана казна затвора 
до пет година, тужилац може овлаштеним службеним лицима дати шира овлаштења, 
али када се ради о извршењу тешких кривичних дјела (за кривична дјела за које је про-
писана казна затвора преко пет година) тужилац је дужан да проводи истрагу у тиму 
са овлаштеним службеним лицима. Тако формиран тим у пракси треба да функцио-
нише јединствено, свако у оквиру својих надлежности и могућности. Врло су ријетки 
случајеви у којима се формирају тимови, а рад се заснива углавном на индивидуалном 
дјеловању и ентузијазму полицијских службеника;

15  Д. Кулић, Овлаштено службено лице као субјекат истраге у кривичнопроцесном законодавству Босне 
и Херцеговине, Правна ријеч, бр. 15/2008, Бања Лука, стр. 373−401.
16  Група аутора, Кривична област: op. cit., стр. 83.
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− Присутан је однос који се заснива на наредбодавној улози тужилаца без јасних 
објашњења и јасних захтјева према полицијским службеницима, као и ниподаштавању 
полицијских службеника;

− Такође, тужилац је дужан да сва оперативна сазнања које је добио од овлаштених 
службених лица подведе под законске оквире и прописе, те да на тај начин заједничким 
радом и размјеном података оствари циљ истраге. Тужилац и овлаштена службена лица 
морају бити у сталном контакту путем телефона, усмено и писаним поднесцима, те да 
свакодневно сагледавају стање истраге и провођење даљих истражних радњи. Између 
тужиоца и овлаштених службених лица мора да се оствари однос међусобног поштовања 
и уважавања јер се само тако може доћи до бржег и ефикаснијег окончања истраге. 
Многобројни примјери у пракси нам показују управо супротно, да је комуникација 
лоша или да она не постоји, да тужиоци полицијским службеницима често буду недо-
ступни за комуникацију, да нема међусобног поштовања у потребном обиму итд.;

− Закон предвиђа да је тужилац обавезан да присуствује увиђају, док је остављена 
могућност да у изузетним случајевима увиђај могу обавити полицијски службеници по 
одобрењу тужиоца. Изузетак је у пракси постао правило, па тако тужиоци најчешће 
овласте службена лица да врше увиђај умјесто њих. Овакав начин рада ствара алиби 
тужиоцима за све пропусте који се десе у току увиђаја. На основу тога, они касније 
правдају свој неуспјех у истрази, пребацујући одговорност на полицијске службенике и 
оптужујући их за нестручан рад; 

− У великом броју случајева, и када постоји довољно доказа да се иде на главни пре-
трес, те када је несумњиво да ће извршиоцу кривичног дјела бити доказано да је из-
вршио кривично дјело, тужиоци гледају да се нагоде и да се поступак оконча казненим 
налогом или споразумом о признању кривице;

− Постоји доста примјера у којима тужиоци за приједлог казне, у споразумима, на-
воде санкције испод законског минимума (ово оставља простора за сумње у честитост и 
добронамјерност оваквих тужилаца);

− Дешава се да тужиоци одбацују поједине извјештаје који се подносе против 
утицајних лица, без обзира на то што садрже адекватне и ваљане доказе који несумњиво 
доказују виност лица која су осумњичена за поједина кривична дјела;

− Забиљежени су и случајеви када тужиоци неће да заприме предмет (извјештај) који 
им полиција прослијеђује ако је он написан против лица која су утицајна у друштву;

− Структура пресуда које судови доносе, првенствено посматрајући број опомена 
и условних осуда, јасно указује да се тужиоци првенствено баве лакшим кривичним 
дјелима која лако доживе судски епилог и на основу којих они имају позитивне резулта-
те рада, које касније приказују у својим извјештајима;

− Упитна је и одговорност тужилаца за неуспјех у појединим истрагама и предмети-
ма, јер они врло честу немају (скоро никако) санкцију за те неуспјехе;

− Примјетно је да слабо сарађују са свједоцима и вјештацима, те се у знатном броју 
случајева лоше припремају за извођење доказа, питања усмјеравају на мање битне или 
неважне ствари, што адвокатима оставља велику могућност манипулације и олакшава 
им одбрану свог клијента;

−  Често се тужиоци не уносе у свој посао, него се све заснива на томе да кажу 
полицијским службеницима „предузми све потребне мјере и радње у складу са зако-
ном“, без детаљног упуштања у појединости које је потребно утврдити и образлагања 
начина на који нешто треба урадити (ово може бити индикатор и лошег познавања на-
чина прикупљања доказа од стране тужилаца);

− Недовољна ангажованост од стране тужиоца је присутна и у фази самог планирања 
истраге, гдје се он не укључује или се укључује само површно, без уласка у меритум 
ствари, као и избјегавање достављања одређених наредби у писаној форми. Избјегавање 
достављања наредби у писаној форми омогућава тужиоцима стварање алибија у 
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случајевима када истрага не крене у жељеном правцу и избјегавања одговорности ако се 
нешто учини од стране полицијских службеника што ће наштетити истрази.

Грешке  које смо навели, а које чине припадници полицијских агенција и тужиоци 
тужилаштава у БиХ, могу се, једним дијелом, тумачити као пропусти у истрагама до 
којих долази због њихове нестручности, али морају се имати на уму и остали негатив-
ни фактори (сложеност организације полицијског система, негативан утицај корупције, 
утицај политике на рад полиције и тужилаштва, непрофесионалност, мањкавости у си-
стему образовања, лоша селекција кадра, непотизам приликом запошљавања и други 
многобројни негативни фактори). Све наведено нам указује на то да стање кримина-
литета у БиХ, као и начин на који полицијске агенције и тужилаштва дјелују на његово 
спречавање, није на задовољавајућем нивоу и неопходно је да он достигне један већи 
ниво. Неопходно је да се са аспекта струке и науке сагледају сви пропусти и да се крене 
у њихово системско рјешавање, позабавити се промјенама у процесу образовања кадра 
који ће засновати радни однос у полицијским агенцијама и тужилаштвима у БиХ. Све 
поменуте грешке, као и још неке, које нисмо могли навести овом приликом, сигурно 
утичу на забрињавајуће показатеље стања криминалитета у БиХ које смо представили у 
нашем раду, а који су недопустиво лоши. 
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Abstract: The best indicator of expertise of those engaged in certain activities are certainly 
results of their work in that area. Accordingly, the best indicators of expertise of the employees 
in police agencies and prosecutor’s offices in BiH are certainly results of their work related to 
combating crime. Prosecutorial concept of investigation which has been implemented since 
2003 on the territory of BiH, leaves ample opportunity to analyze the results of the work of 
police structures and prosecutor’s offices in BiH.

This paper will present data on the crime situation in BiH, which clearly show indicators 
about the actual state of cooperation between police and prosecutors and their work results 
in combating crime. The reasons which cause poor work performance (of both the police and 
prosecutors) than expected will be also listed. The paper will briefly explain the organization of 
police structures in BiH and the organization of prosecutor’s offices, and will also address some 
educational institutions in BiH, which are essential for acquiring the necessary knowledge to 
work in law enforcement agencies and prosecutor’s offices.

Keywords: police, police agencies, prosecution, expertise, results of operation, the state of crime.





КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ОВЛАШТЕНИХ 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ЗАКОНУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Мр Драган Кулић1

Гранична полиција Босне и Херцеговине

Сажетак: Мјесто и улога oвлaштeних службeних лицa прeмa Зaкoну o кривичнoм 
пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe, у oднoсу нa њихoвo мjeстo и улoгу у прeтхoдним 
законским рјешењима, значајно су прoмиjeњeни у погледу дужности, овлаштења 
и, самим тим, и одговорности. Обим и степен кривичнoпрoцeсног субjeктивитeта 
oвлaштeних службeних лицa у основи су одређени законским дефинисањем „истраге“, 
која обухвата активности које предузимају тужилац или овлаштена службена лица 
у складу са законом, укључујући прикупљање и чувањa изјава и доказа. Приликом 
предузимања законом прописаних мјера и радњи, овлаштена службана лица су 
дужна поступати под условима и на начин прописан законом, те се у том случају 
резултати предузимања мјера и радњи (записници, потврде, извјештаји, предмети и 
др.) могу употријебити као докази у кривичном поступку. С друге стране, тужилац 
надзире овлаштена службена лица у предузимању мјера и радњи и може наредити 
предузимање законом прописаних мјера и радњи, те руководи истрагом и надзире 
је. У раду ћe се анализирати дужнoсти и овлаштења oвлaштeних службeних лицa, 
надзор тужиоца над радом овлаштених службених лица, те мeђусoбна прaвa и 
oбaвeзе oвлaштeних службeних лицa и тужиoцa у истрази, као и нека спорна питања 
која се односе на наведене односе прeмa oдрeђeњимa Зaкoнa o кривичнoм пoступку 
Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

Кључне ријечи: тужилац, овлаштено службено лице, истражне радње, субјекти 
истраге. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Нajзнaчajниje кaрaктeристикe рeфoрмe кривичнoпрoцeснoг зaкoнoдaвствa у 
Бoсни и Хeрцeгoвини подразумијевају: eфикaсниjи и eкoнoмичниjи кривични 
пoступак, зaштиту прaвa oсумњичeнoг/oптужeнoг, уз истoврeмeну eфикaсниjу 
прoцeсну aктивнoст учeсникa у пoступку, aли бeз нарушавања квaлитeта кривичнoг 
пoступкa и повреде прaвa прoцeсних стрaнaкa. Кривичнопроцесно законодавство 
у Босни и Херцеговони је у значајној мјери иновирано увођењем нових норматив-
них рјешења, при чему је истрага2 у највећој мјери измјењена увођењем тужилачког 
концепта истраге за разлику од раније судске истраге. Тим процесним рјешењима 
је надлежност за спровођење „истражног поступка“ дата тужиоцу. Улога овлаште-
них службених лица је такође измијењена, те је доказима која су прибавила та лица 
у истражном поступку дат валидан доказни карактер, под условом да су закони-
то прибављени, чиме је значајно ојачан процесни положај овлаштених службених 
лица у истражном поступку. На тај начин је створена нормативноправна основа 
за ефикаснији кривични поступак, који се темељи на интензивирању активности 
тужиоца у односу на „судски концепт“ истраге, што је у складу с његовом основном 

1  dragan.kulic@granpol.gov.ba
2  „Истрагу битно обиљежава откривачка дјелатност. Та дјелатност се састоји од радњи: прикупљања 
доказа, вођења поступка, одлучивања и примјене принуде.“ Видјети: М. Симовић, Основне карактери-
стике кривичне истраге у законодавству Босне и Херцеговине и њен утицај на поједностављење кри-
вичног поступка, објављено у: Поједностављене форме поступања у кривичним стварима ‒ регионална 
кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени, Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд 2013, стр. 116.
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функцијом кривичног гоњења учинилаца кривичних дјела. Организација истраге3 је 
установљена тако да истрагу води тужилац, као странка у поступку на основу чијег 
захтјева се и води кривични поступак против одређеног лица, заједно с овлаштеним 
службеним лицима као активним субјектима истраге, док се улога суда (у функцио-
налном облику „судије за претходни поступак“) у истрази манифестује као контрола 
и обезбјеђење права и слобода грађана, пошто се субјекти истраге, тј., тужилац и ов-
лаштено службено лице, по одобрењу тужиоца морају обратити суду за одобрење за 
предузимање појединих радњи доказивања којима се задире у права грађана, као што 
су претрес просторија, стана и лица, привремено одузимање предмета, предузимање 
посебних истражних радњи и др. 

Однос овлаштених службених лица, као припадника надлежних орагана4, и тужи-
лаштва у истрази представља однос самосталних и одвојених државних органа који 
сво-је дужности и овлаштења заснивају на закону и по службеној дужности, при чему 
овлаштена службена лица (изузимајући истражитеље из тужилаштва) у организа-
ционом смислу припадају извршној а тужилаштво правосудној власти, тако да један 
субјекат истраге, поступајући на основу својих законских права и дужности и својих 
службених овлаштења, осигурава извршавање законских права и дужности другог 
субјекта истраге по службеној дужности, а ради реализације законске сврхе успјешног 
окончања кривичног поступка. 

МЈЕСТО И УЛОГА ОВЛАШТЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
У ОТКРИВАЊУ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Овлаштена службена лица (припадници полицијских органа) извршавају послове 
и задатаке из надлежности полицијских органа у оквиру којих дјелују и предузимају 
мјере и радње које представљају њихове редовне активности: спречавање извршавања 
кривичних дјела и прекршаја, контрола и регулисање саобраћаја, послови граничне 
контроле, за-штита личне и имовинске сигурности грађана, обезбеђење и заштита лица 
и објеката и др. Ради извршавања наведених послова и задатака овлаштена службена 
лица имају на располагању законом прописана овлаштења (тзв. полицијска овлаштења). 
Примјеном наведених овлаштења се стварају претпоставке за обезбјеђивање података 
и информација о извршењу кривичних дјела и њиховим извршиоцима, односно њихова 
примјена може обезбедити сазнања о постојању основа сумње да је извршено кривично 
дјело.

Одредбама Зaкoна o кривичнoм пoступку је прописано да, у случају постојања основа 
сумње да је извршено кривично дјело, овлаштено службено лице је дужно да предузме 
потребне мјере да се пронађе учинилац кривичног дјела, да се спријечи скривање или 
бјекство осумњиченог или саучесника, да се открију и сачувају трагови кривичног дјела 
и предмети који могу послужити као докази, те да се прикупе све информације које 
могу бити корисне у кривичном поступку.5 Из тaквe зaкoнскe фoрмулaциje прoизлaзи 
зaкључaк дa су овлаштена службена лица дужнa да прeдузимају прописане aктивнoсти 

3  Под истрагом, у смислу одређења ЗКП-а, подразумијева се скуп свих мјера и радњи које предузимају 
тужилац или овлаштено службено лице након сазнања да постоје основи сумње да је извршено кривично 
дјело, усмјерених ка откривању и расвјетљавању кривичних дјела и њихових учинилаца, а с циљем њиховог 
кривичног гоњења. Циљ истраге се у основи може одредити као потпуно и тачно утврђивање свих реле-
вантних чињеница и околности везаних за кривично дјело и учиниоца кривичног дјела. 
4  „Овлаштено службено лице је лице које има одговарајућа овлаштења унутар полицијских органа 
у Босни и Херцеговини, укључујући Државну агенцију за истраге и заштиту, Државну граничну службу 
(Грaничну пoлициjу), судску и финансијску полицију, као и унутар царинских, пореских и органа војне 
полиције у Босни и Херцеговини. Пoд oвлaштeним службeним лицимa сe смaтрajу и стручни сaрaдници 
oднoснo истрaжиoци Tужилaштвa Босне и Херцеговине кojи рaдe пo oвлaштeњу тужиoцa“ (члан 20, став 
1, тачка „Г“ Зaкoнa o кривичнoм пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe, Службени глaсник Босне и Херцеговине, бр. 
3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46706, 76/06, 29/07, 53/07, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13). У 
даљем тексту ЗКП БиХ. 
5  Члан 218, став 1 ЗКП-а БиХ.
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тeк кaда нaступe oдрeђeнe oкoлнoсти, односно када се стекну основи сумње, штo знaчи 
дa сe тa oдрeдбa ЗКП-a нe oднoси нa пeрмaнeнтнe aктивнoсти овлаштених службених 
лица (примjeнa пoлициjских oвлaштeњa прoписaних Зaкoнoм o пoлициjским 
службeницимa6, Зaкoном o унутрaшњим пoслoвимa7, Зaкoном о граничној полицији8, 
Зaкoном о државној агенцији за истраге и заштиту9 и другим прописима кojимa сe 
урeђуjу нaдлeжнoсти и овлаштења пoлициjских oргaнa), кoje имajу зa циљ дa сe тек 
сaзнa зa извршeњe кривичног дјела зa кoje сe инaчe нe би знaло. Наведена одредба сe 
oднoси нa aктивнoсти кoje слиjeдe након што су вeћ прибaвљeнe чињeницe и пoдaци 
кojи укaзуjу нa мoгућнoст дa je учињeнo кривично дјело. Из наведеног одређења 
произлази да су овлаштена службена лица ствaрнo нaдлeжни нoсиoци дужнoсти ‒ 
oбaвeзe откривања кривичних дјела. 

Међутим, њихoвa рeдoвнa дjeлaтнoст, кoja сe мaнифeстуje као примjeна „пoлициjских 
oвлaштeњa“10 или извршaвaње „пoлициjских пoслoвa тj. опeрaтивнo-стручних пoслoвa“, 
по прaвилу прeтхoди прeдузимaњу истражних радњи (рaдњи дoкaзивaњa) или других 
мjeрa и рaдњи у склaду са ЗКП-oм и пo свojoj суштини нe припaдa кривичнoм пoступку, 
бeз oбзирa на то штo je диjeлoм нoрмирaна oдрeдбaмa ЗКП-a (као, нпр., oгрaничeњe 
крeтaњa нa oдрeђeнoм прoстoру, пoтрeбaн прeглeд итд.). У прилoг том стaнoвишту 
иду и одређења других закона којима се уређују надлежности овлаштених службених 
лица, као, нпр., Зaкoна o граничној кoнтроли11 којим се прописује да „ако пoлициjски 
службeник при прeглeду или прeтрази лицa, ствaри или прeвoзнoг срeдствa нaђe 
прeдмeтe кojи трeбa дa се oдузму сходно oдрeдбaмa Зaкoнa o кривичнoм пoступку 
oднoснo Зaкoнa o прeкршajимa, пoлициjски службeник ће нaстaвити пoступaк према 
oдрeдбaмa зaкoнa кojимa сe урeђуje кривични или прeкршajни пoступaк“12, или Зaкoна o 
Упрaви зa индирeктнo oпoрeзивaњe (УИO) којим се прoписује дa „oвлaштeнo службeнo 
лицe УИO имa прaвo дa прeтрeса лицa кoja дoлaзe у цaринскo пoдручje, слoбoдну 
зoну или цaринскo склaдиштe или их нaпуштajу, или oстajу у трaнзитнoм пoдручjу 
лукa или aeрoдрoмa, aкo пoстoje oснoви сумњe o прикривaњу рoбe кoja пoдлиjeжe 
цaринскoм нaдзoру“13 итд. Стога се прaвнa прирoдa рeдoвнe пoлициjскe дjeлaтнoсти, 
у oднoсу нa откривање и рaсвjeтљaвaњe кривичних дјела, тeмeљи нa чињeници дa је 
реч o криминaлистичкo-оперативној дjeлaтнoсти кoja, пре свега, припада oблaсти тзв. 
пoлициjскoг прaвa (oблaст прaвa и дужнoсти пoлициjских службeникa), кoja je сaмo 
пoсрeднo oбухвaћeнa oдгoвaрajућим oдрeдбaмa ЗКП-a, а која је суштински и садржајно 
дeфинисaнa ‒ прoписaнa зaкoнимa кojимa сe уређују надлежност и овлаштења 
полицијских органа. 

Када су у питању дужности и обавезе откривања кривичних дјела и њихових почи-
нилаца, у ЗКП-у се на први поглед уочава преклапање у односу на надлежности (дужно-
сти и обавезе) тужиоца и овлаштених службених лица. Законом је прописано сљедеће: 
„Тужилац има право и дужан је да одмах после сазнања да постоје основи сумње да 
је почињено кривично дјело предузме потребне мјере с циљем његовог откривања и 
спровођења истраге“ (члан 35, став 2, тачка а) ЗКП-а БиХ). Имајући у виду наведено 
одређење, поставља се питање шта се подразумијева под појмом „откривања кривичних 
дјела“ од стране тужиоца, с обзиром на то да је основ сваке активности тужиоца прет-
ходно постојање основа сумње да је већ извршено кривично дјело. Према томе, када се 
то има у виду, постојање основа сумње подразумијева да је на одређени начин кривично 

6  Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 07/12. 
7  Службени гласник Републике Српске, број 4/2012. 
8  Сужбени гласник Босне и Херцеговине, бр. 59/04, 27/07 и 59/09. 
9  Ibidem, бр. 59/04, 35/05, 49/09 и 40/12. 
10  Члан 10 Зaкoнa o пoлициjским службeницимa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Службени Глaсник Босне и Херце-
говине, бр. 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 07/12.
11  Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 53/09, 54/10 и 47/14. 
12  Члан 34, став 1 Зaкoна o граничној кoнтроли, Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 53/09, 54/10 
и 47/14.
13  Члан 29 Зaкoнa o Упрaви зa индирeктнo oпoрeзивaњe, Службени глaсник Босне и Херцеговине, број 
89/05. 
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дјело већ откривено, па се онда поставља питање шта то тужилац открива ако већ има 
установљен основ сумње да је извршено кривично дјело. Надаље се поставља питање 
у чему се онда огледа разлика између откривања кривичних дјела од стране тужиоца и 
откривања кривичних дјела од стране овлаштених службених лица. Стога је потребно 
разликовати поступање овлаштених службених лица у откривању кривичних дјела у 
складу са законима којима се прописују надлежност и овлаштења наведених орагана од 
улоге тужиоца у откривању кривичних дјела. Тужилац предузима потребне мјере ради 
откривања кривичног дјела искључиво на основу већ установљеног основа сумње да 
је кривично дјело извршено. То значи да откривање кривичног дјела које обавља ту-
жилац представља догађајно усмјерено откривање кривичног дјела, односно додатно 
разоткривање кривичног дјела на темељу већ стеченог сазнања да постоји догађај који у 
себи носи основ сумње да је почињено кривично дјело, за разлику од откривања кривич-
ног дјела од стране овлаштеног службеног лица, гдје је процес стицања ‒ долажења до 
сазнања (основа сумње да је кривично дјело извршено) суштинска посљедица редовних 
активности које нису биле искључиво усмјерене ка појединачно одређеном, конкретном 
догађају који у себи носи основ сумње да је почињено кривично дјело. 

Када је у питању пријављивање кривичних дјела, актуелни ЗКП БиХ не познаје традици-
онални институт „кривичне пријаве“, већ успоставља „обавезу ‒ дужност пријављивања 
кривичних дјела“ од стране надлежних субјеката, као и „право пријављивања кривич-
них дјела“ од стране грађана. С тим у вези је прописано да су службена и одговорна лица 
у свим органима власти у Босни и Херцеговини, јавним предузећима и установама дуж-
на да пријаве кривична дјела о којима су обавијештена или за која сазнају на други на-
чин (члан 213, став 1 ЗКП-а БиХ). Такође, здравствени радници, наставници, васпитачи, 
родитељи, старатељи, усвојитељи и друга лица која су овлаштена или дужна да пружају 
заштиту и помоћ малољетним особама, да надзиру, одгајају и васпитавају малољетнике, 
а који сазнају или оцијене да постоји сумња да је малољетна особа жртва сексуалног, фи-
зичког или неког другог злостављања, дужни су да о тој сумњи одмах обавијесте овлаш-
тено службено лице или тужиоца (члан 213, став 2 ЗКП-а БиХ). С друге стране, сваки 
грађанин има право пријавити извршење кривичног дјела (члан 214 ЗКП-а БиХ), с тим 
да је свако дужан пријавити извршење кривичног дјела када непријављивање кривич-
ног дјела представља кривично дјело. Пријава се може поднијети писмено или усмено, 
тужиоцу или овлаштеном службеном лицу (члан 215, став 1 и члан 213, ст. 1 и 2 ЗКП-а 
БиХ). У случају када се пријава подноси усмено, особа која подноси пријаву упозориће 
се на посљедице лажног пријављивања. О усменој пријави саставиће се записник, а ако 
је пријава саопштена телефоном, сачиниће се службена забиљешка. 

Овлаштено службено лице, у случају постојања основа сумње да је извршено кривич-
но дјело с прописаном казном затвора преко пет година, дужно је одмах обавијестити ту-
жиоца (а ако је реч о кривичном дјелу за које је прописана казна затвора до пет година, у 
року од седам дана), чиме се практично пријављује извршење кривичног дјела. Међутим, 
у складу са законом прописаним дужностима (из члана 218 ЗКП-а), овлаштено службе-
но лице, на основу прикупљених изјава и доказа који су откривени, саставља извјештај о 
почињеном кривичном дјелу и извршиоцу, чиме се практично пријављује кривично дјело 
(ако је реч о кривичном дјелу за које је прописана казна затвора до пет година, то чини 
у року од седам дана). Стога, да би овлаштено службено лице достављањем извјештаја 
пријавило кривично дјело, претходно мора утврдити постојање основа сумње да је кри-
вично дјело извршено, док ту обавезу други субјекти и грађани немају. Када овлаштено 
службено лице дође до података и обавјештења да је извршено кривично дјело, односно 
када према оцјени ОСЛ постоје основи сумње да је извршено кривично дјело, настаје 
обавеза обавјештавања тужиоца. До тог нивоа сумње односно степена вјероватноће да 
је почињено кривично дјело не постоји обавеза обавјештавања тужиоца, нити тужилац 
има по закону право и дужност да тражи достављање података и обавјештења који су 
испод нивоа стандарда „основа сумње“ о постојању кривичног дјела, што значи да је у 
фази назнака или индиција и да о евентуалној могућности о постојању кривичног дјела 
не постоје законске претпоставке за успостављање кривичнопроцесног односа тужиоца 
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и овлаштених службених лица, односно да та фаза поступка нема карактер „тока по-
ступка“ односно фазе кривичног поступка.

ДУЖНОСТИ И ОВЛАШТЕЊА ОВЛАШТЕНИХ 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ИСТРАЗИ

Зaкoн o кривичнoм пoступку Босне и Херцеговине кao прoцeснe субjeктe у истрaзи 
oдрeђуje тужиoцa и oвлaштeнa службeнa лицa, док истрaгa oбухвaтa рaдњe дoкaзивaњa, 
прикупљaњa пoдaтaкa, инфoрмaциja и oбaвjeштeњa, кoje рeзултирajу чињeничним 
супстрaтoм кojи тужиoцa, кao oвлaштeнoг субjeктa зa прeдузимaњe кривичнoг 
гoњeњa, наводе на убjeђeње дa пoстojи дoвoљнo дoкaзa и дa je стaњe ствaри дoвoљнo 
рaзjaшњeнo дa сe мoжe пoдићи oптужницa. Материјални услов за поступање тужиоца, 
али и овлаштених службених лица у кривичном поступку представља постојање 
основа сумње да је извршено кривично дјело, што значи да тужилац нема надлежаност 
да предузима било коју радњу у кривичном поступку (па тако ни у истрази) без 
постојања тог иницијалног стандарда сумње. У случају поступања без постојања тог 
иницијалног стандарда доказивања тј. „основа сумње“, основано би се могло поставити 
питање законитости евентуално предузетих радњи истражног карактера од стране 
тужиоца или овлаштених службених лица која поступају по његовом налогу или 
под његовим надзором, јер би такве истражне радње у том случају биле предузете у 
поступку за чије покретање нису постојали законски услови, односно основи сумње да 
је извршено кривично дјело. То би представљало озбиљну сметњу кривичном гоњењу 
учиниоца кривичног дјела, чак и у случају када би се у таквом поступку, који је вођен 
без постојања тог иницијалног стандарда доказивања, накнадно пронашли докази 
који би упућивали да је одређени учинилац извршио кривично дјело, јер би било 
речи о незаконитин доказима на којима се не може темељити судска одлука. Сходно 
томе, процјена постојања основа сумње да је извршено кривично дјело представља 
почетну фазу доношења одлуке о предузимању било које истражне радње у складу са 
ЗКП-ом, односно о провођењу истраге. Постојање основа сумње се оцјењује у складу 
с принципом слободне оцјене доказа, односно на основу законског одређења да је 
на „правосуђу, тужиоцу и другим органима који учествују у кривичном поступку да 
оцјењују постојање или непостојање чињеница (члан 15 ЗКП-а БиХ). Основ сумње 
да је извршено кривично дјело постоји када тужилац или овлаштено службено лице 
сазна да постоје одређене чињенице и околности које, доведене у везу с одређеним 
логичким хипотезама произашлим из одређених непосредних или посредних доказа, 
могу указивати на основу искуства да је извршено кривично дјело. 

Закон о кривичном поступку прoписује дa aко постоје основи сумње14 да је извршено 
кривично дјело с прописаном казном затвора преко пет година, овлаштено службено 
лице је дужно да одмах обавијести Тужиоца и да под његовим надзором предузме 
потребне мјере:

1) да се пронађе учинилац кривичног дјела,
2) да се спријечи скривање или бјекство осумњиченог или саучесника, 
3) да се открију и сачувају трагови кривичног дјела и предмети који могу послужити 

као докази, и

14  „Oдрeђeни стeпeни сумњe утврђeни Зaкoникoм o кривичнoм пoступку су у кoрeлaцији с дoкaзимa. 
Нaимe, из дoкaзa нe прoизлaзи сaмo извeснoст кaдa суд прe свeгa, али и други субjeкти пoступкa стeкну 
oдгoвaрajућe убeђeњe, вeћ и вeрoвaтнoћa у oдрeђeнoм стeпeну, oднoснo рaзличити прoцeсни oблици сумњe 
у пoглeду пoстojaњa или нeпoстojaњa oдрeђeних рeлeвaнтних чињeницa. У oдрeдби кojoм сe утврђуje нaчeлo 
слoбoднe oцeнe дoкaзa, гoвoри сe нe сaмo o суду вeћ и o држaвним oргaнимa кojи учeствуjу у пoступку, a чиje 
прaвo дa oцeњуjу пoстojaњe или нeпoстojaњe чињeницa ниje вeзaнo, услoвљeнo, ни oгрaничeнo пoсeбним 
фoрмaлним дoкaзним прaвилимa. Oнo сe пo лoгици ствaри пoсeбнo oднoси нa jaвнoг тужиoцa и oргaнe 
унутрaшњих пoсловa, кojи у низу ситуaциja у прeткривичнoм пoступку прoцeњуjу дa ли рaспoлoживи 
дoкaзи укaзуjу нa oдрeђeни и кривичнoпрoцeсно рeлeвaнтан стeпeн сумњe“ (М. Шкулић, Кoмeнтaр 
Зaкoникa o кривичнoм пoступку, Службeни лист, Бeoгрaд, 2007, стр. 114).
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4) да се прикупе све информације које могу бити корисне у кривичном пoступку 
(члан 218 ЗКП-а БиХ).

Из наведеног одређења произлази да зaкoнoдaвaц кao први зaдaтaк овлаштеног 
службеног лица, нaкoн сaзнaњa дa пoстoje „oснoви сумњe“ дa je извршeнo кривично 
дјело и oбaвjeштaвaњa тужиoцa, предвиђа прeдузимaњe пoтрeбних мjeрa дa сe прoнaђe 
учинилaц кривичнoг дjeлa. Пoд пojмoм „прoнaлaжeњe“ учиниoцa кривичнoг дjeлa 
пoдрaзумиjeвa сe, у нajширeм смислу, oткривaњe нeпoзнaтoг учиниoцa и стицaњe сaзнaњa 
гдje сe нaлaзи пoзнaти или сумњиви учинилaц кривичнoг дjeлa. Кoje су тo „пoтрeбнe 
мjeрe“ циjeни овлаштено службено лице у свaкoм кoнкрeтнoм случajу, сaмoстaлнo или 
пoд нaдзoрoм тужиоца, односно по његовој нaрeдби. Сљедећи зaдaтaк ‒ прeдузимaњa 
пoтрeбних мjeрa дa сe сприjeчи скривaњe или бjeкствo oсумњичeнoг или сaучeсникa, 
oднoси се нa дужнoст прeдузимaњa мjeрa кoje имajу зa циљ oбeзбjeђeњe присуствa 
пoзнaтoг учиниoцa кривичног дјела у кривичнoм пoступку против oсумњичeнoг или 
саучесника (лишење слободе и задржавање од стране полицијских органа, задржавање 
лица затечених на мјесту извршења кривичног дјела, задржавање лица затечених у 
извршавању кривичног дјела и др.). Реализација задатака oткривaњa и чувaњa трaгoвa 
кривичнoг дjeлa и прeдмeтa кojи мoгу пoслужити кao дoкaз подразумијева предузимање 
мјера и радњи усмјерених ка проналажењу и обезбјеђењу предмета који могу послужити 
за утврђивање чињеница у поступку, односно за обезбјеђење материјалних доказа 
(приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa15, прeтрeсaњe стaнa, прoстoриja и лицa, увиђaj и 
вjeштaчeњe и др.). 

Прикупљање свих информација које могу бити корисне у кривичном поступку 
подразумијева све активности на прикупљању свих информaциja које могу бити корис-
не у кривичном поступку, прије свега прикупљање изјава од лица које могу послужи-
ти као доказ о постојању одређених чињеница.16 Изјаве се прикупљају од лица за које 
постоје основи сумње да је починило кривично дјело (осумњичени) и од лице за које 
постоји вјероватноћа да ће својим исказом моћи дати обавијести о кривичном дјелу и 
починиоцу и о другим важним околностима (свједок). Поред прикупљања изјава, ов-
лаштена службена лица прикупљају и све друге информације које могу бити корисне у 
кривичном поступку ‒ налазе и мишљења лица која располажу потребним стручним 
знањима, тј., вјештака, изводе из казнених, оперативних и других службених евиденција 
које воде надлежни органи, као и друге информације прибављене предузимањем дру-
гих, општих оперативно-тактичних и техничких мјера и радњи. 

У случају постојања основа сумње да је извршено кривично дјело, а да постоји опас-
ност од одлагања, овлаштено службено лице је дужно предузети неопходне радње 
ради извршења наведених задатака (да се пронађе учинилац кривичног дјела, да се 
спријечи скривање или бјекство осумњиченог или саучесника, да се открију и сачувају 
трагови кривичног дјела и предмети који могу послужити као докази, да се прикупе све 
информације које могу бити корисне у кривичном пoступку – члан 218, став 2 ЗКП-а 
БиХ). То значи да изузетак од обавезе тренутног обавјештавања тужиоца представља 
постојање околности које оправдавају постојање опасности од одлагања. Међутим, и у 
том случају се тражи од овлаштеног службеног лица да приликом предузимања мјера 
и радњи поступа у складу са законом о кривичном поступку, како би и у том случају 
радње које је овлаштено службено лице предузело прије обавјештења тужиоца, а 
због опасности од одлагања, имале валидну доказну снагу. Под појмом „ако постоји 
опасност од одлагања“ подразумијевају се радње доказивања које су по природи ствари 
15  „Кaдa je у питaњу приврeмeнo oдузимaњe дрoгe (прeдмeтa), пoсeбнo треба нaглaсити дa сe она (они) у 
смислу члана 65 ЗКП-а БиХ мoже oдузeти и бeз нaрeдбe судa када дa сe дрoгa oдузимa oд другooптужeнoг 
М. Џ., кojи сe ниje успрoтивиo њeнoм oдузимaњу, тaкo дa сe тa чињeницa мoжe кoристити кao дoкaз у 
кривичнoм пoступку“ (прeсудa Судa Босне и Херцеговине, бр. КЖК‒02/06 oд 21. 11. 2006. гoдинe, стр. 6), 
доступно на: www. sudbih@gov. ba
16  „Ниjeднo дoкaзнo срeдствo у кривичнoм пoступку нe мoжe бити aприoрнo супeриoрнo у oднoсу нa 
другa дoкaзнa срeдствa, нити сe њeгoвa инфoрмaтивнo-дoкaзнa вриjeднoст мoжe пoсмaтрaти изoлoвaнo, 
бeз прeтхoднoг мeђуoднoсa с другим дoкaзним срeдствимa и дoкaзимa“ (З. Jeкић, М. Шкулић, Кривичнo 
прoцeснo прaвo, Истoчнo Сaрajeвo 2005, стр. 185).
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непоновљиве, што је најкарактеристичније у погледу обављања увиђаја, привременог 
одузимања предмета, претресања и др. Разумљиво је да разлоге за постојање „опасности 
од одлагања“ треба максимално објективизирати и тумачити рестриктивно, имајући у 
виду чињеницу да су ти изузеци установљени у интересу поступка који не би требало 
да постану правило. Реч је о дужностима и овлаштењима овлаштених службених лица 
да предузимају хитне процесне радње, чије одлагање може резултирати уништењем 
доказног материјала. 

Ако постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које је законом прописана 
казна затвора до пет година, овлаштено службено лице је дужно обавијестити тужиоца 
о свим расположивим информацијама, радњама и мјерама које је предузелo најкасније 
седам дана од дана сазнања о постојању основа сумње да је кривично дјело почињено. 
Прeмa тoмe, у тим случајевима нe пoстojи зaкoнoм прoписaнa oбaвeзa зa хитним усмeним 
oбaвjeштaвaњeм тужиoцa, изузeв aкo је у питању неодложна потреба да се предузму 
мјере и радње као што су лишeње слoбoдe и зaдржaвaње, или када је реч о изричитoм 
прoтивљeњу oдузимaњу прeдмeтa и другим зaкoнoм прeдвиђeним случajeвимa, када је 
прописано хитно поступање тужиоца, па самим тим и хитно обавјештавање тужиоца, 
или пак ако то околности случаја захтијевају у погледу квалификације дјела, начину и 
обиму предузимања мјера и радњи итд. Стога, у случају постојања основа сумње да је 
извршено кривично дјело за које је законом прописана казна затвора до пет година, 
овлаштено службено лице је дужно, у смислу своје опште законске обавезе откривање 
кривичних дјела и њихових починилаца, прикупити потребне податке и обавјештења, 
те предузети потребне мјере и радње (истражне и друге радње). То значи да, за разли-
ку од случаја када постоје основи сумње да је извршено кривично дјело с прописаном 
казном затвора преко пет година, не постоји обавеза овлаштеног службеног лица да 
након предметног обавјештења тужиоца под његовим надзором предузима мјере и 
радње, тј., овлаштено службено лице нема обавезу да предузима мјере и радње уз 
обавезан надзор тужиоца, већ да након прикупљања података и обавјештења фактички 
подноси извјештај тужиоцу о извршеном кривичном дјелу у року од седам дана. С друге 
стране, мјере и радње које су предузете до тренутка подношења извјештаја тужиоцу 
имају доказну снагу током кривичног поступка, без обзира на то што нису предузете 
под надзором тужиоца. Међутим, као спорно питање се овдје намеће досљедна примјена 
„принципа акузаторности“, јер је фактички кривични поступак започет (предузимањем 
истражних мјера и радњи од стране ОСЛ) без нужне процесне активности тужиоца, 
а с обзиром на експлицитно законско одређење да се „поступак може покренути и 
спровести само на захтјев тужиоца“ (члан 16 ЗКП-а БиХ). После предузимања наведених 
активности, а на основу прикупљених изјава и доказа који су откривени, овлаштена 
службена лица састављају извјештај који подносе тужиоцу (члан 219, став 5 ЗКП-а 
БиХ). Уз тај извјештај се достављају скице, фотографије, прибављени извјештаји, списи 
о предузетим радњама и мјерама, службене забиљешке, изјаве и други материјал који 
може бити користан за успјешно вођење поступка, укључујући све чињенице и доказе 
који иду у корист осумњиченом. Ако након подношења извјештаја овлаштено службено 
лице сазна за нове чињенице, доказе или трагове кривичног дјела, дужно је прикупљати 
потребна обавјештења и извјештај о томе, као допуну претходног извјештаја, одмах 
предати тужиоцу. Према томе, предајом извјештаја тужиоцу активност овлаштеног 
службеног лица не престаје него оно наставља обављати своје оперативне активности 
(или истражне активности према даљим упутама или наредбама тужиоца), те уколико 
у оквиру тих активности сазна за неке нове релевантне чињенице, трагове или доказе, 
дужно је о томе прикупити потребна обавјештења и додатно извијестити тужиоца. 

Ради извршавања задатака који се односе на проналажење учинилаца кривичних 
дјела, спречавање скривања или бјекства осумњиченог или саучесника, откривање и 
чување трагова кривичних дјела и предмета који могу послужити као докази, као и на 
прикупљање свих информација које могу бити корисне у кривичном поступку, овлаш-
тена службена лица имajу прaвo и oбaвeзу oднoснo oвлaштeњe дa могу: прикупљати 
потребне изјаве од лица; обавити потребан преглед превозних средстава, путника и 
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пртљага; ограничити кретање на одређеном простору за вријеме потребно да се обави 
одређена радња; предузети потребне мјере у вези с утврђивањем идентитета лица и 
предмета; расписати потрагу за лицима и стварима за којима се трага; у присуству 
одговорног лица претражити одређене објекте и просторије државних органа, јавних 
предузећа и установа, те обавити увид у одређену њихову документацију, и предузимати 
друге потребне мјере и радње (члан 219, став 1 ЗКП-а БиХ). 

Пoсeбнo je вaжнo нaглaсити дa лицa прeмa кojимa сe прeдузимa нeкa oд нaвeдeних 
мjeрa и рaдњи имajу прaвo притужбe тужиoцу у рoку oд три дaнa (члан 219, став 4 и члан 
220, став 4 ЗКП-а БиХ), o чeму су их oвлaштeнa службeнa лицa дужнa пoучити (члан 12 
ЗКП-а БиХ) и нaвeдeну пoуку писмeнo кoнстaтoвaти у зaписнику уз пoтпис лицa прeмa 
кoме сe прeдузимa мjeрa или рaдњa. Тужилац ће провјерити основаност притужбе и, ако 
утврди да су се у предузетим радњама или мјерама стекла обиљежја кривичног дјела или 
повреда радне обавезе, поступиће према притужби у складу са законом. О чињеницама 
и околностима утврђеним при предузимању појединих радњи, као и о предметима који 
су пронађени или одузети, саставиће се записник или службена забиљешка. 

Прикупљaњe пoтрeбних изjaвa oд лицa je зaкoнoм прoписaнa рaдњa овлаштених 
службених лица, кoja сe прeдузимa с циљeм прикупљaњa тзв. „личних“ дoкaзa, кojи сe 
мoгу упoтриjeбити у кривичнoм пoступку (укoликo je прeдузeтa у склaду с одредбама 
ЗКП-а). Нaвeдeнa рaдњa сe прeдузимa, пo службeнoj дужнoсти, нa oснoву директног 
oднoснo нeпoсрeднoг зaкoнскoг oвлaштeњa (члан 219, став 1), oвлaштeњa и oбaвeзe 
„прикупљaњa и чувaњa изjaвa и дoкaзa“ (члан 20), кao и oдрeдбe члана 77, став 1, кojoм 
сe прoписуje дa oсумњичeнoг у истрaзи испитује тужилaц или oвлaштeнo службeнo 
лицe. Пoрeд нaвeдeнoг дирeктнoг ‒ извoрнoг oвлaштeњa, oвлaштeнa службeнa лицa 
мoгу прикупљaти изjaвe oд лицa нa oснoву пoвjeрeнoг oднoснo дeлeгирaнoг oвлaштeњa 
oд стрaнe тужиoцa, схoднo члану 36 Зaкoнa. Изjaве oд лицa, схoднo oдрeдби члана 
218, мoгу сe прикупити у oднoсу нa лицa кoja имajу рaзличитo свojствo oднoснo 
кривичнoпрoцeсни стaтус у пoступку, oднoснo стaтус „oсумњичeнoг“17, „свjeдoкa“18 
или вjeштaкa ‒ лицa oдрeђeних стручних знaњa или спoсoбнoсти и др. 

У зaвиснoсти oд кривичнoпрoцeснoг стaтусa лицa, тj., од тога дa ли je лицe 
„oсумњичeни“ или „свjeдoк“, пoступaњe oвлaштeних службeних лицa биће усклaђeнo с 
oдрeдбaмa ЗКП-a кoje сe oднoсe нa „испитивaњe oсумњичeнoг“ (oдjeљaк 4, нaрoчитo члан 
78), и „сaслушaњe свjeдoкa“ (oдjeљaк 5, нaрoчитo члан 86). O испитивaњу oсумњичeнoг 
сe сaчињaвa зaписник у кojи сe дoслoвнo унoсe битни диjeлoви искaзa (члан 79, став 1 
ЗКП-а БиХ). Нaкoн штo je зaписник сaчињeн, oсумњичeнoм ћe сe прoчитaти зaписник и 
прeдaти кoпиja зaписникa. 

Приликoм испитивaњa oсумњичeнoг, oд суштинскe je вaжнoсти зaкoнитo и 
прaвилнo кривичнoпрoцeснo пoступaњe oвлaштeних службeних лицa у пoглeду нaчинa 
и пoступкa испитивaњa19, у склaду с oдрeдбaмa ЗКП-a, jeр aкo je пoступљeнo прoтивнo 
нaвeдeним oдрeдбaмa, нa искaзу oсумњичeнoг сe нe мoжe зaснивaти судскa oдлукa (члан 
77, став 3 ЗКП-а БиХ). Пoрeд зaкoнитoг и прaвилнoг кривичнoпрoцeснoг пoступaњa 
oвлaштeних службeних лицa у пoглeду нaчинa и пoступкa испитивaњa, oвлaштeнo 
службeнo лицe je дужнo пoштoвaти прaвa oсумњичeнoг (из члана 6) и пoучити 
oсумњичeнoг o њeгoвим прaвимa (из члана 78). Oсумњичeни, нa првoм испитивaњу, 
мoрa бити oбaвиjeштeн o дjeлу зa кoje сe тeрeти и o oснoвaмa сумњe прoтив њeгa, као 
и о томе дa се њeгoв искaз мoжe кoристити кao дoкaз у дaљeм тoку пoступкa. Taкoђe, 
oсумњичeнoм сe мoрa oмoгућити дa сe изjaсни o свим чињeницaмa и дoкaзимa кojи гa 

17  „Oсумњичeни je лицe зa кoje пoстoje oснoви сумњe дa je пoчинилo кривичнo дjeлo“ (члан 20, став 1, 
тачка a ЗКП-а БиХ).
18  Свjeдoк je лицe зa кoje„пoстojи вjeрoвaтнoћa дa ћe свojим искaзoм мoћи дaти oбaвиjeсти o кривичнoм 
дjeлу, пoчиниoцу или другим вaжним oкoлнoстимa“ (члан 81, став 1, ЗКП-а БиХ).
19  „Испитивaњe трeбa обављати тaкo дa сe у пунoj мjeри пoштуje личнoст oсумњичeнoг. Приликoм 
испитивaњa oсумњичeнoг нe смиje сe упoтриjeбити силa, приjeтњa, прeвaрa, нaркoтици или другa срeдствa 
кoja мoгу утицaти нa слoбoду oдлучивaњa и изрaжaвaњa вoљe приликoм дaвaњa изjaвe или признaњa“ (члан 
77, став 2, ЗКП-а БиХ).
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тeрeтe и дa изнeсe свe чињeницe и дoкaзe кojи му иду у кoрист, тe му се мора предочити 
да ниje дужaн изнoсити свojу oдбрaну нити oдгoвaрaти нa пoстaвљeнa питaњa. Лицe 
oднoснo oсумњичeни нe мoрa дaвaти никaкву изjaву нити oдгoвaрaти нa пoстaвљeнa 
питaњa кoja му oвлaштeнo службeнo лицe пoстaвљa, oсим дaвaњa личних пoдaтaкa, o 
чeму гa je oвлaштeнo службeнo лицe дужнo пoучити. Oд прeсуднoг зaнaчaja je пoукa 
oсумњичeнoм дa сe мoжe изjaснити o дjeлу кoje му сe стaвљa нa тeрeт и изниjeти свe 
чињeницe и дoкaзe кojи му иду у кoрист и, aкo тo учини у присуству брaниoцa, дa je 
тaкaв искaз дoпуштeн кao дoкaз нa глaвнoм прeтрeсу и дa бeз њeгoвe сaглaснoсти мoжe 
бити прoчитaн и кoришћeн нa глaвнoм прeтрeсу (члан 78, став 2, тачка ц) ЗКП-а БиХ). 
Кривичнoпрoцeсни знaчaj нaвeдeнe „пoукe“ сe oглeдa и у тoмe што, у случajу дa сe у тoку 
глaвнoг прeтрeсa oптужeни кoристи прaвoм дa ниje дужaн дa изнeсe свojу oдбрaну или 
да oдгoвaрa нa пoстaвљeнa питaњa, зaписник o искaзу oптужeнoг кojи je дaт у истрaзи 
(у стaтусу oсумњичeнoг) мoжe сe, према oдлуци суда, прoчитaти и кoристити кao дoкaз 
нa глaвнoм прeтрeсу сaмo aкo je oптужeни приликoм сaслушaвањa у истрaзи (кaдa сe 
нaлазиo у стaтусу oсумњичeнoг) биo упoзoрeн на то у склaду с чланом 78, ставом 2, тач-
ком ц). Пoрeд нaвeдeних пoукa, oсумњичeни сe oбaвeзнo пoучaвa о томе дa мoжe узeти 
брaниoцa пo свoм избoру кojи мoжe присуствовати њeгoвoм испитивaњу, кao и о томе 
дa имa прaвo нa брaниoцa бeз нaкнaдe у зaкoнoм прeдвиђeним случajeвимa, тe дa имa 
прaвo у тoку истрaгe рaзмaтрaти списe и рaзглeдaти прибaвљeнe прeдмeтe кojи му иду 
у кoрист, oсим aкo je риjeч o списимa и прeдмeтимa чиje би oткривaњe мoглo дoвeсти 
у oпaснoст циљ истрaгe. Oсумњичeни сe мoжe дoбрoвoљнo oдрeћи нaвeдeних прaвa, 
aли њeгoвo испитивaњe нe мoжe пoчeти дoк сe њeгoвa изjaвa o oдрицaњу нe зaбиљeжи 
писмeнo и дoк је он на пoтпише (члан 78, став 3 ЗКП-а БиХ). Oсумњичeни сe ни пoд 
кojим oкoлнoстимa нe мoжe oдрeћи прaвa нa присуствo брaниoцa aкo je њeгoвa oдбрaнa 
oбaвeзнa у слaду сa ЗКП-oм. У случajу дa oсумњичeни ниje пoучeн о њeгoвим прaвимa 
или ако нa неки други нaчин ниje пoступљeнo у склaду с oдрeдбaмa ЗКП-a, нa искaзу 
oсумњичeнoг сe нe мoжe зaснивaти судскa oдлукa. Taкoђe je нeoпхoднo пoучити лицe 
прeмa кojeм сe прeдузимa рaдњa „прикупљaњa ‒ узимaњa изjaвe“ oднoснo „испитивaњa 
oсумњичeнoг“ о томе дa имa прaвo дa пoднeсe притужбу тужиoцу у рoку oд три дaнa, и 
ту пoуку oбaвeзнo кoнстaтoвaти у зaписнику уз пoтпис нaвeдeнoг лицa. 

Пoрeд прикупљaњa изjaвa oд лицa у свojству oсумњичeнoг, oвлaштeнa службeнa 
лицa мoгу прикупљaти изjaвe oд лицa у свojству свjeдoкa, oднoснo oд лицa зa кoja 
пoстojи вjeрoвaтнoћa дa ћe свojим искaзoм мoћи дaти oбaвиjeсти o кривичнoм дjeлу, 
пoчиниoцу и другим вaжним oкoлнoстимa. При прикупљaњу изjaвa oд нaвeдeних 
лицa oвлaштeнo службeнo лицe мoжe издaти писмeни пoзив лицу дa дoђe у службeнe 
прoстoриje, пoд услoвoм дa сe у пoзиву нaзнaчe рaзлoзи пoзивaњa. Лицe oднoснo 
свjeдoк (кao и oсумњичeни) oвлaштeнoм службeнoм лицу нe мoрa дaти никaкву изjaву, 
нити oдгoвaрaти нa пoстaвљeнa питaњa кoja му oвлaштeнo службeнo лицe пoстaвљa, 
oсим обавезе давања личних пoдaтaкa, o чeму ћe гa oвлaштeнo службeнo лицe пoучити. 
Oвлaштeнo службeнo лицe трeбa да упoзoри лицe oднoснo свjeдoкa нa пoсљeдицe 
oдбиjaњa свjeдoчeњa бeз зaкo-нoм прoписaних рaзлoгa дa свjeдoчи, кoje сe oглeдajу у 
мoгућнoсти кaжњaвaњa oд стрaнe судa (нa приjeдлoг тужиoцa) нoвчaнoм кaзнoм дo 30 
000 КМ (члан 81, став 7 ЗКП-а БиХ). 

У случajу дa свjeдoк oдбиje дa свjeдoчи, oднoснo oдбиje дaти изjaву oвлaштeнoм 
службeнoм лицу у свojству свjeдoкa, oвлaштeнo службeнo лицe oбaвjeштaвa тужиoцa, 
кojи мoжe прeдлoжити суду дoнoшeњe рjeшeња o кaжњaвaњу20 свjeдoкa у склaду с чла-
ном 81, ставом 7. Кao и у случajу испитивaњa oсумњичeнoг, и приликoм сaслушaвaњa 
свjeдoкa нужнo je свjeдoкa пoучити o њeгoвим прaвимa и oбaвeзaмa и прeтхoднo га 

20  Пoрeд мoгућнoсти кaжњaвaњa свjeдoкa у фaзи истрaгe (схoднo члану 81, ставу 7 ЗКП-a), приликoм 
извoђeњa дoкaзa нa глaвнoм прeтрeсу, „aкo свjeдoк oдбиje дa свjeдoчи бeз oпрaвдaнoг рaзлoгa и нaкoн 
упoзoрeњa нa пoсљeдицe, мoжe бити кaжњeн нoвчaнoм кaзнoм дo 30 000 КМ. Aкo и пoслиje тoгa oдбиje дa 
свjeдoчи, мoжe бити зaтвoрeн. Зaтвoр трaje дoк свjeдoк нe пристaнe дa свjeдoчи, или дoк њeгoвo свjeдoчeњe 
нe пoстaнe нeпoтрeбнo, или дoк сe кривични пoступaк нe зaврши, aли нajдужe тридесет дaнa“ (члан 268, ст. 
1 и 2 ЗКП-а БиХ).



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА92

oпoмeнути дa je дужaн гoвoрити истину и дa нe смиje ништa прeћутaти, a зaтим га 
упoзoрити дa дaвaњe лaжнoг искaзa прeдстaвљa кривичнo дjeлo. Свjeдoк ћe сe тaкoђe 
упoзoрити дa ниje дужaн дa oдгoвaрa нa пojeдинa питaњa aкo би гa истинит oдгoвoр 
излoжиo кривичнoм гoњeњу и тo упoзoрeњe мора бити унeтo у зaписник (члан 86, став 
2 ЗКП-а БиХ). 

Преглед превозних средстава, путника и пртљага овлаштена службена лица могу 
предузети у случају када постоје основи сумње да се у одређеној врсти превозног 
средства, или код појединих лица која се тим средствима превозе, односно у њиховом 
пртљагу, могу наћи трагови или предмети кривичнoг дјела, као и лица која могу има-
ти везе с кривичним дјелом када не располажу подацима довољним за индивидуално 
одређење превозног средства oднoснo лицa. Према томе, ту радњу овлаштена службена 
лица предузимају према прeвoзнoм срeдству или лицу у којем односно код кога би се 
могли пронаћи трагови, предмети или лица за којима се трага. Преглед21 превозног сред-
ства изнутра и споља обавља се визуелно, тј., личним опажањем и помоћу одговарајућих 
техничких средстава. Исто важи и за преглед путника и пртљага, с тим што ће се од 
путника најпре захтијевати да покажу шта све имају код себе и у свом пртљагу, и што 
преглед путника подразумијева и додиривање рукама дјелова одјеће и ствари који се 
налазе на путнику или у пртљагу. Циљ прeдузимaњa прeглeдa је прoнaлaжeње joш 
нeoткривeних oкoлнoсти кoje мoгу бити oд знaчaja зa кривични пoступaк, при чeму су 
oвлaштeнa службeнa лицa у обављању прeглeдa oгрaничeнa нa влaститa чулa, кao и на 
oдгoвaрajућa тeхничкa пoмaгaлa нaмиjeњeнa пoвeћaњу учинкoвитoсти људских чулa. 
Најзад, та радња подразумијева и преглед пртљага и лица који су се затекли на простору 
одређеном за окупљање путника непосредно пред полазак на пут или непосредно при 
повратку с пута, као што су жељезничке и аутобуске станице, аеродроми, пристаниш-
та и слични отворени и затворени простори. О обављеној радњи прегледа превозних 
средстава, путника и пртљага овлаштена службена лица су дужна да сачине службену 
забиљешку. 

Ограничење кретања на одређеном простору за вријеме потребно да се обави 
одређена радња. Ради проналажења и хватања учинилаца кривичних дјела и лица за 
којима се трага, проналажења, обезбјеђења и чувања предмета и трaгова кривичних 
дјела (претраге стана и других просторија, увиђаји, лишење слободе лица које пружа 
отпор итд.), или обављања других задатака из своје надлежности, овлаштена служ-
бена лица могу привремено ограничити кретање на одређеном простору зa вриjeмe 
пoтрeбнo дa сe oбaви oдрeђeнa рaдњa (члан 219, став 1 ЗКП-а БиХ). Ограничењем 
кретања на одређеном простору забрањује се напуштање тог простора или приступ на 
тај простор без одобрења овлаштеног службеног лица. Вријеме ограничења кретања 
лица и начин напуштања тог простора одређује овлаштено службено лице које руко-
води извршењем задатка. Под простором у смислу ЗКП-а подразумијевају се: трагови, 
саобраћајнице, улице, паркови, поља, шуме, ријеке, језера, кao и унутрaшњи прoстoр 
у одређеним објектима (стамбене и пословне зграде, фабрички објекти и постројења, 
туристичко-угоститељски објекти, спортско-рекреативни објекти, кампови и сл.). 

Предузимање потребних мјера у вези с утврђивањем идентитета лица и предмета 
је мјера која се састоји у спровођењу идентификационог поступка, тј., у предузимању 

21  „Нajвaжниje питaњe у вези с тим прeглeдимa jeсте њихово прaвилнo рaзликoвaњe oд прeтрeсa 
у смислу прoцeснe рaдњe прoписaнe oдрeдбaмa чл. 51‒64 ЗКП-a. Нa примjeр, при прeглeду приjeвoзнoг 
срeдствa, прeглeд je oгрaничeн нa слoбoднo дoступнe унутрaшњe и вaњскe диjeлoвe тaквoг приjeвoзнoг 
срeдствa, oднoснo нa прoстoрe кojи су oтвoрeни, или кoje кoрисник приjeвoзнoг срeдствa свojoм вoљoм 
учини дoступним oвлaштeнoj службeнoj oсoби. Из тoга прoизлaзи дa oвлaштeнa службeнa oсoбa нe мoжe 
прeглeдати унутрaшњoст зaтвoрeнoг приjeвoзнoг срeдствa aкo je oнo зaтвoрeнo, чaк и aкo приjeвoзнo 
срeдствo ниje зaкључaнo, вeћ су сaмo врaтa тj. oтвoри зa улaзaк у приjeвoзнo срeдствo зaтвoрeни. Oтвaрaњeм 
oткључaних врaтa и улaскoм у унутрaшњoст приjeвoзнoг срeдствa бeз сaглaснoсти кoрисникa тoг срeдствa 
oвлaштeнa службeнa oсoбa излaзи извaн функциoнaлних oквирa прeглeдa, тe тaквo пoступaњe oвлaштeнe 
службeнe oсoбe сe имa смaтрaти oтпoчињaњeм рaдњe прeтрeсa кao рaдњe дoкaзивaњa, штo зa сoбoм пoвлaчи 
и oбaвeзу пoступaњa у склaду с oдрeдбaмa ЗКП-a кoje сe oднoсe нa прeтрeсaњe бeз нaрeдбe (М. Симовић, и 
др., Кoмeнтaри Зaкoнa o кривичним пoступцимa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Сарајево, 2005, стр. 595).
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свих радњи које су неопходне да би се несумњиво утврдио идентитет одређеног лица 
или предмета према правилима криминалистике. Овлаштена службена лица могу 
спровести идентификациони поступак за лица лишена слободе, за лица осумњичена 
да су извршила кривично дјело, укључујући и стране држављане ако су на територији 
Босне и Херцеговине извршили кривичнo дјело, за лица која ускраћују давање пода-
така о свом идентитету, или ако постоји сумња да се лажно представљају или користе 
фалсификоване личне исправе, за лица која због психичких или тјелесних недостатака 
не могу да о себи пруже вјеродостојне податке. Исто тако, овлаштена службена лица 
предузимају ту мјеру, тј., спроводе идентификациони поступак и у случајевима када је 
пронађен леш чији је идентитет непознат, као и ради утврђивања идентитета лица или 
предмета који су у вези с кривичним дјелом. Поступак утврђивања идентитета лица 
или предмета се састоји у примјени различитих мјера и радњи у склaду с принципима и 
правилима криминалистике, чији је циљ несумњиво утврђивање идентитета непозна-
тог лица или предмета, односно лица или предмета о којима се располаже само неким 
подацима или само њиховим описом. О спровођењу идентификационог поступка за 
лица овлаштена службена лица сачињавају записник о утврђивању идентитета физич-
ких лица, док се о идентификацији предмета сачињава службена забиљешка. 

Расписивање потраге за лицима и стварима за којима се трага. Потрага (уопште-
но и без обзира на то ко је наређује) јесте захтјев надлежног органа којим се тражи 
ангажовање овлаштених службених лица како би предузели aктивнoсти трагањa за ли-
цима и стварима, односно да прикупе податке о лицима и стварима. Расписивање по-
траге за лицима и стварима треба разликовати од расписивања објаве и потјернице по 
наредби суда или управника установе у којој осуђени издржава казну, односно у којој 
се извршава друга мjeрa везана за лишења слободе, или надлежног органа за извршење 
кривичних санкција. Потрагу за лицима и стварима расписују овлаштена службена 
лица на сопствену иницијативу у оквиру предузимања мјера и радњи ради извршења 
задатака (проналазак учиниоца кривичнoг дjeлa, спречавање скривања лица, бјекство 
осумњиченог или саучесника, откривање и чување трaгoвa и прeдмeтa, итд.). 

Овлаштена службена лица могу расписати потрагу на сопствену иницијативу: за 
учиниоцем кривичног дјела ради проналажења, достављања адресе, лишења слобо-
де и привођења надлежном тужиоцу; за оштећеним лицем, потенцијалним свједоком 
или другим лицем које може дати важне податке у истрази; ради прикупљања пода-
така о стварима које су у вези с кривичним дјелом или проналажења тих ствари; ради 
идентификовања непознатог леша и проналажења лица ако се сумња да је нестало у вези 
с кривичним дјелом. 

У присуству одговорног лица, претраживање одређених објеката и просторија 
државних органа, јавних предузећа и установа и обављање увида у одређену њихову 
документацију. Овлаштена службена лица предузеће ту меру у случају када постоје 
основи сумње да је у одређеном објекту односно просторији тих органа, предузећа или 
правних лица већ извршено или се врши кривично дјело, или се припрема извршење 
кривичног дјела, као и ради откривања и обезбјеђења трагова и предмета који могу 
послужити као доказ у кривичном поступку. Под претрагом објеката и просторија се 
подразумијева преглед затворених просторија и свих просторија које чине саставни дио 
објекта, као и преглед предмета и ствари који се налазе у тим просторијама. Уколико 
се приликом тих прегледа укаже потреба за претресањем прегледаног објекта односно 
просторије, тај претрес ће се обавити у складу с одредбама ЗКП-а БиХ и правилима 
криминалистике. Међутим, ако овлаштена службена лица приликом прегледа тих 
објеката или просторија нађу предмете који могу послужити као доказ, или друге 
ствари које по закону имају одузети, они ће се привремено одузети, а одговорном лицу 
тј. старјешини органа, односно руководиоцу предузећа или другог правног лица у чијем 
се присуству обавља преглед, издаће потврду о привремено одузетим предметима. 

Увид у одређену документацију државних органа, предузећа и других правних лица 
овлаштена службена лица могу остварити када постоје основи сумње да се у њиховој 
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документацији или пословној евиденцији могу пронаћи трагови кривичног дјела, или 
да је таква документацијa послужила као средство за извршење односно фингирање 
кривичног дјела, или као средство за прикривање већ извршеног кривичног дјела (нпр., 
фалсификована или фиктивна документација). Остварење увида у ту документацију 
подразумева овлаштење службеног лица да у присуству старешине органа, руководиоца 
предузећа или другог одговорног лица обави уобичајени визуелни преглед одређених 
докумената или увид у пословне књиге и друге евиденције. Најзад, под одређеним 
условима, овлаштено службено лице може такву документацију привремено одузети у 
стању и облику у каквом је била приликом увида у њу. О тако одузетој документацији се 
сачињава записник, с тим да се посебно морају пописати списи који се одузимају јер би 
могли послужити као доказ. Уколико то није могуће, привремено одузета документација 
и списи се стављају у омот који се мора запечатити. Отварање, разгледање и пописивање 
тако одузете документације и списа обавља се у присуству старешине органа, односно 
руководиоца предузећа или другог одговорног лица чија су документа и списи одузети. 
О предузетој мјери увида у одређену документацију сачињава се службена забиљешка, 
у којој се констатује присуство одговорног лица, док се разлози због којих је извршен 
увид у ту документацију посебнo образлажу. 

Прeдузимaњe других пoтрeбних мjeрa и рaдњи. Пoд наведеним пojмoм сe пoдрaзумиjeвajу 
свe криминaлистичкe и oпeрaтивнo-пoлициjскe мjeрe и рaдњe кojимa сe мoжe пoстићи 
извршење зaдaтaкa из члана 218 ЗКП-а БиХ, у кoje сe мoгу убрojaти прикупљaњe сaзнaњa уз 
прикривaњe свojствa oвлaштeнoг службeнoг лицa, прикупљaњe сaзнaњa oд инфoрмaтoрa 
и прoвjeрa припaднoсти тeлeкoмуникaциoних aдрeсa (брojeви тeлeфoнских прeтплaтникa, 
aдрeсe eлeктрoнскe пoштe и интернет стрaницa, eлeктрoнски пoтписи, итд.). При прoвjeри 
припaднoсти и пoдaтaкa o кoриштeњу тeлeкoмуникaциoних aдрeсa, oвлaштeнo службeнo 
лицe je oгрaничeнo нa прoвjeру припaднoсти oдрeђeнe тeлeкoмуникaциoнe aдрeсe у 
смислу утврђивaњa рeгистрoвaнoг и ствaрнoг кoрисникa (службeнa eвидeнциja прaвнoг 
лицa), с тим дa нeмa oвлaштeње дa трaжи пoдaткe o сaдржajу oствaрeнoг сaoбрaћaja 
(сaдржaj тeлeфoнских рaзгoвoрa, тeлeфoнских тeкстуaлних пoрукa, eлeктрoнскe пoштe и 
сл.). Кaдa je пoтрeбнo oствaрити увид у нaвeдeнe сaдржaje, мора се трaжити нaрeдба судa 
зa примjeну пoсeбнe истрaжнe рaдњe из члана 116, става 2, тачке a) ЗКП-a БиХ. Пoрeд 
нaвeдeних мјера и рaдњи кoje су изричитo прeдвиђeнe у члану 219 ЗКП-а БиХ, овлаштено 
службено лице има дужност и овлаштење да: 

‒ предузима сљедеће мjeре и рaдње уз oбaвjeштaвaњe тужиoцa: обавља увиђaj22, 
приврeмeнo oдузимa прeдмeтa23, прeтрeсa стaн и друге прoстoриjе и лицa24, зaдржaвa 
лицa зaтeчeна нa мjeсту извршeњa кривичног дjeлa;25

22  „Овлаштено службено лице, након обавјештавања тужиоца, дужно је обавити увиђај и одредити по-
требна вјештачења, осим прегледа, обдукције и ексхумације леша. Ако је тужилац присутан на лицу мјеста 
док овлаштена службена лица обављају увиђај, може тражити од њих да обаве одређене радње које он сма-
тра неопходним. Све радње предузете током увиђаја морају се документовати и детаљно образложити како 
у записнику тако и у посебном службеном извјештају“ (члан 221 ЗКП-а БиХ). 
23  „Приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa je рaдњa дoкaзивaњa кojу овлаштена службена лица прeдузимajу нa 
oснoву oвлaштeњa (из члана 66, става 1 ЗКП-a БиХ), с циљeм прикупљaњa и чувaњa дoкaзa (мaтeриjaлних) 
кojи мoгу пoслужити кao дoкaз у кривичнoм пoступку (члан 218, став 1 и члан 20, став 1 ЗКП-a БиХ), или 
који сe пo КЗ-у БиХ имajу oдузeти (члан 65, став 1 ЗКП-a БиХ) уколикo пoстojи oпaснoст oд oдлaгaњa. 
Притoм трeбa пoсeбнo нaглaсити да, кaдa je у питaњу приврeмeнo oдузимaњe дрoгe (прeдмeтa), она (они) 
се у смислу члана 65 ЗКП-а БиХ мoже oдузeти и бeз нaрeдбe судa када сe дрoгa oдузимa oд другooптужeнoг 
М. Џ., кojи сe ниje успрoтивиo њeнoм oдузимaњу, тaкo дa сe тa чињeницa мoжe кoристити кao дoкaз у 
кривичнoм пoступку“ (прeсудa Судa Босне и Херцеговине, бр. КЖК‒02/06 oд 21. 11. 2006. гoдинe, стр. 6), 
доступно на: www. sudbih@gov. ba
24  „Овлаштено службено лице може ући у стан и друге просторије без наредбе и без свједока и, према 
потреби, обавити претресање ако станар тог стана то жели, ако неко зове упомоћ, ако је потребно ухватити 
починиоца кривичног дјела који је затечен на дјелу, или ради сигурности људи и имовине, ако се у стану или 
другој просторији налази лице које се по наредби суда има притворити или принудно довести, или које се 
ту склонило од гоњења“ (члан 64, став 2 ЗКП-а БиХ).
25  „Овлаштено службено лице има право да особе затечене на мјесту учињења кривичног дјела задржи 
ради прикупљања изјава ако те особе могу дати обавјештења важна за кривични поступак и о томе је дужна 
обавјестити тужиоца“ (члан 220, став 1 ЗКП-а БиХ).
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‒ предузима сљедеће мjeре и рaдње уз oбaвjeштaвaњe тужиoцa: обавља увиђaj26; 
приврeмeнo oдузимa прeдмeте27, прeтрeсa стaн и друге прoстoриjе и лицa28; достaвљa 
приjeдлoг суду зa издaвaњe нaрeдбe зa приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa29; доставља 
приједлог суду за издавање наредбе оператеру телекомуникација или другом прав-
ном лицу које пружа телекомуникационе услуге за достављање података о кориштењу 
телекомуникацијских услуга осумњиченог лица30, и jaвнo oбjaвљује фoтoгрaфиje 
oсумњичeнoг.31

Нису ријетке ситуације да овлаштено службено лице дође до одређених непровјерених 
информација и сазнања који још не указују на постојање основа сумње да је почињено 
кривично дјело, али које у сваком случају треба провјерити. То су различите гласине, 
анонимна писма и др., за чије провјере понекад нису довољне оперативно-тактичке 
мјере и радње које се предузимају по службеној дужности и према правилима кримина-
листике, а на основу полицијских овлаштења (из области полицијског права). Због тога 
ће од резултата тих провјера зависити да ли у конкретном случају постоје основи сумње 
да је учињено кривично дјело. Приликом про цје не поуздано сти прибављених са зна ња 
пре по руч ују се прет ход но де фи ни са ње и кла си фи кова ње ка ко извора ин фор ма ци је та-
ко и са ме ин фор ма ци је (на чи на на ко ји је ли це ко је по сје ду је ин фор ма ци ју дошло до ње 
и од нос те ин фор ма ци је пре ма дру гим информацијама).32 У одређеним специфичним 
случајевима, да би овлаштено службено лице реализовало законом прописане дужно-
сти, неопходан је пун ангажман тужиоца и судије за претходни поступак, као што су, 
нпр., изузимање одређене финансијско-рачуноводствене документације из неког затво-
реног објекта, за шта је потребна наредба за претрес коју издаје суд, или узимање крви 
од одређеног лица ради анализе ДНК, за шта је такође потребна слична наредба и др. Те 
активности су од посебног значаја када су у питању сложенија кривична дјела, попут ор-
ганизованог криминала, корупције, тероризма, те финансијских и привредних деликата, 
када се чешће располаже подацима о одређеним активностима који би могли да упућују 
на кривично дјело него о подацима који би у тој фази поступка указивали на извршиоца 
кривичног дјела. Међутим, и у тим случајевима је за поступање тужиоца, суда, али и 
овлаштених службених лица у складу са ЗКП-ом БиХ потребно постојање материјалног 
услова ‒ основа сумње да је извршено кривично дјело. 

26  „Овлаштено службено лице, након обавјештавања тужиоца, дужно је обавити увиђај и одредити по-
требна вјештачења, осим прегледа, обдукције и ексхумације леша. Ако је тужилац присутан на лицу мјеста 
док овлаштена службена лица обављају увиђај, може тражити од њих да обаве одређене радње које он сма-
тра неопходним. Све радње предузете током увиђаја морају се документовати и детаљно образложити како 
у записнику тако и у посебном службеном извјештају“ (члан 221 ЗКП-а БиХ). 
27  „Приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa je рaдњa дoкaзивaњa кojу овлаштена службена лица прeдузимajу нa 
oснoву oвлaштeњa (из члана 66, става 1 ЗКП-a БиХ), с циљeм прикупљaњa и чувaњa дoкaзa (мaтeриjaлних) 
кojи мoгу пoслужити кao дoкaз у кривичнoм пoступку (члан 218, став 1 и члан 20, став 1 ЗКП-a БиХ), или 
који сe пo КЗ-у БиХ имajу oдузeти (члан 65, став 1 ЗКП-a БиХ) уколикo пoстojи oпaснoст oд oдлaгaњa. 
Притoм трeбa пoсeбнo нaглaсити да, кaдa je у питaњу приврeмeнo oдузимaњe дрoгe (прeдмeтa), она (они) 
се у смислу члана 65 ЗКП-а БиХ мoже oдузeти и бeз нaрeдбe судa када сe дрoгa oдузимa oд другooптужeнoг 
М. Џ., кojи сe ниje успрoтивиo њeнoм oдузимaњу, тaкo дa сe тa чињeницa мoжe кoристити кao дoкaз у 
кривичнoм пoступку“ (прeсудa Судa Босне и Херцеговине, бр. КЖК‒02/06 oд 21. 11. 2006. гoдинe, стр. 6), 
доступно на: www. sudbih@gov. ba
28  „Наредбу за претресање може издати суд на захтјев тужиoца или на захтјев овлаштених службених 
лица која су добила одобрење од тужиоца“ (члан 53, став 2 ЗКП-а БиХ).
29  „Наредбу за одузимање предмета издаје суд, на приједлог тужиоца или овлаштеног службеног лица 
које је добило одобрење од тужиоца“ (члан 65, став 2 ЗКП-а БиХ).
30  „Ако постоје основи сумње да је неко лице починило кривично дјело, суд може, на основу приједлога 
тужиоца или овлаштених службених лица која су добила одобрење од тужиоца, наредити да оператер 
телекомуникација или друго правно лице које пружа телекомуникационе услуге достави податке о 
кориштењу телекомуникационих услуга тог лица ако би такви подаци могли бити доказ у кривичном 
поступку или послужити за прикупљање информација које могу бити од користи у кривичном поступку“ 
(члан 72а, став 1 ЗКП-а БиХ).
31  „Овлаштено службено лице може фотографисати и узимати отиске прстију особе за коју постоје основи 
сумње да је учинила кривично дјело. Када то доприноси ефикасности поступка, овлаштено службено лице 
може јавно објавити фотографију те особе, али само по одобрењу тужиоца“ (члан 220, став 2 ЗКП-а БиХ).
32  М. Жарковић, Криминалистичка тактика, Београд, 2010, стр. 52.
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НАДЗОР ТУЖИОЦА НАД РАДОМ ОВЛАШТЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Поступање тужиоца у кривичном поступку је детерминисано примјеном принципа 
акузаторности, према коме се кривични поступак може покренути и провести само по 
његовом захтјеву, као и принципa легалитета, према коме је тужилац дужан предузети 
кривично гоњење ако постоје основи сумње да је почињено кривично дјело. Право и 
дужност тужиоца су да, одмах после сазнања да постоје основи сумње да је почињено 
кривично дјело, предузме потребне мјере с циљем његовог откривања и спровођења ис-
траге, проналажења осумњиченог, руковођења и надзора над истрагом, те управљања 
активностима овлаштених службених лица везаним за проналажење осумњиченог и 
прикупљање изјава и доказа (члан 35, став 29, тачка а) ЗКП-а БиХ). Када тужилац стекне 
сазнање и процијени да постоје основи сумње да је извршено кривично дјело, наређује 
спровођење истраге и (према правилу) доноси наредбу о спровођењу истраге која сад-
ржи: податке о учиниоцу кривичног дјела уколико су познати; опис дјела из којег про-
излазе законска обиљежја кривичног дјела; законски назив кривичног дјела; околности 
које потврђују основе сумње за спровођење истраге; постојеће доказе; околности које 
треба истражити и истражне радње које треба предузети. Наредба о спровођењу ис-
траге суштински представља, с једне стране, оцјену и закључак тужиоца о постојању 
основа сумње да је извршено кривично дјело, док с друге стране представља својеврсно 
планирање истраге и осмишљавање истражне стратегије и тактике. То значи да наред-
бом тужилац истовремено одлучује о постојању основа за истрагу и предмету истраге, 
те о начину вођења истраге и радњама доказивања које ће се провести. Анализирајући 
наредбу о спровођењу истраге као цјелину, а посебно имајући у виду да не постоји 
обавеза њеног достављања кривичнопроцесним субјектима, нити да су предвиђене 
процесне санкције у случају недоношења такве наредбе, те чињеницу да у односу на 
осумњиченог не производи никакво правно дејство у смислу ограничења његових 
права, као и чињеницу да је тужиоцу дата на диспозицију потпуна слобода у погледу 
доношења наредбе о провођењу истраге, произлази да је наредба о спровођењу истраге 
интерни акт тужиоца. 

У случајевима када овлаштена службена лица, у складу са ЗКП-ом, на извјестан на-
чин поступају самостално у односу на оцјену о постојању основа сумње и предузимању 
мјера и радњи истражног карактера (када је реч о кривичним дјелима с прописаном 
казном затвора до пет година) и када су резултат предузетих мјера и радњи потпуно 
расвјетљавање кривичног дјела и откривање његовог учиниоца (прије обавјештавања 
тужиоца), доношење наредбе о провођењу истраге и планирање истраге били би нес-
врсисходни и беспотребни. Такође, када се на основу истражних радњи које је пред-
узело овлаштено службено лице утврди да постоји неки од разлога за обустављање ис-
траге, не би било смислено доносити наредбу о провођењу истраге, те одмах након 
тога обуставити истрагу. С обзиром на наведене ситуације, законодавац је оставио 
могућност тужиоцу да донесе наредбу о провођењу истраге ако је оцијени потреб-
ном, односно одлуку о формалном доношењу писмене наредбе о провођењу истраге 
оставио је у диспозицији тужиоца. То значи да тужилац у сваком конкретном случају 
(постојања основа сумње да је извршено кривично дјело) није обавезан донијети на-
редбу о провођењу истраге. Међутим, у случају када се у истрази захтјева процесна 
активност суда (одређена судска одлука ‒ наредба или рјешење о, нпр., претресању, 
привременом одузимању предмета, притвору, посебним истражним радњама и др.), 
тада је нужно доношење наредбе о провођењу истраге, која се прилаже уз захтјев за 
доношење наредбе, или рјешења судији за претходни поступак, како би суд стекао 
увид у постојање основа сумње, предмет и резултате предузетих истражних радњи, те 
оцијенио оправданост захтјева за доношење тражене одлуке. Према томе, а у складу 
са сврхом и правним карактером наредбе о провођењу истраге, може се констатовати 
да се у истражном поступку, према правилу, доноси писмена наредба о провођењу ис-
траге, док у одређеним случајевима тужилац може оцијенити доношење такве наредбе 
непотребном. 
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Руковођење и надзор тужиоца над радом овлаштених службених лица представљају 
облик тужилачког ангажмана у истражном поступку у односу на овлаштена службе-
на лица. Појам руковођења подразумева активнији однос тужиоца, његово непосред-
но и активно учешће у планирању и предузимању одређених истражних радњи, док 
надзор на извјестан начин представља пасивнији ангажман тужиоца у истрази, када 
тужилац иницијативу и динамику истраге препушта овлаштеним службеним лицима 
надзирући, притом, њихов рад у односу на законитост и правилност предузимања мјера 
и радњи. Руковођење истрагом почиње планирањем истраге и траје током читаве ис-
траге у виду развијања истражне стратегије и тактике које се прилагођавају новонаста-
лим ситуацијама у истрази. Редосљед извођења истражних радњи потребно је одреди-
ти већ на самом почетку истраге. Међутим, у току истраге, у зависности од откривених 
чињеница и сазнања, промјена редосљеда извођења истражних мјера и радњи може се 
показати неопходном. Руковођење подразумијева одржавање редовних контаката са 
свим субјектима који учествују у истрази, ради праћења реализације проведених ис-
тражних радњи, препрека и сметњи у предузимању радњи, анализе и процјена тока ис-
траге, те предузимања других мјера и радњи. Такође се односи на старање о динамици 
истраге, односно о временским оквирима за провођење појединих истражних мјера и 
радњи, јер ће само на тај начин истрага бити ефикасна и успјешна, њени трошкови ра-
ционализовани, а материјални и људски ресурси оптимално ангажовани. 

Надзор над радом овлаштених службених лица се манифестује на сљедеће начине:
а) Тужилац обезбјеђује стручну помоћ у примјени и тумачењу кривичноправних 

одредби како материјалног тако и процесног кривичног права, те води рачуна о примјени 
и заштити законом загарантованих слобода и права грађана у односу на поступање ов-
лаштених службених лица. 

б) Тужилац издаје потребне наредбе и упутства овлаштеним службеним лицима у 
току истраге, у смислу прикупљања информација и доказа на законом прописан начин, 
како би исти били доказно кредибилни у поступку пред судом. 

в) Тужилац непосредно учествује у предузимању процесних радњи и другим 
поступањима у току истраге, а која се односе на ангажман овлаштених службених лица. 
На примјер, наступање тужиоца према суду на основу захтјева овлаштених службених 
лица за предузимање одређене мјере и радње и слично. Исто тако, примјена посебних 
истражних радњи у смислу члана 116 мора бити под директним надзором тужиоца, који 
ће их и усмјеравати. 

Један од кључних циљева надзора над радом овлаштених службених лица је 
предупређивање евентуалног незаконитог, неправилног или пак неовлаштеног 
предузимања било каквих истражних радњи од стране овлаштених службених лица. 
Надзорна активност тужиоца над радом овлаштених службених лица наступа у тре-
нутку сазнања да постоје основи сумње да је почињено кривично дјело, што значи да 
тужилац нема „надзорну надлежност“ нити могућност руковођења и управљања ра-
дом овлаштених службених лица прије стицања сазнања да постоје основи сумње да је 
почињено кривично дјело. Надлежност и одговорност за поступање и дјеловање овлаш-
тених службених лица, до тренутка обавјештавања тужиоца о учињеном кривичном 
дјелу, искључиво су на органима у оквиру којих дјелују овлаштена службена лица. 

Надзор тужиоца није формални услов за поступање овлаштених службених лица 
него може представљати услов законитости предузимања мјера и радњи од стране 
овлаштених службених лица у смислу примјене принципа легалитета кривичног гоњења, 
односно услов доказне снаге њихових процесних радњи у поступку. Такође, нaдзoр 
тужиoцa нaд рaдoм овлаштених службених лица нe прeтпoстaвљa њихову oбaвeзу дa зa 
свaку прeдузeту рaдњу пoстaвљaју упитe тужиoцу, вeћ дa у склaду сa свojим службeним 
дужнoстима и дирeктним ‒ извoрним зaкoнским oвлaштeњимa прeдузимaју мjeрe 
и рaдњe, уз мoгућнoст тужиoцa дa, у склaду сa свojим дужнoстимa и oвлaштeњима у 
пoглeду нaдзoрa, свojим упутимa, првeнствeнo у прaвнoм смислу, усмjeрaвa провођење 
истрaгe. Тужилац у сваком тренутку може преузети од овлаштеног службеног лица 
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предузимање неке истражне радње, или му издати налог да изврши одређену истражну 
радњу, чиме из функције надзора, као функције пасивнијег карактера, прелази у 
функцију руковођења над провођењем истраге, као активнијег облика тужиочевог 
ангажмана у истрази. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Законодавац је обједињавањем преткривичног и претходног кривичног поступка 
у једну јединствену истрагу, под руководством или надзором тужиоца, улогу овлаш-
тених службених лица у истражном поступку проширио с иницијатора ‒ подносиоца 
кривичне пријаве (према ранијем закону о кривичном поступку) на активног истраж-
ног субјекта. Дjeлaтнoст овлаштених службених лица у истрaзи сe сaстojи у пружaњу 
процесне и оперативно-криминaлистичке пoдршке нaдлeжнoм тужиoцу (предузимање 
истражних и других мјера и радњи по захтјеву тужиоца) и у предузимању истрaжних 
рaдњи на основу директног законског овлаштења, а пoд услoвимa и нa нaчин 
прeдвиђeним ЗКП-oм БиХ, као и у предузимању других мјера и рaдњи. Дужности и 
овлаштења овлаштених службених лица у погледу предузимања мјера и радњи које 
представљају истражне радње јесу њихова изворна овлаштења одређена законом, тако 
да њихова дужност обавјештавања тужиоца ради његовог надзора над истрагом није 
формални услов за њихово предузимање од стране овлаштених службених лица (уко-
лико постоје основи сумње да је учињено кривично дјело), већ основ за евентуалну 
оцјену законитости тих радњи и објективна претпоставка надзорне улоге тужиоца 
ради испуњења његове законске функције гоњења одређеног починиоца кривичног 
дјела. Такође је неспорно да овлаштена службена лица имају на располагању широк 
спектар истражних механизама, док су правила за њихово кориштење једнака као и 
када те истражне механизме користи тужилац. Тиме законодавац обезбјеђује једнаке 
процесне гаранције у извођењу истражних радњи које непосредно предузима тужи-
лац или овлаштено службено лице, те поставља исте услове за законитост извођења 
тих радњи у оба случаја, док докази прибављени под таквим условима и гаранцијама 
имају једнак доказни карактер и снагу, уз истовремено осигурање загарантованих 
људска права и слобода грађана. Међутим, тужилац у сваком тренутку може преузети 
од овлаштеног службеног лица предузимање неке истражне радње или му издати на-
лог да изврши одређену истражну радњу, чиме тужилац прелази из функције надзора 
у функцију активнијег руковођења. 

Имајући у виду наведена законска одређења може се основано закључити дa сe зaдaци 
тужиoцa нe мoгу успjeшнo рeaлизoвaти бeз потпуне и eфикaснe рeaлизaциje дужнoсти 
и задатака овлаштених службених лица, кojи су пo зaкoнoм oдрeђeнoj сaдржини суш-
тински кoмплeмeнтaрни дужнoстимa тужиoцa, тaкo дa бeз заједничког дјеловања 
и кooрдинaциje у пoступaњу тих субjeкатa истрaгу ниje мoгућe успjeшнo и eфикaснo 
рeaлизoвaти. С друге стране, неспорно је да је законодавац значајно иновирао обим 
и степен кривичнопроцесног субјективитета овлаштених службених лица, али и сте-
пен одговорности приликом предузимања законом прописаних мјера и радњи. Тако су 
практичне ситуације у којима конкретни кривични предмет омогућава тужиоцу да сам 
спроведе цијели поступак изузетно ријетке и нетипичне, док је заједничко дјеловање 
тужиоца и овлаштених службених лица на реализацији циљева истраге нужна претпо-
ставка за законит и ефикасан исход кривичног поступка. 
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CRIMINAL PROCEEDING SUBJECTIVITY OF AUTHORIZED OFFICIALS 
IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dragan Kulic, MA
Border Police, Bosnia and Herzegovina

Abstract: The place and role of the authorized officials, according to the Criminal Procedure 
Code of Bosnia and Herzegovina, in relation to their place and role in the previous legal solu-
tions, has significantly changed in regard to the duties, powers, and therefore responsibilities. 
The scope and level of the criminal proceeding subjectivity of authorized officials, is essentially 
determined by the legal definition of “investigation”, which covers the activities undertaken by 
the prosecutor or authorized officials in accordance with the law, including the collecting and 
storing of information and evidence. During the legally prescribed conduct of measures and 
actions, the authorized officials are obliged to act under the conditions and in the manner pre-
scribed by law and in this case the outcome of undertaken measures and actions (records, cer-
tificates, reports, items, etc.) can be used as the evidence in criminal procedure. On the other 
hand, the prosecutor supervises the measures and actions undertaken by the authorized official 
and may order legally prescribed conduct of measures and actions, and also leads and super-
vises the investigation. This paper will analyze the duties and powers of authorized officials, 
prosecutor’s supervision of authorized officials conduct and the mutual rights and obligations 
of the authorized officials and prosecutors in the investigation, as well as some disputable issues 
related to the above relations under principles of the Criminal Procedure Code of Bosnia and 
Herzegovina.   

Keywords: prosecutor, authorized official, investigative actions, the subjects of the investi-
gation.





ПОЛИЦИЈА У ЗАЈЕДНИЦИ И СУПРОТСТАВЉАЊЕ 
САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

Проф. др Светлана Ристовић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд

Сажетак: У овом раду се сагледава значај полиције у заједници, условљен стањем 
и потребом за проналажењем нових (алтернативних) облика и начина деловања 
полиције у супротстављању савременим (пре свега тешким) облицима криминали-
тета. Поред опште вредности коју овај концепт има за сузбијањe криминалитета, из 
рада се види и неколико посебних, које се односе на овладавање савременим обли-
цима криминалитета, а то су: праћење, анализа и предвиђање криминалитета да би 
свој партнерски рад полиција и грађани позиционирали и успоставили адекватне де-
латности и ефикасну организацију у супротстављању савременим облицима крими-
налитета, и истовремено пружили заједници сазнања која могу бити потпора за не-
опходно потребну успешнију друштвену реакцију на савремене облике угрожавања 
криминалом и друге облике угрожавања безбедности.1

Кључне речи: полиција у заједници, партнерство полиције и заједнице, проблем-
ски оријентисан рад, криминалитет, стратегијска опредељења, законска одређења и 
искуства праксе.

УВОД

Савремени облици криминалитета постају све сложенији и обимнији – у питању 
су претежно тешки облици криминала. Аналогно томе, научна и стручна сазнања 
указују на основе и главне садржаје стратегије друштвеног реаговања против кри-
минала и других облика угрожавања безбедности. У првом реду наглашава се по-
треба супротстављања и борбе против тероризма, коме погодују продори исламског 
и других верских радикализама у појединим подручјима наших, балканских земља. 
Из реда тешких облика криминала апострофира се корупција за коју нема изгледа 
да у скорије време буде обуздана. У питању је не само недовољна компетентност 
институција социјалне реакције, него недостатак воље да се она искорени. Започета 
изградња неопходно потребне решености и одлучности за борбу против корупције и 
других облика угрожавања безбедности недовољна је у постојећем амбијенту у коме 
се опасно угрожава не само човекове животна средина, него и социјални амбијент. 
Када се ради о угрожености социјалне средине, очигледно да непримерене политич-
ке, верске, националне и друге вредносне оријентације узимају свој данак. У нашој 
безбедносној стварности препознаје се и низ других подручја и облика угрожавања 
безбедности, попут: кибернетских напада, напада на критичну инфраструктуру, 
ширења оружја за масовно уништење, код нас укорењеног организованог кримина-
ла, као и раширеног насиља, укључујући насиље међу младима. 

Па ипак, све више се, из примера добре праксе и на науци заснованих могућности, 
виде позитивни трендови друштвене реакције, до сасвим конкретних приказа и упу-
та за поступања. Имајући у виду озбиљност присутних угрожавања, као и неопходно 
потребне моћи друштва да се на њих реагује, логичним редом изложени, препознају 

1  Овај рад је настао као резултат реализовања научноистраживачког пројекта који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-
полицијска академија у Београду (2011-2015), под називом „Развој институционалних капацитета, стан-
дарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних 
интеграција“, и истраживања на пројекту: „Управљање полицијском организацијом у спречавању и 
сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015-2019. година. 
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се и следећи валидни кораци и модели државне реакције на савремене (тешке) обли-
ке криминалитета: у реафирмацији криминалне политике као научне основе и потпоре 
за ефикасну борбу против криминала; затим, у незаменљивој правној, а у првом реду 
ефективној и ефикасној кривично-правној реакцији на криминална понашања; у не-
ометаном раду судова и изрицању кривичних санкција; у ефикасном и примереном 
деловању полиције и других институција безбедности, и то како из државног тако и 
пословног сектора; утицају и реакцији затворских и казнено-поpравних установа као 
битног сегмента државне репресивне делатности. Уз ово се нарочито наглашава виднија 
и садржајнија реакција институција трећег друштвеног тзв. невладиног сектора. 

У теорији, а нарочито у пракси, познато је да je криминалитет, баш као и други из-
азови, ризици и претње, као и њихови главни актери, умрежен, а да координацију и 
садејство снага за реаговање на њега, од глобалног до нивоа локалне заједнице, треба 
успостављати и развијати на партнерским основама, па и у оквиру савеза и заједница.

Примена досадашњих основних принципа и концепата за изградњу и јачање струч-
них и институционалних капацитета за реакцију против криминалитета и других об-
лика угрожавања безбедности очигледно није довољна и/или права.

Када је у питању реакција полиције на савремене облике криминалитета, традици-
оналан начин рада полиције, бирократизован и отуђен од заједнице, са претежним ре-
пресивним деловањем, уз истовремено занемаривање превенције и квалитетног односа 
са грађанима, показао се као неефикасан.

Друштво се константно мења, тако да и полиција мора да се мења. Мора да развија 
нове приступе како би пратила промене у друштву. И поред неподељеног мишљења да 
је превенција најбољи начин и пут за сузбијање криминалитета, заправо примарни 
циљ који свака држава тежи да достигне својом криминалном политиком, чини се да 
су импресивнији резултати у борби против криминалитета путем превенције изоста-
ли. За то постоји више разлога, међу којима су најевидентнији следећи: 1) не постоји 
концепција безбедности и заштите, нити безбедносно-заштитна политика, те делотворна 
стратегија државног реаговања против криминала; 2) не постоји претходно планирање 
и програмирање; 3) недостају институционализоване организације и нема подршке 
државних и друштвених органа и институција у финансијском, програмском и другом 
смислу; 4) нема научних истраживања на којима би се заснивали програми превенције; 
5) превентивне активности се тешко могу употребити као мерило стварне ефикасности; 
6) превенција још увек није добила прави значај у борби против криминалитета. Такође, 
потребно је да превенција криминалитета буде више заступљена у обуци полицајаца и 
равноправно вреднована у пракси приликом награђивања, унапређења и слично.2

Да би се ови проблеми превазишли, неопходно је да превенција буде посебно дефи-
нисан и планиран сегмент укупне социјалне политике земље, који обавезује професио-
налце и све чланове друштва и којим непосредно руководи држава. Она претпоставља 
уједињење организационих, кадровских, техничких, финансијских и напора државе и 
друштва на повећању безбедности грађана и њихове имовине.3 

Претпоставка да концепт полицијског рада у заједници путем превентивног деловања 
може дати извесне резултате у супротстављању савременим облицима криминала има со-
лидно теоријско и практично утемељење које произилази из добрих искуства земаља у 
којима је овај модел рада полиције примењен. Ово због тога што његова основна идеја 
јесте сарадња полиције и грађана у решавању основних проблема локалне заједнице, 
полазећи управо од грађана, њихових потреба и очекивања. Остваривање тог концеп-
та треба да означи прекретницу у односу полиције и грађана и да суштински промени 
приступ полиције у решавању проблема локалне заједнице. Полиција треба да служи 
2  Шире о разлозима који условљавају недовољну ефикасност превенције криминалитета видети: Талијан, 
М., Ристовић, С. (2011), Основна полазишта у остваривању улоге полиције у сузбијању криминалитета, 
Зборник са научног скупа Криминал и државна реакција: феноменологија, могућности, перспективе, Бео-
град, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, стр. 239-240.
3  Полазни оквир Националне стратегије превенције криминала, 2009 стр. 5-6, prezentacije.mup.gov.rs/.../
Polazni_okvir_Nacionalne_strategije_prevencije_kriminala_cir.doc
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грађанима, те се ставови и очекивања грађана морају узимати као релевантни фактор који 
у значајној мери треба да утиче на правац и карактер активности полиције. Све то подраз-
умева промену организације, начина рада, управљања, система вредности, али и флекси-
билност која омогућава прилагођавање променама и проблемима у конкретној заједници.

Полиција у заједници представља добар оквир за проактивно, креативно и инова-
тивно деловање полиције какво најтежи облици криминалитета и захтевају. Овај начин 
рада форсира деловање полиције у претпољу криминала и добру обавештеност о свим 
стањима и проблемима који постоје у датој средини, а који могу да доводу до вршења 
криминалитета или погодују његовом настанку. Постојање добре информисаности при-
падника полиције је изузетно важна, јер је информисаност неопходан чинилац успешног 
остваривања њихове професионалне дужности. Стога мора постојати стални проток 
информација између припадника полиције као појединаца и полицијске организације 
као целине и других државних органа и друштвених организација, предузећа, осталих 
правних субјеката и уопште најшире јавности.

Опасност и последице које производи савремени криминалитет условљавају да 
полиција не сме бити пасивна у прикупљању важних и релевантних информација и 
обавештења о савременом криминалитету. Она мора имати иницијативу и бити офан-
зивна у њихов прикупљању, и не сме допустити да до њих стиже случајно, неплански и 
спорадично. Да би то остварила, неопходни су непосредни и чести сусрети са грађанима, 
уз истовремени пораст међусобног поверења, што ће неминовно довести до веће разме-
не информација. То полицији омогућава предузимање конкретних акција на откривању 
криминалаца или места (локалитета) извршења криминалних радњи. 

Такође, континуирана „присутност на терену“ коју заговара концепт полиције у 
заједници омогућава систематичност у уочавању и анализи различитих друштвено 
непожељних понашања, с циљем благовременог деловања и предупређења криминали-
тета. Све друго представља закаснелу реакцију полиције, тј. деловање полиције након 
што је неко кривично дело извршено. Наравно, полиција у заједници не негира репре-
сивно деловање полиције, које је такође неопходно, али оно престаје да буде форсирано, 
већ се прожима и допуњује са превентивним начином рада полиције. „Постојањем у 
криминалном претпољу пре него што се конкретно кривично дело оствари, постиже се 
двоструки ефекат – с једне стране се делује превентивно, а с друге стране, у случају да 
се оно ипак реализује, располаже се солидном полазном информационом основом за 
његову успешну репресију.“4 

Ипак, поред свих добрих страна деловања полиције у заједници, несумњиво да 
је „евалуација учинка овог концепта у домену превенције криминала изузетно тежак 
задатак, који уз то није третиран у складу са његовим значајем. Генерално говорећи, 
значајна улагања у стратегије и програме у области делатности полиције у заједници 
током последњих деценија у многим земљама нису ни изблиза праћена одговарајућим 
улагањима у ригорозну научну евалуацију ефеката овог концепта. Поред тога, треба 
имати у виду и чињеницу да је концепт било тешко у потпуности имплементирати, 
будући да је тешко преко ноћи променити како полицијске структуре, тако и ставове 
полицијских службеника.“5 

Међутим, овај начин рада у правцу превентивног деловања полиције за сада нема ал-
тернативу. То је уочено од стране највиших државних структура, те су донете одговарајуће 
стратешке и правне норме којима се афирмише нови модел организације и начина рада 
полиције у заједници и дају смернице за успостављање и развој овог савременог присту-
па безбедности грађана и државе. Предстоји тежак и дуготрајан период примене модела 
полиције у заједници. Истовремено треба спроводити стратегије којима ће се подићи 
4  Маринковић, Д. (2006). Криминалистичка стратегија сузбијања организованог криминалитета – 
основни конститутивни елементи, Зборник Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета, 
Београд, Криминалистичко-полицијска академија, стр. 19.
5  Никач, Ж., Симеуновић-Патић, Б. (2012). Полиција у заједници и превенција криминала, Зборник 
Деликт, казна и могућности социјалне профилаксе, Београд, Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања, стр. 308.
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свест грађана, постићи њихово прихватање и пружање подршке полицајцима и про-
мовисати позитивнији ставови о полицији, односно добити активна јавна подршка за 
методе рада полиције у заједници.

У наставку рада ће се изложити: 1) одређеност полиције у заједници у стратегијским 
документима и релевантном законодавству, а потом и 2) главне компоненте полиције у 
заједници.

ОДРЕЂЕНОСТ ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У СТРАТЕГИЈСКИМ 
ДОКУМЕНТИМА И РЕЛЕВАНТНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Да би се концепт полиције у заједници применио, потребна су стратегијска 
опредељења и нормативна одређења као основе на којима полиција може ефикасније да 
делује, на принципима нове филозофије, организације и стила рада.

Почеци у том смислу везују се за Студију ОЕБС-а о раду полиције у Савезној Репу-
блици Југославији, написану у октобру 2001. године.6 Сврха те студије била је процена и 
анализа тадашњег стања полиције и постављање путоказа које би она требало да прати 
да би постала демократска, репрезентативна и заиста савремена служба, која се прид-
ржава међународних норми и демократских вредности.

По објављивању те студије и одређених унутрашњих иницијатива покренутих у Ми-
нистарству унутрашњих послова Републике Србије, полиција Републике Србије одредила 
је и започела реформу и пет приоритетних области: борба против организованог кри-
минала, одговорност полиције, рад полиције у локалној заједници, развој образовања у 
полицији и погранична полиција. Дакле, већ на првом кораку осмишљавања реформе Ми-
нистарства, рад полиције у заједници виђен је као једна од кључних области рада, чијим 
остваривањем треба постићи преображај класичног модела обављања полицијске улоге. 

Такође, иако никад није усвојен као званични документ, неопходно је споменути До-
кумент визије за реформу МУП-а РС, јер је њиме, након демократских промена 2000. 
године, изабран правац реформи Министарства у оквиру којих се препознаје и концепт 
полиције у заједници. 

Овај документ као стратешке циљеве трансформације наше полиције наводи стварање 
професионалне, деполитизоване и ефикасне институције, подвргнуте демократској 
спољној контроли и надзору, која грађанима пружа високо квалитетне услуге и која од-
говара потребама и захтевима демократског преображаја и развоја Републике Србије, 
при чему се стимулишу проактиван однос припадника МУП-а и њихово интегрисање у 
заједницу. Сваки од ових циљева, и појединачно и заједно, представља неопходан пред-
услов остваривања концепта полиције у заједници. Поред утврђивања општих праваца за 
реформу полиције, у оквиру којих се препознаје и полиција у заједници, Документ визије 
за реформу МУП-а РС, у оквиру полиције, као кључне области рада, детаљно казује о 
„програму полиција у локалној заједници“ – конкретно о његовој сврси, елементима про-
грама, корисницима, неопходним способностима и знањима за његово остваривање, 
амбицијама, петогодишњим циљевима и стратегијама.7 Овим документом се утврђује 
обавеза формирања подгрупе, у оквиру радне групе „Полиција“, за сачињавање стратеш-
ког документа о визији, мисији и вредностима полиције у локалној заједници.8 

Надаље, Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије 
2011–2016.9 посвећује део својих садржаја концепту полиције у заједници. Конкрет-
но, овом стратегијом се дефинишу визија, вредности, мисија и циљеви Министарства, 
а у оквиру сваког од њих се уочавају елементи, начела и вредности који се, директно 
или индиректно, односе на полицију у заједници и важни су за њено прихватање и 
имплементацију у нашој земљи. Стратегија развоја Министарства даје смернице за 

6  Студија се налази на адреси: http://www.osce.org/sr/spmu/17677, 5. 4. 2015.
7  Шире: Документ визије за реформу МУП-а РС, стр. 189-203.
8  Ibid., стр. 216.
9  http://www.mup.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/Strategija razvoja MUP-a 2011-2016.pdf,
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остваривање низа стратегијских циљева у оквиру сваке од стратегијских области. Као 
један од стратешких циљева препознат је и концепт полиције у заједници. У оквиру ове 
стратешке области безбедност појединца је стављена у фокус, уз уважавање различитих 
потреба различитих друштвених група и заједница, сагласно европским стандардима 
и високим захтевима поштовања људских права и слобода. За полицију у заједници, 
ова стратегија конкретно каже да је то концепт који „промовише идеју о већем учешћу 
заједнице и грађана у полицијском одлучивању и деловању. Као савремени приступ без-
бедности грађана, друштва и државе, рад полиције у заједници тежи стварању безбедне 
заједнице. Концепт полицијске делатности у заједници заснива се на промени начина 
рада полиције, полицијских организација, полицијског менаџмента, система вредности 
у полицији, вредновања полицијског рада и променама у заједници. Усвајањем и при-
меном Стратегије развоја полиције у заједници, као и Акционим планом за примену 
Стратегије, стећи ће се услови да нов начин размишљања и нова полицијска култура про-
активним деловањем осигурају безбедност заједнице уз уважавање ставова грађана.“10 

Доношењем Стратегије полиције у заједници11 дају се смернице у „успостављању 
и развоју нових начина сарадње полиције са грађанима, заједницом и институцијама 
ради повећања личне и колективне безбедности у Републици Србији. Концепт полиције 
у заједници промовише идеју о већем учешћу заједнице и грађана у полицијском 
одлучивању и деловању као савремени приступ безбедности грађана, друштва и државе, 
те се, у том смислу овом стратегијом афирмише нови концепт модела организације и начи-
на рада полиције у Републици Србији.“12 Концепт полиције у заједници који представља 
савремени приступ безбедности грађана, друштва и државе мора бити прилагођен 
безбедносним и другим потребама грађана Србије, па тако и супротстављању савре-
меним облицима криминалитета. Ова стратегија представља добру полазну основу за 
то. „Стратегија представља заокружен оквир, али не и коначан списак иницијатива за 
његово даље развијање. Наиме, Стратегија усмерава, али не ограничава деловање које је 
базирано на принципима и вредностима развоја полиције у заједници.“13

Када су у питању правне основе, посебан значај за концепт полиције у заједници 
представљају одредбе Закона о полицији14 и Кодекса полицијске етике,15 које се односе на 
дужност служења људима, остваривање људских и мањинских права, недискриминацију 
при извршавању полицијских задатака, поштовање законитости и сузбијање незакони-
тости, сарадњу полиције са органима територијалне аутономије, локалне самоуправе, 
са другим органима и установама, невладиним и другим организацијама, мањинским и 
другим организованим групама и самоорганизованим појединцима ради развијања пар-
тнерства у спречавању или откривању деликата и њихових учинилаца и остваривања 
других безбедносних циљева.

Тако, на пример, у члану 6 овог закона се прописује да „полиција сарађује са ор-
ганима територијалне аутономије и локалне самоуправе на предузимању мера ради 
остваривања безбедности људи и имовине. Полиција сарађује и са другим органима 
и установама, невладиним и другим организацијама, мањинским и другим органи-
зованим групама и самоорганизованим појединцима ради развијања партнерства у 
спречавању или откривању деликата и њихових учинилаца и остваривања других без-
бедносних циљева.“ Поред тога, и у члану 25 Закона о полицији, у коме се утврђује над-
лежност полицијске станице, стоји да су „послови полицијске станице да непосредно 
обавља полицијске и друге послове и остварује локалну сарадњу на подручју за које 
је образована у саставу подручне полицијске управе,“ док се у члану 190 истог закона 
прописује да „Министарство сарађује и непосредно са појединцима који му пружају 
помоћ у обављању полицијских послова.“ 

10  Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова, 2011-2016., стр. 18.
11  Службени гласник РС, бр. 43/13.
12  Стратегија полиције у заједници, 2013, стр. 1.
13  Ibid., стр. 6.
14  Службени гласник РС, бр. 101/05, 63/09-УС и 92/11. 
15  Службени гласник РС, бр. 92/06.
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Да се у Републици Србији концепт полиције у заједници афирмише и још непосредније 
заступа, види се и у Нацрту новог Закона о полицији који у делу под називом „Сарадња 
са другим субјектима“ садржи поднаслов „Рад полиције у заједници,“ што није случај 
у важећем закону. У њему се утврђује да је обавеза Министарства да обезбеђују струк-
турне и организационе услове за примену основног оперативног модела рада полиције 
у локалној заједници. С обзиром да је нови Закон о полицији још у фази нацрта, неће се 
даље анализирати конкретна законодавна решења везана за полицију у заједници, али 
се може закључити да Република Србија очигледно не одустаје од започетих реформи 
полиције и њеном примарном усмерењу ка интересима заједнице, што је добро и у скла-
ду са европским стандардима и демократским вредностима. 

ГЛАВНЕ КОМПОНЕНТЕ КОНЦЕПТА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Концепт полиције у заједници, који је поникао на аргументованој критици традицио-
налног начина рада полиције, залаже се за промену читаве филозофије рада по правилу 
агресивне и интервентне полиције. „Полицијска делатност у локалној заједници може 
боље да се прихвати решавања проблема и интереса заједнице јер је то приступ који 
је проактиван, децентрализовани, са јаким обавезама према превенцији криминала, 
смањењу криминала, нереда и страха од криминала. Полиција и локална заједница раде 
заједно у блиској вези како би назначили проблеме у својој заједници и нашли решење 
за ове проблеме. Нова филозофија значи комплетну промену размишљања, поступања 
и структуре полицијских снага.“16 Њен рад се заснива на принципима као што су: про-
мена, вођство, визија, партнерство, решавање проблема, једнакост, поверење, давање 
већих овлашћења, услуга и одговорност.17

Бит те новопронађене стратегије рада заснива се на превенцији којом полиција 
треба да спречи појаву кажњивих дела, а не да реагује тек након њиховог настанка. То 
постигнуће подразумева и тражи да се успостави и ефикасно остварује /1/ партнерски 
однос полиције са заједницом и /2/ проблемски оријентисан рад. 

Партнерство полиције и заједнице

Унапређење односа полиције и заједнице одавно је постао императив правне државе 
утемељене на демократским вредностима у којој полиција није сила, већ сервис грађана. 
Један од начина да се иде у том правцу јесте и изграђивање партнерства између полиције 
и грађана. То партнерство се заснива на томе да грађани (или њихови представници) 
заједно са полицајцима овлашћеним за њихову заједницу дефинишу безбедносне потре-
бе и проблеме и утичу на доношење полицијских одлука које се тичу њихове безбедно-
сти. Партнерство подразумева и поделу одговорности.18 Партнерство између полиције 
и заједнице се најчешће одвија: у оквиру савета за безбедност, других заједничких одно-
сно саветодавних тела, кроз мултиагенцијску сарадњу (са другим државним органима 
и организацијама, локалном самоуправом, различитим агенцијама, институцијама, 
привредним субјектима, владиним и невладиним организацијама, правним лицима, 
удружењима грађана, мањинским етничким групама и др.), одржавањем редовних са-
станака, отварањем саветовалишта и сл. 

Партнерство полиције и заједнице подразумева споразумно деловање у безбедносној 
превенцији, решавању безбедносних проблема и развоју безбедносних стратегија. 

16  Feltes, T. (2003). Теорије о полицијској делатности у локалној заједници? Оно што нам је потребно јесте 
нова филозофија полиције, часопис Погледи, бр. 1, Београд, Полицијска академија, стр. 108-109.
17  У пракси постоје и други принципи, што зависи од поднебља и амбијента сваке земље у којој се ак-
туелни модел полиције у заједници примењује. Шире о сваком принципу: Никач, Ж. (2014). Полиција у 
заједници, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, стр. 51-52.
18  Симоновић, Б. (2006). Рад полиције у заједници (Community policing), Бања Лука, Висока школа 
унутрашњих послова, стр. 43.
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У остваривању партнерства полиције и заједнице важно је поштовање одређених 
начела. То су: 1) начело равноправности и једнакости, које се односи на међусобне од-
носе партнера и подразумева узајамно поштовање, слободу одлучивања, креативност, 
једнакост у заједничком раду и вредновању доприноса и друго; 2) начело одговорности, 
које подразумева узајамну одговорност полиције и друштвене заједнице за сарадњу, пла-
ниране и предузете активности и пружање међусобне помоћи и подршке у остваривању 
безбедности; 3) начело поверења, које подразумева да полиција мора показати ефикас-
ност по питању обећања која су дата и очекивања која имају јавност и партнери; 4) на-
чело решавања проблема – упоран и доследан приступ у процесу деловања полиције и 
заједнице на безбедносне појаве.19

Да би партнерство полиције са заједницом дало резултате у супротстављању крими-
налитету један од предуслова је да полиција анимира на активну сарадњу заједницу, која 
је углавном за то незаинтересована и нема способност, а ни свест о потреби, да запажа 
сумњиве активности и лица у свом суседству и о томе обавештава полицију. Ово је још 
важније ако се има у виду да било која врста криминалитета да је у питању, и ма колико 
његово деловање било организовано, тајно или велико, мора почети и имати своје по-
чиниоце и активности у локалној заједници. Континуирана сарадња са заједницом и 
добијање тачних и правовремених информација омогућиће полицији да буде ефикасна 
у свом деловању. Отворена и искрена комуникација полиције са заједницом је импе-
ратив за заједничко превентивно деловање.20 Неопходно је створити амбијент у коме 
ће функционисати „двосмерни канали за комуникацију“21 између полиције и грађана. 
Међусобна размена информација, у вези са свим појавама и активностима које могу 
довести до проблема који најчешће проузрокују појаву криминалитета, мора бити што 
интензивнија.

Међутим, постоји више фактора који ометају сарадњу и партнерство полиције 
са заједницом. Између осталог: 1) одржавање крутих правила и регулативе, 2) огра-
ничено учешће заједнице, 3) ограничено учешће приликом планирања, 4) развијање 
политике којом се контролише свака идентификована ситуација или опажени про-
блем, 5) одузимање овлашћења старешинама средњег нивоа, 6) ограничавање награ-
да за обављање традиционалних дужности (као што су број хапшења или број уруче-
них судских позива), 7) захтевање од оних који учествују у полицијских активности-
ма у заједници да се стриктно прилагоде ланцу командовања, 8) одржавање крутости 
организације, 9) игнорисање напора које неки улажу у циљу саботаже програма, 10) 
мерење ефективности према времену потребном за реакцију полиције, или према броју 
хапшења, 11) омогућавање филтрирања информација између доњег и горњег нивоа 
организације.22 

Да би се већина ових фактора отклонила или бар умањила, у циљу успостављања 
и унапређења превенције путем партнерства полиције и заједнице, најважније је, пре 
свега, уз многобројне системске, функционалне, организацијске и вредносне промене у 
полицији, повратити поверење грађана у полицију. Да би ово остварила, полиција мора 
да побољша свој имиџ у јавности. То подразумева читав низ активности полиције, по-
чев од уважавања људског достојанства и слобода и права грађана, преко законитог и 
моралног обављања својих послова, па све до потпуне доступности свога рада јавности.

Важно је напоменути да партнерство подразумева већину у заједници, а не само не-
колико одабраних или самопроглашених представника „народа“, као и њену активну 
улогу у разним заједничким акцијама и подухватима. Због тога је неопходно да полиција 
има програме којима ће се анимирати и придобити подршка заједнице методама рада 
полиције у заједници које су планиране за конкретна подручја или заједнице и њено ак-
тивно учешће у њима. Читава заједница мора бити заинтересована и вољна да сарађује 
19  Никач, Ж. (2014). op. cit., стр. 49-50.
20  У том смислу Стратегија предвиђа следеће активности: 1) информисање заједнице и повећање 
поверења у рад полиције и 2) информисање полиције о чињеницама од значаја за њен рад. 
21  Leonard, V, A., More, H., W. (1993). Police Organization and Management, New York: The Foundation Press; p. 101.
22  Ibid., p. 98.
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са полицијом у заједничкој превенцији криминала и учествује у заједничким подухва-
тима за смањење криминала. У стварном и делотворном успостављању партнерства 
полиције и заједнице, полиција мора „тражити сараднике, а не поданике.“ 

Проблемски оријентисан рад полиције

Традиционални стил полицијских активности није више довољно делотворан. За-
што је то тако постоји више разлога, а неки од њих су: 1) организација је реаговала на 
догађаје или инциденте тек након њиховог дешавања, 2) веома мало информација до-
лазило је из заједнице, 3) планирање је било усмерено на креирање политика, процеду-
ра, правила и регулатива, 4) патролни полицајци нису подстицани, нити награђивани 
за иновативност и креативност, 5) у обуци је наглашавана улога примене закона, као 
да је то била једина дужност полицајаца, 6) полицијске агенције функционисале су као 
квазивојне јединице, 7) процене перформанси заснивале су се на подстицању хапшења 
и броја издатих судских позива, као најважнијих, 8) полиција је имала мало позитивних 
контаката са заједницом и др.23 

Голдстин (Goldstein) тврди да је полиција неефикасна зато што је претежно усмерена 
на средства, а не на крајњи резултат, да је превише оптерећена средствима у решавању 
притужби грађана, да је њен фокус брза реакција и алокација персонала, а не бави се 
довољно узроцима, тј. проблемима који су доводили до притужби грађана. Проблемски 
оријентисан рад полиције је концепт који се фокусира на примарни циљ полицијског 
деловања – крајњи продукт квалитетног сервиса за грађане. Он проблемски оријентисан 
рад полиције дефинише као „рад који препознаје различите врсте криминала подстак-
нутих основним проблемима који постоје у целој заједници и који се решавају кроз де-
лотворне стратегије за решавање проблема.“24

Рад полиције оријентисан на проблем представља резултат истраживања полицијских 
операције које су се концентрисале на следеће три теме: 1) повећана ефикасност, постигнута 
кроз енергично решавање основних проблема који доводе до инцидената на које патроле и 
детективи троше највише времена; 2) ослањање на стручност и службенике унутрашњих 
послова у току пажљивог изучавања проблема и изналажења иновативних решења; 3) већа 
сарадња са јавношћу како би се осигурало да полиција решава потребе грађана.25

Постоје три кључна елемента овог приступа. 1) Јасније одредити проблем. Широки 
називи категорија као што су кривична дела, неред или крађа треба да буду прецизније 
одређени, што укључује различите карактеристике, као што су време, место, понашање 
и мотиви извршиоца и сл. 2) Истражити проблем, тј. сакупити и анализирати основне 
податке о специфичном проблему. Важно је добити информације, како изван полиције, 
тако и изнутра. 3) Тражити алтернативе тренутним начинима одговора. Треба тражити 
иновативна решења која би се проширила изван полиције или система кривичног зако-
нодавства (што укључује различите стратегије превентивног деловања полиције).26 На-
кон тога полиција врши процену ефекта ових настојања, тј. предузетих активности како 
би видела да ли су проблеми решени, олакшани или су остали исти.

Код проблемски оријентисаног рада полиције суштина је да полиција своје деловање 
више усмери на услове и узроке криминала и друге облике друштвено непожељног 
понашања и имплементацију превентивних стратегија и програма, а не да реагује тек 
када последице наступе, како то уобичајено чини полиција. Деловање полиције се по-
мера у претпоље криминалитета. Све ово захтева промену читаве филозофије рада по 
правилу агресивне и интервентне полиције, коју прати нова, прилагођена организација, 

23  Више о разлозима који су довели до неуспеха традиционалног модела полицијских активности: 
Leonard, V, A., More, H., W. (1993). op. cit., pp. 96-100.
24  Goldstein, H. (1990). Problem-Oriented Policing, New York: McGraw-Hill, pp. 18-23.
25  Spelman W., Eck, J. (1987). Problem-Oriented Policing, Research in Brief, Washington DC: National Institute 
of Justice, pp. 2-3.
26  Roberg, R., Crank, J., Kuykendall, J. (2004). Policija i društvo, Сарајево, Office of Public Affairs Embasy of the 
United States of America, стр. 87.
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начин рада, обука и одговорност полиције. Таквим начином рада полиције преста-
ли би разлози за доминирање репресије, јер би се деловањем унапред предвиђао и 
предупређивао криминални акт. Полиција треба да спречи појаву кажњивих дела, а не 
да реагује тек након њиховог настанка. Треба решавати проблеме, уместо да се с њима 
живи. Полиција увек изнова решава исте случајеве, те би се уместо тога требало више 
бавити решавањем проблема који воде до понављања тих случајева. 

Да би се проблемски оријентисан приступ безбедносној заштити остварио као стра-
тешки циљ полиције у заједници Стратегија полиције у заједници предвиђа да се тре-
ба извршити: 1) методологија анализе стања безбедности (мапирање деликата) и 2) 
решавање безбедносних проблема у заједници.

Мапирање деликата подразумева да ће полиција развијати методологију анали-
зе стања безбедности и усмеравања полицијске службе према територијалној или 
временској распоређености деликата. Развој и примена мапирања деликата као један 
од начина остваривања проблемски оријентисаног деловања полиције у безбедносној 
заштити грађана је од пресудне важности за остваривање полиције у заједници јер 
омогућава адекватно супротстављање криминалу, већу подршку грађана и ефикасно 
коришћење материјалних и људских ресурса.27 

Решавање безбедносних проблема у заједници треба да буде тако конципира-
но да омогући свеобухватни приступ решавању безбедносних проблема у односу на 
постојећи традиционални (појединачни) начин решавања проблема. „Полиција ће у 
циљу имплементације проблемски оријентисаних мера, сачињавати акционе планове 
који ће дефинисати идентификовани безбедносни проблем, краткорочне и дугорочне 
циљеве, приоритете, конкретне мере, интерне и екстерне ресурсе за имплементацију, 
модалитете сарадње са субјектима заједнице, временске оквире имплементације и мето-
де и рокове за евалуације.“28 

Потребно је посебно напоменути да је проблемски оријентисан приступ неопходан 
у раду линијских служби криминалистичке полиције. Сузбијање најтежих врста кри-
вичних дела не може бити ефикасно без неговања проблемски оријентисаног приступа. 
Потребно је заћи у позадину појединих кривичних дела, уочити услове, факторе који се 
понављају као константа, развијати стратешки приступ како би се повисила ефикасност 
у раду криминалистичке службе.29 Да би се то постигло у пуном обиму, полиција мора у 
већој мери да користи истраживање ставова грађана и заједнице о стању безбедности, 
осећају сигурности и раду полиције. Следствено томе, морају се стварати и унапређивати 
позитивне релације између полиције и грађана, јачати поверење грађана у полицију и 
ефикаснија међусобна сарадња у организовању превенције, откривању кривичних дела 
и извршилаца у циљу спречавања и сузбијања криминалитета и побољшања укупне без-
бедности. Поред тога, треба оспособити и охрабрити полицајце да подучавају грађане, 
да они непосредно и у сарадњи са полицијом узму учешће у решавању својих безбед-
носних проблема, а у првом реду на супротстављању савременим облицима кримина-
литета укључујући и његове напред наведене тешке облике. Од полицајаца се очекује да 
имају иницијативу и буду креативни у решавању проблема, што истовремено подстиче 
на партнерство са другим институцијама и омогућава бољу искоришћеност њихових 
професионалних потенцијала. 

ЗАКЉУЧАК

Питање спречавања и сузбијања криминалитета је витално питање за сваку држа-
ву и као такво захтева континуирано ангажовање највиших државних структура. 
Супротстављање криминалитету мора бити системски и институционално уређено, а 

27  Шире о мапирању криминалитета: Милић, Н. (2012). Мапирање криминала у функцији унапређења 
партнерских односа полиције и заједнице, Безбедност, бр. 3, Београд, МУП РС, стр. 156-157.
28  Стратегија полиције у заједници, 2013, стр. 9
29  Симоновић, Б. (2006). op. cit., стр. 60.
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носиоци политичке и економске моћи морају бити не само иницијатори, већ и актери 
те борбе. То је нарочито случај са прихватањем и имплементацијом концепта полиције 
у заједници, јер је то комплексан и дугорочан процес који, поред општедруштвене под-
ршке, захтева корените организационе и функционалне промене у полицији. Овоме 
се додаје и потреба да полицијски руководиоци на свим нивоима, а пре свега на стра-
тешком нивоу, па и државно руководство, схвате и прихвате превенцију као примарно 
деловање полиције, уз ангажовање бројих партнера и проблемски оријентисан приступ 
у раду полиције.

Може се рећи да је у нашој земљи концепт полиције у заједници препознат као мо-
дел рада полиције који може дати добре резултате у супротстављању криминалитету 
па се све више потенцира у јавности и указује на значај оваквог начина рада полиције. 
Доношење стратешких докумената и одређених законских норми само су први кора-
ци ка потпуној имплементацији концепта полиције у заједници и пре свега његовом 
прихватању од грађана, али и самих полицајаца. Зато, и далеко више, треба радити на 
подизању нивоа свести и грађана и полиције, затим, организационог понашања и про-
фесионалне културе свих полицајаца, а нарочито оних који учествују у имплементацији 
концепта полиције у заједници.

Потпуна имплементација модела полиције у заједници и његово прихватање у свим 
сферама и структурама полицијске организације довешће до успешног спровођења 
процеса реформе полиције и њене трансформације у јавну службу која ће се у свом 
деловању приближи појединцу и заједници. Само тако усмерена и конципирана 
полиција може да одговори на изазове и захтеве савременог друштва и пружи свој до-
принос успостављању демократских вредности и правне државе. А то је могуће ако се 
ови процеси не деградирају и не онемогућују појавама (нових) облика криминалитета, 
већ побољшавају успешним реакцијама на њега.
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Abstract: The paper considers the importance of community policing, conditioned by the 
situation and needs for finding new forms and methods of policing in confronting contemporary 
forms of crime. In addition to the overall value of this concept of crime prevention, the paper 
points to several special values relating to the dealing with contemporary forms of crime, such 
as: monitoring, analysis and prediction of crime in order to position the partnership between 
police work and the citizens and establish adequate activities and efficient organization to 
counter contemporary forms of crime, at the same time offering knowledge for community 
that may be necessary to support the required successful social reaction to contemporary forms 
of crime and other forms of threats to security.

The paper presents the definition of community policing in the strategic documents and 
relevant legislation, followed by the main components of community policing.

The issue of fighting crime is a vital issue for every country and as such requires a 
continuous involvement of the highest state structures. Preventing and combating crime 
should be systematically and institutionally regulated, and holders of political and economic 
power must not only be the initiators, but also actors that fight it. This is particularly the case 
with the acceptance and implementation of the concept of community policing, because it is a 
complex and long-term process, which in addition to general social support, demands radical 
organizational and functional changes in the police.

It can be said that in our country the concept of community policing has been recognized as a 
model of policing that can give good results in fighting crime. Adoption of strategic documents 
and certain legal norms are only the first steps towards the full implementation of the concept 
of community policing and primarily its acceptance by citizens and police officers themselves.

Keywords: community policing, police-community partnership, problem-oriented work, 
crime, strategic orientation, legal definitions and experiences of practice.





УЛОГА МАРКЕТИНГА У АФИРМАЦИЈИ ПОЛИЦИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мр Јасмина Субић
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сажетак: Нови облици криминалитета траже нове начине његовог сузбијања. 
Предмет овог рада је анализа маркетинга као средства афирмације криминалитета и 
његове могућности да буде средство у борби против њега. Маркетинг је од најранијег 
времена имао значајан утицај на све сфере друштвеног живота, укључујући 
развој криминалних организација (мафије). Када кажемо маркетинг, мислимо на 
афирмисање и рекламирање неког или нечега, не само путем штампе и телевизије, 
него и начином „приказивања себе“ и својих поступака у јавности. Циљ рада је да 
укаже да јавно приказивање имовине коју поседују лица из криминогених структура, 
њихово афирмисање путем медија и њихово благо или никакво кажњавање, са једне 
стране, и слаба свеопшта заштита полицијских службеника, са друге стране, допри-
носе само јачању криминалитета, а никако борби против њега. Маркетинг, уколико 
се искористи на прави начин, у правцу афирмације полиције, може бити средство 
борбе против криминала и имати значајан утицај на целокупно стање безбедности.

Кључне речи: полиција, маркетинг, мафија.

УВОД

Приступ решавању сваког проблема, па и проблема криминалитета, захтева из-
бор инструмената и модела организације којима полиција најефикасније може ути-
цати на његово смањење и подизање нивоа безбедности на виши ниво.1 Делатност 
полицијских органа може бити профилактичка (ante delictum) и репресивна (post 
delictum), према томе да ли се одвија пре или после извршеног дела.2 Превенција кри-
миналитета има веома значајну улогу јер она значи спречавање вршења кривичних 
дела и других девијантних понашања.3

Превенција, када је полицијска делатност у питању, подразумева и отвореност 
према грађанима и медијима. Добар маркетинг представља идеално средство за 
постизање тог циља. Редовна годишња истраживања јавног мњења показују напре-
дак који је Министарство унутрашњих послова Републике Србије остварило отво-
реном и активном сарадњом са медијима, односно отвореним приступом јавности. 
Унапређена је комуникација са медијима (округли столови са представницима 
медија кроз афирмацију рада полиције у заједници, учешће у телевизијским и радио-
емисијама, саопштењима за медије...).4 Грађани, такође, мењају свој однос према 
полицији од када је она постала „доступнија“. Коначно је препознат значај маркетин-
га, што је и иницирало израду Стратегијe комуникације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије од 2010. до 2012. године, односно од 2012. до 2016. године, 
којима се дефинишу основни правци развоја у области комуникација. Основ за до-
бру комуникацију је обезбеђење услова да сав потенцијални аудиторијум заинтере-
сованих у земљи буде информисан о свим активностима Министарства.

Међутим, значај маркетинга није непознат ни супротној страни. Већ одавно, мар-
кетинг представља значајно средство у рукама криминалних организација. Држећи 
под контролом медије, представљајући себе као неку врсту модерних „Робин Худо-
ва“, а полицију као представнике корумпираног система (чему је посебно допринела 
1  З. Ђурђевић, Појам и врсте анализе криминалитета, Наука – Безбедност – Полиција, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007, бр. 1, стр. 94. 
2  Ђ. Игњатовић, Криминологија, Номос, Београд, 1996, стр. 245.
3  Ж. Алексић; Милан Шкулић, Криминалистика, Досије, Београд, 1997, стр. 40.
4  Стратегија полиције у заједници, Службени гласник РС, бр., 43/2013.
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филмска индустрија), представници криминалног миљеа, у ствари, настоје да прикрију 
прави карактер својих активности и обезбеде подршку јавности. У таквим условима 
улога маркетинга може бити пресудна у супротстављању новим и савременим обли-
цима криминалитета. Јачање ауторитета полиције, њено присуство „у заједници“ и 
„разбијање“ мита о томе да је криминал нешто добро а криминалци „срећни, успешни и 
богати“, представљају услове за стицање поверења грађана у институције система, одно-
сно за стварање уверења о полицајцу као њиховом заштитнику.

Након увода, у првом делу рада биће речи о појму маркетинга, фазама у маркетинш-
ком комуницирању, факторима који делују на делотворност и ефикасност маркетинга 
и начину маркетиншког деловања на грађане. Даље, у другом делу рада биће приказа-
но како је кроз историју маркетинг коришћен од стране криминалних организација 
за афирмацију криминала и како данас, за своју промоцију, криминалне организације 
користе све видове маркетинга. Такође, рад у трећем делу приказује могући начин 
коришћења маркетинга у служби афирмације полицијске делатности, као и конкретне 
кораке учињене, у том правцу, у Републици Србији. Закључна разматрања указују на 
моћ маркетинга, као изузетно јаког средства афирмације полицијске делатности.

УОПШТЕ О МАРКЕТИНГУ

У савременим условима развоја медија, маркетинг је један од кључних фактора ефи-
касности у раду неке организације. То је веома моћно средство које, уколико се користи 
на прави начин, може утицати на „добар имиџ“, без обзира на активности онога ко је 
учесник маркетиншке експлоатације. Криминалци, користећи могућности маркетин-
га, доприносе сопственој афирмацији, злоупотребљавајући штампане и електронске 
медије. Дешавања у Србији, деведесетих година прошлог века, показују како криминал-
ци користе медије за своју промоцију. Филм, „Видимо се у читуљи“ је најбољи пример. 
Млади су се поистовећивали са „главним” глумцима, уживали у њиховим (криминал-
ним) животним причама без обзира што су, један по један, нестајали у оружаним обра-
чунима на београдском асфалту. 

Маркетинг је реч англосаксонског порекла, настала од речи тржиште – маркет и 
суфикса -инг, који може да значи „стављање на тржиште”. То је израз којим се обухватају 
све одлуке и мере које се предузимају у оквиру предузећа ради најбољег пласмана робе.5 
У првобитном значењу речи, маркетинг се мењао заједно са тржиштем. Прве рекламе 
биле су знаци различитих врста и облика, који су постављани испред радњи. Међутим, 
маркетинг је много више од знака који означава неки производ – иза тог знака налази 
се читав тим људи који различитим активностима покушавају да промовишу одређени 
производ или услугу.

Појам маркетинга може да има више значења:
маркетинг као економски процес;
као пословна, производна и продајна концепција;
као пословна функција;
као научна дисциплина.

Маркетинг је незаобилазни термин, не само у медијима, већ и у свакодневном жи-
воту. То је део савремене културе комуникације. Маркетинг је управљачки процес 
уз помоћ кога појединци и групе обезбеђују себи оно што им је потребно и оно што 
желе, кроз стварање и разумевање производа и вредности са другима. Маркетиншко 
комуницирање је део односа који постоје у друштвеном окружењу и, као свака дру-
га тржишна активност, под снажним је утицајем глобалног система комуницирања 
и његове структуре. Успешна иновација је резултат комбинације технолошке и мар-
кетиншке иновације и мора садржавати синтезу тржишних потреба и технолошких 
могућности. Висока технологија и производи базирани на њој омогућују да се људи ши-

5  М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1980, стр. 536.
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ром света лако упознају са најновијим догађајима и трендовима у свету, информације 
се брзо шире, а потрошачи у различитим деловима света брзо постају свесни кретања 
на међународном тржишту. Услови пословања у глобалним размерама утичу на све већу 
усмереност ка интегрисаном маркетиншком комуницирању. Технологија је омогућила 
да потрошач повећа степен своје укључености у процес маркетиншког комуницирања, 
да селектује и анализира све расположиве информације.

Комуницирање представља процес преношења информација између људи. Главне 
стране у комуницирању су пошиљалац и прималац, док инструменте комуницирања 
представљају порука и медиј. Главне функције комуницирања су кодирање, декодирање, 
одговор и повратна спрега. Последњи елемент у процесу комуницирања је сметња. Циљ 
комуникације јесте да се прималац покрене на акцију у смислу формирања одређеног 
става које резултира преузимањем или одустајањем од акције. 

Маркетиншко планирање обухвата следеће фазе: 6

истраживање окружења, односно оцена ситуације,
дефинисање циљева,
дефинисање публике,
избор медија и техника,
дефинисање буџета,
тестирање и вредновање резултата.

Маркетиншки програм чине елементи оперативног деловања предузећа на ода-
браном тржишту и представља одговарајућу комбинацију производа, цене, канала 
дистрибуције и промоције, при чему комбинација мора бити резултат планског присту-
па у формулисању маркетиншке стратегије.

У маркетингу је посебно битна промоција, која представља обавештавање тржиш-
та о постојању производа или услуге, о њиховим специфичностима, као и подстицање 
одређеног понашања примаоца поруке, које ће за пошиљаоца, односно за предузеће 
имати позитиван исход. Изазивање тренутне куповине није намера сваке поруке која се 
преноси. Купца треба водити кроз неколико фаза, пре него што дође до куповине, одно-
сно одређеног понашања. 

Постоје одређени фактори који делују на делотворност и ефикасност маркетинга. Ти 
фактори су:

расположива средства,
карактеристике производа (цена, техничке карактеристике и слично),
карактеристике циљаног тржишта (величина и географска дисперзивност),
постојећи односи са члановима канала дистрибуције,
фаза у животном циклусу производа,
политика компаније,
степен глобализације.

Раније се маркетинг везивао само за промет (продају) одређених роба и услуга. 
Међутим, ако се посматра у свом изворном значењу, јасно је да маркетинг има утицаја 
на све области друштвеног живота, укључујући и област безбедности.

Маркетинг, као однос са јавношћу, представља вишедимензионалну и изузетно ком-
плексну пословну активност, која захтева познавање различитих поља људског деловања 
(психологија, новинарство, економија, политика, етика, култура и слично) и њихово 
комбиновање ради остваривања ефикасне комуникације. То је знање којим се кроз 
узајамно разумевање, засновано на истинитом и потпуном обавештавању, постиже 
хармонија са околином, стицањем поверења, добре воље и позитивног мишљења јавности 
о нечему или некоме. Према Филипу Котлеру, јавност је свака група људи која има актуел-
ни и потенцијални интерес или утицај на способност предузећа да оствари своје циљеве.7 

6  Д. Ђорђевић; Ц. Бешић, Односи с јавношћу, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2005, стр. 31.
7  F. Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 1996, str. 166.
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На покретање и формирање јавности утичу брзина преноса информација, њихова 
веродостојност и претпоставке материјалне обезбеђености комуникацијске везе према 
популацији на одређеном простору.8 Многе организације значајан део комуникацијског 
напора усмеравају на обликовање јавног мњења, које се може дефинисати као доми-
нантан став друштва, колективна жеља људи и сумирање јавног мишљења у односу на 
неко одређено питање. Све више јавно мњење постаје објекат манипулативног деловања 
од стране мас-медија. Масовним медијима се заправо усмеравају спонтано формирана 
мишљења, како би се добила подршка јавности за сопствене циљеве.

Одабир начина маркетиншког деловања има веома важну улогу у остварењу циља 
који неко жели постићи. Већина компанија оснива одељења за односе са јавношћу, чији 
је задатак да прате мишљења јавности о организацији и преносе информације да би 
добили њихову наклоност. Исто тако, ако настане негативан публицитет, ова одељења 
делују као центри за откривање и отклањање сметњи.

Како би комуникација између одређене организације и грађана била што боља и до-
принела да они прихвате њене циљеве и активности као нешто што је у њиховом инте-
ресу, потребни су едукација грађана и њихово „сензибилизирање“, односно изазивање 
код њих одређене врсте осећаја и свести да је то што се предузима значајно за њих али и 
да се предузима ради општег добра. Ту се као један од најважнијих чинилаца појављују 
медији, као најзначајнији у креирању свести целог друштва. Управо захваљујући њима 
брже се актуелизује одређени проблем, али и репрезентују позитивни ефекти одређене 
активности и указује на њен значај. Истицање позитивних ефеката одређене активно-
сти, те њихова медијска експлоатација, доприносе промоцији социјалне одговорности 
као универзалне вредности. На тај начин маркетинг доприноси промовисању друштве-
них циљева, јача свест грађана о неком проблему, повећава њихову заинтересованост за 
његово решавање и подстиче јавност да допринесе њиховом решавању. Поред тога, мар-
кетинг може утицати и на добровољну промену понашања од стране чланова друштва. 
Промена понашања је дуготрајан процес, тако да су и активности у склопу друштвеног 
маркетинга дуготрајне. Управо из тих разлога, потребан је детаљан маркетиншки план, 
заснован на темељној анализи ситуације и одабиру циљних група, са прецизно дефи-
нисаним циљевима. Улога маркетинга, као веома моћног средства, никако се не сме за-
немарити, посебно када су у питању улога полиције и њена афирмација као заштитника 
грађана и њихове безбедности и гаранта безбедности друштва у целини.

МАРКЕТИНГ У СЛУЖБИ АФИРМАЦИЈЕ КРИМИНАЛА

У савременим условима развоја медија, маркетинг је један од кључних фактора ефи-
касности у раду неке организације. То је веома моћно средство које, уколико се користи 
на прави начин, може утицати на „добар имиџ“, без обзира на активности онога ко је 
учесник маркетиншке експлоатације. Криминалци, користећи могућности маркетин-
га, доприносе сопственој афирмацији, злоупотребљавајући штампане и електронске 
медије. Дешавања у Србији, деведесетих година прошлог века, показују како криминал-
ци користе медије за своју промоцију. Филм „Видимо се у читуљи“ је најбољи пример. 
Млади су се поистовећивали са „главним“ глумцима, уживали у њиховим (криминал-
ним) животним причама без обзира што су, један по један, нестајали у оружаним обра-
чунима на београдском асфалту. 

Да је маркетинг веома моћно оружје, од давнина је знала и најорганизованија кри-
минална организација, мафија. Мафија је угњетавање, ароганција, похлепа, богаћење, 
стицање моћи, хегемонија над свима, уперена против свих. Реч је о криминалној 
организацији која се руководи неписаним, али гвозденим, беспоговорним правилима.9 
Према историчару Паолу Пецину (Paolo Pezzino), то је врста организованог криминала 

8  А. Нухановић, Феномен јавности, Промокулт, Сарајево, 1998, стр. 298.
9  Л. Картер, Највећи злотвори мафијаши у историји (The most evil mobsters in history), Политика, Народна 
књига, Београд, 2004, стр. 5.
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који је активан на неколико илегалних подручја, али припада и државним властима на 
неком подручју и има тенденцију да заузме државне функције. 

Мафија је вероватно један од најексплоатисанијих и најкомерцијализованијих појмова.
Наравно, све то пре свега захваљујући филмској индустрији, која је од мафијаша на-

правила романтичне антихероје, учинивши да титула „дон“ постане сан дечака широм 
света. Мафија је вешто искористила маркетинг за остварење својих циљева. Према данас 
најприхваћенијој верзији, појам „мафија“ настао је у 13. веку када су Сицилију покориле 
француске трупе под Шарлом Анжујским, владајући тим острвом уз незапамћени те-
рор. Отпор Сицилијанаца основао је Ђовани де Прочида под паролом Morte alla Francia, 
Italia Anela, у дословном преводу „Смрт Француској, Италија чезне“. Када се издвоје по-
четна слова слогана, добија се назив који живи на освети – МАФИА.10 

Сицилијански етнограф Ђузепе Питре (Pitrè Giuseppe) написао је крајем XIX века 
да је мафија свест о властитој вредности, претерани концепт индивидуалне снаге као 
јединог фактора у решавању сукоба у сваком интересу или идеји.11 Многи Сицилијанци 
на мафијаше нису гледали као на криминалце него као узоре и заштитнике јер држава 
није нудила никакву заштиту сиромашнима и слабима. Током педесетих година про-
шлог века погребни епитаф легендарног шефа Вилалбе (Villalba), Калођера Визинија 
(Calogero Vizzini), био је мишљења да „његова мафија није криминал, већ дефиниција 
поштовања закона, одбране свих права, величине личности“. Овде „мафија“ значи не-
што попут поноса, части, па чак и друштвене одговорности: став, не организацију. Тако 
је и 1925. бивши премијер Италије Виторио Емануеле Орландо у Сенату изјавио да је 
поносан што је „мафиозо“, јер је та реч означавала достојанство, част и дарежљивост.12 

Мафију је највише прославио Холивуд, а понајвише култно остварење Френсиса 
Форда Кополе „Кум“, инспирисано романом Марија Пуза о великом „Дону“, Виту Корле-
онеу13. Идејни творац мафијашке организације по узору на мултинационалне компаније 
био је Чарли – Лаки Лучано, који је и кумовао називу „Коза ностра“, „Наша ствар“ у 
САД. Он је поставио пет њујоршких породица које и данас постоје – Бонано, Гамбино, 
Ђеновезе, Коломбо, Лукезе, а забележен је и у историјским уџбеницима као један од 
главних људи у савезничком искрцавању на Сицилију.

Ал Капоне, чувени мафијаш, био је познат као неко ко је уживао да буде у центру 
пажње јавности. То му је омогућило једну врсту аболиције за дела која је чинио. И поред 
чињенице да је за време његове владавине остало нерешено преко 80 убистава, није био 
осуђен ни за једно. Његов недељни приход од шест милиона долара омогућио му је да 
„полиција не располаже доказима“, па је уместо за убиства, осуђен на 11 година због утаје 
пореза.14 Појавио се, као „угледан“ грађанин, и у Гинисовој књизи рекорда, према заради 
коју је пријавио 1927. године, која је износила тада невероватних 105 милиона долара.15

Један од најпознатијих бандита, који заузима привилеговано место у крупном орга-
низованом злочину Италије, свакако је Салваторе Ђулијано (Salvatore Giuliano), звани 
Туриду. Он је седам година после завршетка Другог светског рата био некрунисани краљ 
Сицилије. Његова политичка каријера почела је када је на иницијативу шефа мафије у 
Палерму приступио ЕВИС-у, сепаратистичкој војсци коју је формирао десни сепарати-
стички покрет земљорадничке аристократије Палерма и Катаније (тада је, са 22 године, 
добио чин пуковника). До тада, он је био класични бандит, пљачкао је и уцењивао ве-
лепоседнике у провинцији Палермо, од којих је добијао велике своте новца и произво-
де, које је делио сељацима и пастирима око свог родног места Монтелепре. Заузврат, 
они су га помагали и штитили, и он је у њиховим очима био симбол револта према 
аристократији.16 

10  P. Arlacchi, Mafia Business, Verso Books, 1988, no. 181. 
11  G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Palermo: L. Pedone Lauriel, 1889, no. 23.
12  J. Dickie, Cosa Nostra, Fischer Taschenbuch Vlg., 2007, no. 183.
13  M. Puzo, To je naša stvar, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970, str. 191.
14  Z. Šeparović, Kriminologija i socijalna patologija, Poslovna politika, Zagreb, 1987.
15  Ђ. Игњатовић, Организовани криминалитет – други део, Полицијска академија, Београд, 1998.
16  I. Mihovilović, Mafija, jučer i danas, Epoha, Zagreb, 1967, str. 51–82.
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Јакузе, јапанска криминална организација, имају дугу традицију и чак се сматрају по-
себним обележјем јапанске културе. Често делују полујавно, рефлектујући свој утицај на 
привреду и политику.17 Чланови се отворено хвале својом припадношћу организацији, 
а свака група има своју значку, коју поносно носе на реверима. Симболи и заставице 
јакуза се отворено истичу на местима и у зградама где се одржавају састанци.

Чувени вођа колубијског наркокартела „Меделин“, Пабло Емилио Ескобар, модерни 
Робин Худ, како је себе представљао, који само „прерасподељује од оних који имају пре-
више, онима који имају премало”, био је један од оних који је велику пажњу поклањао 
„односима са јавношћу“. Ескобар се у једном тренутку нашао и на Форбсовој листи18 
најбогатијих људи света са личном имовином већом од три милијарде долара. Истов-
ремено је делио храну и одећу сиротињи, градио им куће, помагао локални фудбалски 
клуб, па је 1982. године изабран за алтернативног члана колумбијског Дома посланика.19

Криминалне организације данас за своју промоцију користе све видове маркетинга, 
укључујући и маркетинг посредством друштвених мрежа. Као пример се може навести 
и стање у Великој Британији 2011. године. Британски премијер Дејвид Камерон је тада 
разматрао могућност забране друштвених мрежа како би се прекинуо талас нереда који 
је захватио земљу. Говорећи пред Доњим домом британског парламента, Камерон је ре-
као да Скотланд јард и британске обавештајне службе покушавају да зауставе нереде и 
пљачку који потресају Лондон и друге градове у Великој Британији. Једна од тактика која 
се разматрала је спречавање изгредника да користе друштвене мреже, које им помажу да 
организују и координирају криминалне активности које наносе огромну штету земљи. 
Повод за нереде у Великој Британији било је убиство 29-годишњег младића у кога је пу-
цала полиција. Млади изгредници су тада користили друштвене мреже попут Фејсбука, 
Твитера и Блекбери месенџера за слање „запаљивих“ порука којима се још више погор-
шавало већ компликовано стање на улицама. Осим што је спорна идеја да демократска 
земља, као што је Велика Британија, примени методе које је заједно са осталим земљама 
Европске уније оштро критиковала када су примењиване у време протеста у арапским 
земљама, није јасно ни како би оваква мера уопште била спроведена. Влада би могла да 
наложи свим интернет-провајдерима да блокирају приступ неким сајтовима, али корис-
ници интернета би релативно лако могли да заобиђу ову меру забране.20

У пракси је често присутна тенденција да се развој криминалног деловања афир-
мише преко средстава масовних комуникација. Тако, рецимо, поједина лица као на-
чин остваривања зараде користе тзв. affiliate маркетинг. Енглески израз не показује на 
први поглед да се ради о класичној заради од провизија. Неко ко се бави одређеном 
делатношћу може да ангажује спољне сараднике који ће доводити клијенте, а зауз-
врат ће од сваког склопљеног посла добити одређени проценат. То је свакодневни на-
чин пословања. То само по себи није криминална делатност, али има случајева21 где се 
affiliate маркетинг злоупотребљава и користи за остваривање противправне имовинске 
користи и прање новца.

Аffiliate маркетинг треба разликовати од оглашавања, које представља услугу 
објављивања неке информације за унапред договорену цену и најчешће се наплаћује 
фиксно за одређени период, или динамично према броју приказа огласа или броју „кли-
кова“ на њега и тај начин не може бити начин остваривања противправне имовинске 
користи, односно вид криминалног деловања. Међутим, оглашавање може бити на један 
други начин вид криминалног деловања, а то је када појединци или одређене криминал-
не групе дају лажне понуде за посао, иза којих се најчешће крије трговина људима, и то 
углавном врбовање младих људи за бављење проституцијом. 

17  М. Шкулић, Организовани криминалитет, појам и кривичнопроцесни аспекти, Београд, 2003, стр. 81.
18  Пабло Ескобар је 1989. године, заузимао седмо место на Форбсовој листи најбогатијих људи света.
19  Ђ. Игњатовић, Организовани криминалитет – други део, Полицијска академија, Београд, 1998, стр. 174–177.
20  http://www.informacija.rs/Ostalo/Britanski-premijer-razmatra-mogucnost-zabrane-drustvenih-mreza.html, 
доступно 12. 4. 2015.
21  Подигнута је оптужница против власника сајтова www.freebeting.net и www.kladionicar.com, који су 
неовлашћено организовали игре на срећу и прали новац који су зарадили нелегалним пословима.
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Имајући у виду чињеницу да је организовани криминал у порасту, односно да кри-
миналци користе нове технологије у остваривању својих криминалних циљева, марке-
тинг представља идеално средство афирмације и начин придобијања нових следбеника. 
Међутим, предности маркетинга треба да користи и држава, знатно шире уколико жели 
да њени органи и службе које се баве сузбијањем криминала, имају у томе више успеха. 
Приоритет мора бити афирмација рада полиције и њених припадника. 

ПОЛИЦИЈА И МАРКЕТИНГ − АФИРМАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Полиција има обавезу да се прилагођава демократским променама у друштву као 
и међународним активностима, чиме би испунила и своју криминално-политичку 
улогу. Припадници полиције су саставни део државне управе и то је јасно наглашено 
у релевантним законима. Значајан део задатака полиције чине послови чисто админи-
стративне природе (вођење евиденција, издавање личних карата, пасоша, возачких и 
саобраћајних дозвола, евидентирање пребивалишта, контрола странаца, издавање до-
звола за поседовање и ношење оружја и слично). Полиција је за извршавање ових посло-
ва овлашћена да издаје управне акте, да предузима административне мере и да спроводи 
административну контролу. Међутим, задаци полиције нису само задаци управне при-
роде. Они обухватају питања државне безбедности, борбе против криминала, одржавање 
јавног реда и мира, заштите одређених личности и објеката. Управо задаци ове врсте 
чине предоминантни део полицијске мисије, посматране у целини.22 Првенствено се 
мисли на активности полиције у односу на одређена подручја одржавања јавног реда 
и мира, спречавање и сузбијање кривичних дела општег и привредног криминалитета 
и социјално патолошких појава које имају криминогени значај, спречавање корупције, 
имовинског криминалитета, као и ангажовање на другим пословима спречавања и 
сузбијања криминалитета. 

Постоји мишљење да млади, али и остали грађани, полицију доживљавају као претњу, 
да је она, по правилу, увек тамо где не би требало да буде, а тамо где је потребна углав-
ном је нема. Као прилог таквом мишљењу јављају се чести напади на полицију, односно 
ометање полиције приликом обављања полицијских послова. У току 2013. године, над 
полицијским службеницима, приликом обављања послова безбедности, извршено је 1.500 
кривичних дела, од стране 1.711 лица. Више од трећине ових кривичних дела извршено је 
на подручју ПУ за град Београд. Од последица ометања, спречавања и напада приликом 
вршења службене дужности један полицијски службеник је изгубио живот, 16 је задобило 
тешке, а 236 лаке телесне повреде. Од најтежих кривичних дела извршено је кривично 
дело тешког убиства (налетањем возила на полицијског службеника Полицијске управе 
у Врању, октобра, на улазу у Велики Трновац код Бујановца) и три кривична дела тешког 
убиства у покушају (септембра, у Инђији – хицима из пиштоља над три полицијска служ-
беника; јула – физичким нападом и хицем из пиштоља над полицијским службеником 
ПУ у Новом Саду и новембра у селу Метикош код Краљева – рафалном паљбом из ау-
томатске пушке тешко повређен полицијски службеник од стране лица које се забарика-
дирало у кући). Највише полицијских службеника повређено је на подручју полицијских 
управа у Београду и Новом Саду. Петина полицијских службеника повређена је прили-
ком провере идентитета и довођења лица, око 15% приликом успостављања јавног реда 
у угоститељским објектима, 12% приликом обезбеђивања спортских манифестација, 8% 
приликом контроле саобраћаја, око 5% приликом хватања учиниоца на делу, а остали при-
ликом пружања полицијске помоћи и обављања осталих послова безбедности. Изврши-
оци су, поред физичке снаге, у пет случајева полицијским службеницима повреде нанели 
ножем, у 22 каменом, дрвеном и металном палицом и другим предметима погодним за 
наношење повреда, а у 19 случајева налетањем возилом.23

22  Б. Бабовић, Нормативни и стварни аспекти заштите људских права у полицији – Заштита људских 
права у војсци и полицији, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2003, стр. 151.
23  Види: Информатор о раду Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ажуриран 1. 4. 2015.
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Да би се такви напади на припаднике полиције спречили, а полиција на одређен на-
чин приближила грађанима, потребно је предузети одређене мере с циљем стицања 
поверења грађана у припаднике полиције и схватања значаја посла који они обављају. У 
том смислу, делатност полиције мора бити усмерена на оне облике сарадње са грађанима 
који ће допринети општем добру, односно безбедности целе заједнице. Првенствено се 
мисли на превенцију, али да би полицајац могао да превентивно делује, потребно је да 
грађани имају поверења у њега, да га доживљавају као свог комшију, пријатеља, неког ко 
је ту ради њих и ради њихове заштите. Улога маркетинга у одређеним случајевима може 
бити пресудна.

Постоје различити начини на које полиција може да искористи предности марке-
тинга у свом интересу. То су различите активности јавног карактера, коришћење пред-
ности интернета као глобалног медија, коришћење штампаних и електронских медија, 
публиковање резултата рада на начин доступан ширем кругу корисника и слично. На тај 
начин, истинитим информисањем јавности, разбија се мит о неустрашивим и одважним 
мафијашима који живе богат, успешан и срећан живот, примамљив за млађу популацију.

Адекватним коришћењем маркетинга, сарадњом полиције и медија, умногоме се 
може утицати на ставове грађана, створити код њих осећај сигурности, превентивно 
утицати на различите облике испољавања криминала и тиме утицати на опште стање 
безбедности.

У циљу поправљања „имиџа“ полиције и полицијске делатности, Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије предузима одређене активности, чиме настоји 
да грађанима, на прикладан начин, представи одређене информације из делокруга рада 
а које могу бити од користи грађанима. Тако су на интернет-сајту Министарства (http://
www.mup.gov.rs), доступне основне информације и савети о поступању у ситуацијама 
када се ради о наркоманији, трговини људима, верским сектама, насиљу у породици, 
високотехнолошком криминалу, заштити деце од педофилије, заштити имовине и слич-
но. Користећи могућности интернета, као електронског медија са највећом кориснич-
ком групом на свету, Биро за сарадњу са медијима, као организациони део који се бави 
питањима пријема, обраде и презентовања информација које се односе на рад Мини-
старства, пратећи нове трендове у функционалности и дизајну, извршио је редизајн ин-
тернет стране Министарства, на којој корисници могу да добију информације о Мини-
старству, својим правима и начину остваривања одређених права.

Свакодневним праћењем информација, које објављују електронски и штампани 
медији, а односе се на активности Министарства, омогућава се правовремена реакција на 
нетачно презентоване информације. Поред тога, на тај начин се прати реакција јавности 
на одређене догађаје и проблеме које грађани имају при остваривању својих законских 
права, чиме се ствара основа за правовремену реакцију и решавање насталих проблема. 

Након дугогодишњег издавања часописа „Полицајац“, извршен је његов редизајн, и 
часопис под новим називом „Полиција данас“, излази једном месечно на 24 стране и 
штампа се у 6.500 примерака. Сама промена назива представља и суштинску промену 
– од часописа који је претежно био намењен запосленима у Министарству, он је сада 
доступан и широј читалачкој публици, преко интернет-стране, чиме се на одређени на-
чин полиција и оно што је везано за њен рад приближило грађанима. Такође, пратећи 
нове тенденције и искуства других полиција у Европи и Америци, креиран је профил на 
Јутјубу. Циљ је боља комуникација с младима, приближавање рада полиције грађанима. 
Креирањем ових профила пружа се могућност да грађани дају своје мишљење, комен-
тар, предлог или поставе питање. Поред тога, активностима превентивног садржаја 
(пропагандни материјали, плакати, видео клипови...), промовишу се позитивне вред-
ности полицијског посла. 

Интернет-сајт Министарства пружа грађанима обавештења о могућностима 
подношења притужби и представки на рад полицијских службеника, уколико сматрају 
да су им радњом полицијског службеника повређена права или слободе, као и начин 
њиховог решавања. Тиме се, јасно, ставља до знања да је полиција у служби грађана, 
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односно да ће у свим случајевима када полиција прекорачи своја овлашћења бити по-
кренут одговарајући поступак, утврђена одговорност и изречена законом предвиђена 
врста санкције. Шаље се јасна порука да су полицајац и грађанин у истом положају када 
се ради о поштовању закона, односно да ће и један и други, у случају његовог кршења, 
одговарати пред законом. 

Превентивне активности полиције нарочито имају успеха у оним областима где 
постоји заједнички интерес грађана и полиције. Посебна друштвена опасност је у 
значајној криминализацији малолетничке популације, која се испољавањa не само у 
виду различитих облика малолетничког криминалитета, већ и као ризик од криминал-
ног рецидива у дужем периоду.

Веома је битно праћење безбедности у школама. Безбедносну проблематику у школ-
ским срединама, у току 2013. године, карактерисала су 6.003 различита догађаја. У шко-
лама са израженијом безбедносном проблематиком, које имају школске полицајце, 
евидентирано је око 55% (3.220) безбедносно интересантних догађаја од укупног броја. 
Регистровано је 1.881 кривично дело међу којима преовлађују имовински деликти, 864 
прекршаја и 3.258 осталих догађаја. Око 70% кривичних дела и прекршаја је извршено у 
самим објектима школа. Због учествовања у тучи поднета су 344 захтева за покретање 
прекршајног поступка. У разним облицима насилничког понашања, 45 ученика је задо-
било тешке, а 349 лаке телесне повреде. У зони школа евидентирано је 36 саобраћајних 
незгода у којима није било смртних последица.24 

У појединим државама грађани се самостално организују у локалној заједници, 
ради превентивног деловања. У сузбијању криминалног поступања примењују се оп-
шта (генерална) и посебна (специјална) превенција. Један од начина превенције јесте 
и коришћење утицаја који могу имати средства масовних комуникација на спречавање 
криминалитета. Ту се, нарочито, због широког круга корисника, истичу друштвене мре-
же попут Фејсбука и Твитера.

Такође, новински чланци, телевизијске емисије, гостовања представника полиције 
у којима најављују одређене активности у којима је пожељно учешће шире друштве-
не заједнице, представљају одличан начин презентовања полиције, њених припадника 
и полицијског посла. То нарочито има значаја када је у питању млађа популација јер 
најмлађи, у процесу свог сазревања, увек бирају неког ко ће им бити узор и кога ће опо-
нашати. То је прилика да се, представљањем полицијске професије, утиче на процес 
сазревања и изграђивања личности младих, и утиче да у свом одрастању не подлегну 
„маркетиншком“ трику супротне стране, односно укључе у криминал.

Поред тога, јавно презентовање различитих пројеката које спроводи Министар-
ство унутрашњих послова доприноси афирмацији полицијске професије. На тај начин, 
грађани добијају валидне информације о различитим активностима које се предузимају 
у превенцији криминалитета, у којима и сами могу бити укључени. Значај таквих 
пројеката огледа се и у добијању више информација о различитим криминалним ак-
тивностима, чиме се грађани едукују како да и сами препознају противзаконите ак-
тивности и заштите се од њих. Неки од најзначајнијих пројеката јесу: Успостављање 
ефикасног система за спречавање и сузбијање илегалних миграција на територији Ре-
публике Србије; Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције 
у Србији (PACS); Борба против прекограничног организованог криминала кроз јачање 
капацитета за форензичку обраду лица места и анализу биолошких и других трагова 
у полицијским управама пограничног региона Србија – Бугарска; Нови Сад – Сегедин – 
прекогранична сарадња у развоју усклађених метода и изради заједничке базе подата-
ка за анализу дизајнерских дрога. Такође, један од пројеката јесте и пројекат „МОЛИ“ 
Србија започет новембра 2010. године, а завршен новембра 2013. године. Циљ пројекта 
био је да допринесе демократији и владавини права кроз спречавање и контролу актив-
ности прања новца, тероризма и других облика привредног и финансијског криминала 

24  Ibid.
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у Србији, а основна његова сврха – унапређење капацитета за спречавање прања новца 
и финансирање тероризма у Србији.

Значајан је и пројекат блокаде приступа илегалним сајтовима с елементима сек-
суалног злостављања деце, чији су детаљи представљени јавности. Министарство 
унутрашњих послова и мобилни оператер Теленор су 2011. године потписали споразум 
о примени филтера за блокаду приступа илегалним сајтовима са елементима сексуалног 
злостављања деце. Овакав дугачак назив своди се на једну реч, а то је цензура. У књизи 
„Речник социјалног рада“ Ивана Видановића дата је дефиниција цензуре као „аутори-
тарног ограничавања или забране јавног изражавања мишљења или идеја, због опасно-
сти по власт, друштвени или морални поредак“. Цензура је само један вид спровођења 
закона. Цензура, која је прихватљива, јесте она која настане као мера спровођења за-
кона, која има јасно оправдање у кривичном закону и настала је кроз јасну законску 
процедуру, а уведена је по судском налогу. Интернет, као медиј, тешко је контролисати. 
Када неко, користећи интернет, прекрши законе Србије, суд може да угаси тај сајт, одуз-
ме средства којима је кривично дело вршено и казни самог починиоца. Цензура за такве 
случајеве није потребна. Ипак, интернет није ограничен на једну државу и врло често 
су сајтови средства којима се чине кривична дела, па су чак и сами починиоци дела не-
доступни правосуђу. Када се ради о делима која морају да буду санкционисана хитним 
мерама, или су масовна, онда цензура постаје сасвим прикладно оруђе. Међутим, са све 
већом доступношћу интернета смањују се механизми контроле његовог коришћења.25 

Неки оспоравају право полиције да блокира интернет-сајтове, сматрајући да то сме 
само суд. Међутим, да би се друштво заштитило од криминалних активности путем 
интернета (имајући у виду сврху полицијске делатности – заштиту грађана), дужност 
полиције јесте предузимање свих потребних мера за заштиту грађана, па и блокада 
одређених сајтова, ако је то у јавном интересу.

Јавност рада полиције подразумева презентовање свих података о њеним активно-
стима који могу бити доступни, а да се њиховим публиковањем не угрожавају принципи 
рада полицијске организације. У складу с тим, у току 2013. године издато је 557 саопштења 
за јавност, поступано по 4.653 захтева новинара за разговор са полицијским службени-
цима и израђено 8.575 прилога којима се представља рад Министарства путем веб-сајта 
на интернету. Примљено је укупно 1.867 захтева за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја и укупно 198 захтева у складу са Законом о заштити података о личности. 
Такође, значајно је и презентовање учешћа на бројним међународним конференцијама 
и скуповима који третирају различите аспекте међународне безбедности. На тај начин, 
грађанима се представљају облици усавршавања и међународне сарадње. Међу њима се 
посебно издвајају:

30. међународна конференција о борби против незаконитог промета опојних сред-
става у организацији Органа за заштиту права (IDEC);

Регионална конференција о борби против корупције земаља југоисточне Европе;
Регионална конференција шефова полиција балканских земаља;
министарска конференција под називом „Борба против организованог криминала, 

корупције и правосудна сарадња у региону Југоисточне Европе“;
Девета годишња конференцији шефова НЦБ Интерпола у Лиону.

Влада Републике Србије, 30. априла 2013. године, донела је Стратегију полиције у 
заједници, која даје смернице у успостављању и развоју нових начина сарадње полиције 
са грађанима, заједницом и институцијама, ради повећања личне и колективне безбед-
ности у Републици Србији. Концепт полиције у заједници промовише идеју о већем 
учешћу заједнице и грађана у полицијском одлучивању и деловању као савремени при-
ступ безбедности грађана, друштва и државе, а самим тим подразумева и подизање 
нивоа свести, професионалне културе и рада полиције кроз проактивно деловање и 
исказивање интересовања за безбедност заједнице и уважавање безбедносних потреба 

25  П. Супуровић, Одобравате ли цензуру на интернету?, www.pedja.supurovic.net, доступно 20. 4. 2015.
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грађана. Поред тога, у јулу 2013. године, усвојена је Национална стратегија за борбу про-
тив недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2014. до 2018. године, 
као и Акциони план за њено спровођење. 

Јавно презентовање активности полиције, јака маркетиншка активност коришћењем 
свих расположивих средстава комуникације, представља поуздан начин афирмације 
полицијске делатности, приближавања полиције грађанима и стварања поверења 
грађана у полицију, а самим тим и у институције система.

ЗАКЉУЧАК

У раду је приказана улога маркетинга и начин маркетиншког деловања на грађане, 
како криминалне организације користе маркетинг за афирмацију криминала и како и 
данас то чине. Такође, приказан је начин на који полиција користи предности маркетин-
га у правцу афирмације полицијске делатности и заштите безбедности грађана. Ово је 
нарочито значајно уколико се има у виду да, одавно, криминалне организације користе 
предности маркетинга за своју промоцију. Историја криминалних организација је пуна 
примера за то на који су начин, својим „присуством“ у медијима и сарадњом са њима, 
успевали да изграде за себе имиџ другачији од оног стварног, криминалног. Успешна 
„маска“, која је тиме створена, многе криминалце је спашавала стварне одговорности за 
дела која су починили.

С обзиром да перцепција јавности, односно грађана, о припадницима полиције, за-
виси од начина на који они добијају информације о њој, било непосредно у контакту 
са припадницима полиције било на основу информација које добијају путем медија, 
полиција је учинила доступним јавности информације о свом деловању, усавршавању 
и укључивању у „заједницу“ кроз различите врсте пројеката, семинара, конференција 
и слично. Такође, полиција свакодневним праћењем информација које објављују елек-
тронски и штампани медији прати ставове јавности о полицијској делатности и чини 
значајне напоре да они буду позитивни.

Због тога, веома је важна одређена доза „демистификације“ полицијске делатности, у 
мери у којој то не угрожава њено функционисање, чиме се она приближава грађанима. На 
тај начин, они препознају полицију као свог заштитника, заштитника своје породице и 
друштва у целини. Приближавање полицијске професије обичном човеку, омогућавање 
активног учешћа целокупне заједнице у одређеним пројектима које иницира полиција, 
доприноси зближавању полиције и грађана и афирмацији полицијске делатности.
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THE ROLE OF MARKETING IN THE AFFIRMATION OF POLICЕ ACTIVITIES

Jasmina Subic, MSc 
Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Abstract: The new forms of crime require new ways of fighting against them. The subject 
of this paper is the analysis of marketing as a tool for affirmation of crime and its ability to 
become a tool in the fight against it. Marketing has always had a significant impact on all 
spheres of social life, including the development of criminal organizations (mafia). When one 
says marketing, one thinks of affirmation and advertising of someone or something, not only 
through the press and television, but through the manner of “showing him/herself ” and their 
actions in public, as well. The aim of the paper is to show that the public disclosure of assets 
possessed by persons from criminal structures, their affirmation by the media and their mild or 
no punishment at all on the one hand, and weak universal protection of police officers on the 
other hand, contributes only to the strengthening of crime, not fighting against it. Marketing, if 
used in the right way, directed towards the affirmation of the police, can be a tool for combating 
crime and may have a significant impact on the overall security situation.

Keywords: police, marketing, mafia.



ИЗОЛАЦИЈА ДНК С ИСПАЉЕНИХ ЧАУРА 
– ИСКОРАК У ФОРЕНЗИЦИ ДНК

Марина Савић1

Мр Драган Мијовић2

Национални криминалистичко-технички центар
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сажетак: Чауре од испаљених метака су чест, а понекад и једини траг на месту 
криминалног догађаја. Поред балистичког вештачења, честа је ситуација да се тражи 
и анализа ДНК трагова на чаури. С обзиром на малу контактну површину и високу 
температуру која се развија након испаљења метка, врло је дискутабилно да ли се 
може добити профил ДНК с испаљене чауре. У овом раду биће представљена мето-
да за изолацију ДНК с чаура, која се примењује у ДНК лабораторији Националног 
криминалистичко-техничког центра МУП-а Републике Србије, а која се показала 
као најуспешнија, као и експеримент у коме је урађена анализа ДНК трагова крви, 
пљувачке и епитела који су нанети на метке пре испаљења. Такође, биће представљен 
кратак преглед фактора који могу неповољно утицати на анализу ДНК, као и преглед 
резултата истраживања других лабораторија о тој теми. 

Кључне речи: форензика, анализа ДНК, чауре.

УВОД

Анализа ДНК је постала незаобилазна у форензици, а њени резултати високо 
вреднован доказ на суду. Та врста анализе подразумева компаративну методу којом 
се утврђује идентитет донора биолошког трага поређењем профила ДНК3 неспорног 
узорка4 с профилом ДНК добијеним анализом спорног биолошког трага5. Локардов 
принцип размене (Crime investigation, 1953), односно претпоставка да сваки контакт 
оставља траг, постао је императив на суду, па се неоправдано очекује да се учинилац 
кривичног дела увек идентификује на основу свог биолошког трага који је вероватно 
оставио на месту криминалног догађаја. Међутим, биолошки трагови нису увек 
подобни за анализу – постоји низ проблема који могу утицати на успешност анализе 
ДНК. Да би биолошки траг био подобан за анализу ДНК, мора га бити у довољној 
количини и мора бити довољно квалитетан. Количина биолошког материјала зависи 
од врсте трага (траг епителних ћелија – контактни траг садржи мање биолошког 
материјала од, на пример, трага крви или семене течности), али и од самог донора 
биолошког трага (на пример, приликом остављања контактних трагова, сваки 
донор оставља другачију количину епителних ћелија услед различите склоности ка 
перутању коже или различитог знојења). 

Иако се ДНК налази у скоро сваком биолошком материјалу, не значи да ће се 
анализом ДНК увек добити профил ДНК.

1  marina.savic@mup.gov.rs
2  dragan.mijovic@mup.gov.rs
3  Профил ДНК представља уређени низ ознака и бројева добијених анализом локуса STR. Локуси 
STR (Short Tandem Repeat) су региони ДНК који садрже кратке понављајуће секвенце. Профил ДНК 
особе је биометријска карактеристика – јединствен је за особу и идентичан је једино код једнојајчаних 
близанаца.
4  Неспорни узорак за анализу ДНК је узорак биолошког материјала особе чији је идентитет познат.
5  Спорни биолошки траг се изузима приликом вршења увиђаја, а његово порекло се утврђује анализом 
ДНК. Он може потицати од једне особе или од више особа.
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БИОЛОШКИ ТРАГОВИ

Биолошки трагови могу бити људског, биљног или животињског порекла. Анали-
за ДНК најчешће подразумева анализу биолошких трагова људског порекла с циљем 
идентификације донора биолошког трага. Биолошки трагови који се углавном налазе 
на месту криминалног догађаја јесу трагови епитела, крви, семене течности, длаке, тки-
ва, пљувачке. Трагови епитела (контактни трагови) најчешће се налазе на месту кри-
миналног догађаја. То су трагови с врло малом количином биолошког материјала која 
зависи од карактеристика епитела самог донора биолошког трага, као и од површине на 
којој се такав биолошки траг налази6. С обзиром на то да садрже малу количину био-
лошког материјала, битно је да се адекватно изузму у што је могуће већој количини. 
За изузимање и умножавање ДНК која се евентуално налази у контактним траговима 
користе се посебне технике и осетљивије хемикалије. Начини за изузимање биолошког 
материјала су коришћење влажног бриса или мини-трака или исецање дела материјала 
на коме се претпоставља да се биолошки траг налази.

Када се изузима биолошки материјал за форензичку анализу ДНК мора се водити 
рачуна о томе да се молекули ДНК не деградирају, као и о томе да се избегну и уклоне 
инхибитори који би ометали умножавање ДНК. Присуство инхибитора или деградова-
не ДНК може бити узрок недобијања профила ДНК или смањене осетљивости реакције 
за добијање дужих фрагмената ДНК (Butler, 2005: 49‒50).

Деградација молекула ДНК може бити узрокована хемијским, физичким или био-
лошким факторима. У хемијске факторе се убрајају киселине, базе и јака оксидациона 
средства. Физички фактори су, на пример, топлота и сунчева светлост (УВ зрачење), 
а биолошке факторе чине микроорганизми (бактерије и гљивице). До инхибиције 
умножавања ДНК може доћи деловањем микроорганизама или неке хемикалије. 
Најчешћи инхибитори у форензичким узорцима су буђ, хематин из крви и индиго боја 
која се користи за бојење тексаса.

Приликом анализе профила ДНК могу се јавити одређени проблеми који узрокују 
да профил ДНК буде неподобан за поређење. Једна од таквих ситуација је појава 
контаминације, која подразумева присуство биолошког материјала особе која није у 
вези с кривичним делом у биолошком трагу за који претпостављамо да је у вези с кри-
вичним делом. Може потицати, на пример, од криминалистичког техничара или неког 
службеног лица које се затекло на месту криминалног догађаја или од лабораторијског 
особља које манипулише трагом приликом анализе.

Мешани трагови су, такође, честа ситуација која се јавља приликом анализе ДНК. 
Трагови за које је анализом ДНК утврђено да потичу од најмање четири особе сматрају се 
неподобним за поређење због великог броја потенцијалних донора биолошких трагова.

БИОЛОШКИ ТРАГОВИ НА МУНИЦИЈИ

Муниција односно чауре које се налазе на месту криминалног догађаја могу садржати 
биолошки материјал, чија анализа ДНК може значајно допринети решавању кривичног 
дела. Међутим, с обзиром на малу контактну површину и на високу температуру која се 
развија приликом испаљења, врло је дискутабилно да ли се уопште може добити профил 
ДНК с чауре, као и да ли тај профил ДНК припада особи која је напунила оквир или је 
биолошки материјал на чауру доспео накнадно. 

На испаљеној чаури се могу наћи: 1) биолошки материјал особе која је напунила ок-
вир, 2) биолошки материјал жртве, 3) биолошки материјал с којим је чаура дошла у кон-
такт након испаљења, 4) биолошки материјал особе која је манипулисала чауром након 
испаљења (криминалистички техничар, запослени у лабораторији) или 5) биолошки 
материјал особе која је учествовала у процесу производње муниције. Најспорнији за 

6  На већој контактној површини налазиће се више биолошког материјала него на мањој. Такође, на 
храпавим површинама је већа вероватноћа налажења биолошког материјала него на глатким.



Марина Савић, Драган Мијовић 127

анализу ДНК, али и најзначајнији за истрагу јесте биолошки материјал особе која је на-
пунила оквир за муницију и вероватно пуцала. 

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ ДНК С ЧАУРА

У ДНК лабораторији Националног криминалистичко-техничког центра Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије користи се унапређена метода Холандског 
форензичког института, која се до сада показала најуспешнијом. У овом раду биће опи-
сана сама метода, као и експеримент који подразумева анализу ДНК различитих био-
лошких трагова изузетих с чаура, који су нанети на метке пре њиховог испаљивања. 

У изведеном експерименту су тестиране следеће претпоставке:
1) да ли се из различитих биолошких трагова (крви, пљувачке и трагова епитела) 

може добити профил ДНК применом нове модификоване методе за изолацију ДНК и
2) да ли висока температура утиче на деградацију биолошког материјала нанетог на 

чауру пре испаљења. За тестирање ове хипотезе је коришћен узорак с „јаким“ траговима 
– испаљене чауре с претходно нанетим траговима крви и пљувачке. 

УЗОРЦИ ЗА АНАЛИЗУ

За примарно истраживање је коришћено четрдесет пет метака из фабрички запако-
ваних кутија за муницију. На метке су нанети биолошки трагови познатих донора – на 15 
метака су нанети трагови крви, на 15 трагови пљувачке, док су на преосталих 15 нанети 
трагови епитела. Меци су испуцани из пиштоља CZ 75. Коришћена је муниција калибра 
9 х19 mm. Чауре су након испаљења узорковане у папирну амбалажу, уз придржавање 
свих антиконтаминацијских мера. 

ИЗОЛАЦИЈА ДНК

У лабораторији је свака од чаура стављена у стерилну епрувету запремине 10 ml от-
вором нагоре. У епрувету је око чауре пажљиво наливено 400 μL лизирајућег пуферa 
ATL (Qiagen). Епрувете су потом смештене у машину која их ротира под углом који је 
подешен тако да раствор облива спољашњу површину чауре, а да притом не улази у њу 
(слика 1). Угао под којим се епрувете окрећу зависи од величине чауре.

 
Слика 1 – Лево је чаура у епрувети с раствором, а десно машина за ротирање чаура
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Чаура не сме бити у раствору дуже од тридесет минута, јер се услед деловања 
раствора ATL ослобађа бакар и чаура разлаже, због чега може постати неподобна за 
балистичко вештачање након анализе ДНК. Врло брзо раствор ATL добија плаву боју, 
која потиче од ослобођеног бакра (слика 2). Након завршене ротације, чаура се пажљиво 
вади из епрувете, поставља на неупијајућу подлогу (у овом истраживању је коришћен 
парафилм) и брише сувим брисем, како би се изузео потенцијално присутан биолошки 
материјал и минимизирао оксидирајући ефекат пуфера ATL на чауру (слика 3). Подлога 
се потом брише истим брисем да би се прикупила буквално свака капљица раствора која 
би потенцијално могла садржати биолошки материјал.

 
Слика 2 ‒ Чаура и раствор након инкубације од 30 минута

Слика 3 ‒ Брисање чауре

Брис за анализу ДНК се узима и смешта у тубицу од 2 ml и у исту ту тубицу се ставља 
и раствор ATL у коме је чаура инкубирана. Смисао таквог начина узорковања биолош-
ког материјала је у томе да пуфер ATL сакупи с чауре што више биолошког материјала 
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и да се сувим брисем обрише преостали пуфер с чауре. Даљи ток изолације прати про-
токол прозвођача QIAamp® DNA Mini Kit, сета хемикалија за изолацију, описан у раду у 
фусноти7 – инкубација у термомиксеру десет минута на 85°С, 800 rpm, додавање по 30 
μL протеиназе К (20 mg/ml), уз инкубацију на 56°С, 800 rpm, један сат, након чега сле-
ди додавање 400 μL пуфера ATL (Qiagen), уз инкубацију у термомиксеру на 70°С током 
десет минута на 800 rpm. Потом се додаје 400 ml апсолутног етанола, a након снажног 
мешања, раствор се пребацује на QIAamp® DNA Mini колоницу и центрифугира један 
минут на 8.000 rpm. Потом се ДНК испира раствором AW1 (Qiagen), уз једноминутно 
центифугирање на 8.000 rpm, и раствором AW2 (Qiagen) током три минута на 13.000 
rpm. Након пребацивања колонице у чисту тубицу, ДНК се елуира с 80 μL пуфера АЕ 
(Qiagen), уз једноминутно центрифугирање на 8.000 rpm, а на крају се исти елуат још 
једном пропушта кроз колоницу на исти начин.

PCR8 УМНОЖАВАЊЕ STR ЛОКУСА И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

За умножавање локуса STR су коришћени комплети хемикалија AmpFl STR® NGM™, 
PowerPlex® ESX 17 System и PowerPlex® ESX 16 Fast System. Финална запремина за PCR 
je била 25 μL. Молекул ДНК није квантификован, већ је за умножавање локуса STR 
коришћен максимални дозвољени волумен ДНК. PCR је изведен под условима које је 
препоручио произвођач. Детекција локуса STR је урађена капиларном електрофорезом 
на 3 kV, уз ињекцију од 5 s, на генетском анализатору 3130XL. Резултати су анализирани 
коришћењем софтвера GeneMapperID 3.2. Све чауре су након завршеног узорковања за 
анализу ДНК послате на балистичко вештачење.

РЕЗУЛТАТИ

Профил ДНК добијен анализом ДНК може бити потпун или парцијалан. Потпуни 
профил ДНК подразумева профил ДНК добијен на свим анализираним локусима, док 
парцијални профил ДНК значи да је профил ДНК добијен на мањем броју од укупног 
броја анализираних локуса због деградације или недовољне количине ДНК. 

Анализом ДНК 15 трагова крви с чаура добијено је четрнаест потпуних профила 
ДНК, који се поклапају с профилима ДНК донора биолошких трагова, док је један про-
фил ДНК био парцијалан. 

 Анализом ДНК 15 трагова пљувачке изузетих с испаљених чаура добијено је једанаест 
потпунихи два парцијална профила ДНК, док анализом ДНК два трага пљувачке с чауре 
није добијен профил ДНК.

 Од укупно 15 анализираних контактних трагова (трагова епитела) из тринаест није 
добијен профил ДНК, с две чауре су добијени парцијални профили ДНК ‒ с једне од њих 
је добијен парцијални профил ДНК који се поклапа с профилом ДНК особе која је напу-
нила оквир муницијом, док је с друге добијен парцијални профил ДНК који не припада 
ни донору ни особљу лабораторије. За тај траг се претпоставља да је контаминиран и да 
је до контаминације вероватно дошло при производњи муниције.

 Након балистичког прегледа све чауре су се показале подобним за ту врсту 
вештачења, односно утврђено је да нису настале промене које би онемогућиле балистич-
ко вештачење. На слици 4 су приказане фотографије површине исте чауре пре и након 
третирања раствором ATL. 

7  Dieltjes, P. et al. (2011). A sensitive method to extract DNA from biological traces present on ammunition for 
the purpose of genetic profiling. International Journal of Legal Medicine, 125(4), (597‒602). 

8  PCR (polymerase chain reaction) је полимеразна ланчана реакција која служи за умножавање ДНК и која 
омогућава стварање великог броја копија циљане секвенце ДНК.
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Слика 4 ‒ Утицај раствора АТL на чауру: десно – чаура пре третирања раствором 
АТL; лево – иста чаура након третирања раствором АТL

ДИСКУСИЈА

Када је у питању добијање профила ДНК с муниције, до сада су објављена само два 
рада. Један је подразумевао реалне случајеве, док је други изведен под експериментал-
но контролисаним условима. Према раду П. Дилтјеса и сарадника (2011), који се од-
носио на реалне случајеве (Dieltjes et al., 2011: 597‒602), успешност добијања профила 
ДНК по узорку је 6,9% ‒ 283 од 4.085 анализираних чаура. Од 283 добијена профила 
ДНК, 18% су били потпуни профили ДНК, односно добијен је 51 потпуни профил 
ДНК. Учесталост добијања профила ДНК по случају је 26,5% од укупно 616 случајева. 
Ти узорци представљају реалне трагове с места криминалног догађаја и, у оквиру про-
цента од 6,9%, у већини случајева не може се разликовати да ли профил ДНК потиче 
од осумњиченог, за кога се претпоставља да је оставио биолошки траг на метку, или је 
у питању контаминација биолошким материјалом, чији донор није у вези с извршењем 
кривичног дела и који је на чауру доспео након испаљења. Такође, не може се утврдити 
ни која је врста биолошког трага у питању. 

Експеримент који су извели Хоршман-Хол и сарадници (Horsman-Hall et al., 2009: 
242‒250) обухватао је 75 узорака с контактним траговима познатих донора. Њихов 
резултат је био 54% добијених профила, који су укључивали потпуне, парцијалне и 
слабопарцијалне профиле ДНК. Овај резултат се значајно разликује од резултата ек-
сперимента описаног у овом раду. Методолошки се разликује начин изузимања трага ‒ 
Хоршман-Хол и сарадници су користили технику дуплог брисања, за коју су П. Дилтјес 
и сарадника показали да је мање успешна од методе коју су они применили и коју На-
ционални криминалистичко-технички центар користи за изолацију ДНК с чаура, па је 
стога нејасно како је добијен тако висок проценат профила ДНК. 
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Контролисани услови током извођења експеримента описаног у овом раду – 
антиконтаминацијске мере и познати донори биолошких трагова, показали су реалну 
вероватноћу за добијање профила ДНК с чаура, на које су пре испаљења нанети раз-
личити биолошки трагови. Трагови крви извршиоца на мецима нису толико чести, али 
траг пљувачке је могуће пронаћи на чаурама уколико замислимо чести модус држања 
метка међу зубима пре пуњења оквира или пак љубљења метка пре убацивања у оквир. 
Добијање профила ДНК из те две врсте трагова врло је извесно, док су контактни тра-
гови дискутабилнији. Добијање профила ДНК извршиоца јесте могуће, али се тек на 
већем броју узорака може утврдити колико. Учесталост ће свакако бити мања од 6,9% 
према мишљењу П. Дилтјеса и сарадника, јер су у питању контролисани услови који 
елиминишу могућност налажења биoлошког трага донора који није у вези с кривичним 
делом, као и биолошког трага нанетог на чауру након испаљења. Резултати добијени 
у експерименту описаном у овом раду свакако ће допринети реалнијем сагледавању 
могућности добијања профила ДНК с те врсте трагова.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЛУЧАЈА

 Крајем 2014. године у Национални криминалистичко-технички центар је достављена 
чаура за вештачење ДНК. У питању је било кривично дело убиства у покушају. Наиме, 
приликом покушаја крађе, разбојник је пoкушао да уђе у кућу кроз прозор. Власник 
куће га је угледао и упуцао у врат. Провалник је наставио да бежи остављајући трагове 
крви за собом. Власник куће је оптужен за убиство у покушају, а једини траг који је 
потврђивао његову причу да је пуцао из куће, а не да је јурио провалника и пуцао за 
њим, била је чаура у кући (слике 5, 6 и 7). 

Слика 5 ‒ Место криминалног догађаја
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Слика 6 ‒ Трагови крви

Слика 7 ‒ Чаура унутар куће
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Биолошки траг с чауре је изолован новом методом и из њега је добијен профил ДНК 
власника куће, односно особе која је напунила оквир пиштоља и пуцала. Овакав случај 
је скоро идеалан за приказивање успешности примене те нове методе. Захваљујући 
постојању познатог извршиоца, чији је профил ДНК добијен на чаури, потврђено је да је 
биолошки траг остављен на чаури пре испаљења, а не након њега.

ЗАКЉУЧАК

Модификована метода за изолацију ДНК с чаура дала је боље резултате у односу 
на до сада примењивану методу, па је стога имплементирана у рутински рад ДНК 
лабораторије Националног криминалистичко-техничког центра. Експеримент описан у 
овом раду је показао да је велика вероватноћа добијања профила ДНК с чаура на које је 
пре испаљења нанет траг крви или пљувачке. Деловање високе температуре приликом 
испаљења очигледно не деградира ДНК у значајнијој мери и/или траје превише кратко 
да би дошло до деградације.

Када су у питању контактни трагови, из само једног трага је добијен парцијални 
профил ДНК особе која је напунила оквир за муницију. Добијање тог једног парцијалног 
профила ДНК из контактног трага показује да је добијање профила ДНК могуће, док ће 
се веродостојна статистичка слика добити анализом значајнијег броја те врсте трагова. 
Такође, добијен је и један парцијални профил ДНК непознатог порекла. Узимајући у 
обзир да су приликом изузимања трагова и рада у лабораторији предузете максималне 
антиконтаминацијске мере, долази се до закључка да је до контаминације вероватно 
дошло у фабрици муниције, због чега у интерпретацији профила ДНК непознатих 
извршилаца кривичних дела треба бити веома опрезан.

Када се размотре реални начини за настанак биолошког трага на чаури и узме у обзир 
да траг може бити нанет на чауру и након испаљења и представљати контаминацију, 
проценат из рада П. Дилтјеса и сарадника је вероватно нижи од 6,9%. Следећа фаза 
експеримента описаног у овом раду, с већим бројем узорака, показаће колико.
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DNA EXTRACTION FROM FIRED CARTRIDGE CASES 
– ONE STEP FORWARD IN DNA FORENSICS

Marina Savic
Dragan Mijovic, MSc

National Forensic Center, Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Abstract: Fired cartridge cases are a common, and sometimes the only clue at the crime 
scene. Besides ballistic expertise, DNA analysis of traces on cartridge cases is also frequently 
demanded. Considering small contact surface and high temperature developed after shooting, 
it is questionable if it is possible to get DNA profile from fired cartridge case. This paper will 
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present a method for DNA extraction from fired cartridge cases. This method has proved to 
be the most successful and it is applied in DNA laboratory of theNational Forensic Center of 
the Ministry of Interior of the Republic of Serbia. Also, this paper will present an experiment 
in which traces of blood, saliva and epithelium applied on cartridges before shooting, were 
analyzed. Further, a brief overview of the factors that may adversely affect DNA analysis will 
be presented, as well as an overview of the research results of other laboratories on this topic.

Keywords: forensic, DNA analysis, cartridge cases.
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Сажетак: Иако прва асоцијација, када је реч о енкрипцији, јесу превентивне мето-
де заштите података и информација, у овом раду су презентоване опасности и нега-
тивне импликације које произилазе из употребе енкрипције од стране злонамерних 
корисника који желе да остваре брзу и лаку зараду.

Циљ рада је подизање свести и развијање безбедносне културе крајњих корис-
ника информационих технологија кроз упознавање са практичним примерима на-
пада енкриптер-малвером (врста злонамерног програма) и предлагање безбедносног 
решења – заштитних мера. 

Мотив рада је јасан: ако се занемаре препоручене заштитне мере, може се десити 
да „цео дигитални живот буде уништен у року од једног сата“.

Кључне речи: енкрипција, злонамерни програми, заштита.

УВОД

Врло рано у развоју људске цивилизације појавила се потреба за безбедном раз-
меном порука између људи односно људских група. Елементи криптографије били 
су присутни још у старој Грчкој и стога не чуди што је грчког порекла и сама реч 
„криптографија“, која означава нешто „тајно или скривено“. У питању је модерна на-
ука, базирана на примењеној математици, која се бави проучавањем и употребом 
техника безбедне комуникације у присуству треће стране. У криптографији, окосни-
цу сваког безбедносног система представља енкрипција (шифровање). У основи, то 
је кодирање садржаја поруке или информације, тако да их нико не може прочитати 
осим корисника који имају праву лозинку (Christian, 2015), тј. кључ. На тај начин се 
добија енкриптована (шифрована) порука, информација или систем. Да би они по-
ново постали разумљиви и употребљиви, неопходно је да се декриптују (дешифрују). 
Овај процес је супротан од енкрипције и за њега је потребно је имати лозинку или 
тајни кључ.

Енкрипција порука, информација и система представља једну од најважнијих ме-
тода заштите3,4.

РАЗЛИЧИТЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ КРИПТОГРАФИЈЕ

У данашњем времену глобализације, информације постају важније него икада пре, 
а заједно са њиховим значајем расте и потреба за њиховом безбедном разменом. То 
је довело до рапидног развоја криптографске науке. Криптографија је до скоро била 
предмет интересовања различитих безбедносних структура у оквиру државе (војске, 
полиције...), а у последњих неколико година, како говоре статистички подаци5, про-
налази све већу примену и у другим типовима организација. То доказује да је свест 

1  КПА, наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина, zoran.milanovic@kpa.edu.
rs. Овај рад је резултат реализовања интерног пројекта „Форензички методи у криминалистици“.
2  КПА, програмер за веб-технологије, milan.sreckovic@kpa.edu.rs.
3  HP, http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-2726ENW.pdf, приступано 15. априла 2015.
4  Billatnapier, https://billatnapier.wordpress.com/2013/05/13/ecb-or-cbc, приступано 15. априла 2015.
5  Kaspersky Lab (2012), стр. 10, http://www.kaspersky.com/downloads/pdf/kaspersky_global_it-security-
risks-survey_report_eng_final.pdf, приступано 15. априла 2015.
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менаџмента о значају заштите и примени криптографије као једног од најзначајнијих 
метода заштите – на све вишем нивоу. Такође, и крајњи корисници су постали свесни 
значаја криптографије, нашавши се између два проблема.

С једне стране је глобално нарушавање њихове приватности, што илуструју два по-
зната примера. Прво, Барак Обама (Barack Obama, 13. 1. 2015), председник САД, и Дејвид 
Камерон (David Cameron, 12. 1. 2015), британски премијер, желе да забране апликације 
за размену криптованих порука. Компаније које су власници таквих апликација треба да 
обезбеде властима приступ и контролу над шифрованим комуникацијама корисника. 
Као главни разлог за те претње забраном криптографских сервиса наводи се терори-
стички напад у Француској 2015. године. Такви и слични захтеви представљају насиље 
над корисницима и директно угрожавање приватности6,7. Други пример је откриће 
Едварда Сноудена (Edvard Snouden) из 2013. године, које показује да и најбезбедније 
организације могу бити угрожене кибернападима и „цурењем података“. Сноуден је 
успео да разоткрије и докаже да две најмоћније обавештајне агенције на свету (NSA8 и 
CIA9) спроводе глобалну Интернет шпијунажу. Реч је о најфлагрантнијем угрожавању 
људских права које америчка влада спроводи у свету. Сноуден је доказни материјал до-
ставио британској новинској агенцији Гардијан10.

После ових догађаја значајно је отежана борба против киберкриминалаца. Дошло је 
до прекретнице и до све чешће употребе криптографских алата, чиме је започета нова 
ера у области заштите приватности корисника информационих технологија. Чак су и 
две највеће америчке фирме (сервиси Google и Yahoo) најавиле енкрипцију електронске 
поште у току 2015. године.11,12

С друге стране, постоје злонамерни корисници који криптографске методе, осим за 
маскирање и прикривање својих напада, користе и за брзу и лаку зараду. На пример, при 
нападу на рањиве рачунарске системе они енкрипцију примењују на целокупан диги-
тални садржај зараженог рачунара, а за декрипцију најчешће захтевају дигитални новац 
(биткоин), како би остали анонимни.

Колико је област криптографије значајна за кориснике, и колико је широко 
распрострањена, види се из чињенице да постоји читава лепеза криптографских алго-
ритама. Део приказаних алгоритама за енкрипцију (табела 1) разврстан је на: симетрич-
не, асиметричне, Hash и њихову комбинацију (Петровић, 2004:147).

Табела 1: Криптографски алгоритми (прилагођено према веб-сајту os213)
Симетрични 
алгоритми

Код ових алгоритама се и за шифровање и за дешифровање користи иста 
шифра (кључ).

DES група: 3-DES, Blowfish, DES, FEAL, ICE, IDEA, Khufu, Lucifer, MacGuffin, NewDES, 
RC2, RC5, SHARK

AES група: AES (Rijandael), CAST, DEAL, E2, FROG, LOKI91, LOKI97, Magenta, MARS, 
RC6, SAFER++, Serpent, Twofish

Једноставни: 3-Way, ENIGMA, Solitaire, TEA, XTEA

6  WSJ, http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/16/obama-sides-with-cameron-in-encryption-fight/, приступано 
15. априла 2015.
7  Androidcentral, http://www.androidcentral.com/uk-prime-minister-wants-ban-encrypted-messaging-apps 
приступано 15. априла 2015.
8  National Security Agency – Државна безбедносна агенција, сматра се највећом америчком владином 
обавештајном службом.
9  Central Intelligence Agency – Централна обавештајна агенција у САД.
10  Guardian, http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations- 
decoded#section/1, приступано 15. априла 2015.
11  Techtimes, http://www.techtimes.com/articles/12567/20140808/google-yahoo-partner-up-encrypted-webmail.
htm, приступано 15. априла 2015.
12  Threatpost, http://threatpost.com/yahoo-to-release-end-to-end-encryption-for-email-users/107653, присту-
пано 15. априла 2015.
13  Operacijski Sustavi 2, http://os2.zemris.fer.hr/index.php?kat=1, приступано 15. априла 2015.
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Шифровање 
тока: A-5, CSA, Helix, Pike, RC4, SEAL, SOBER, WAKE

Остали: Akelarre, Anubis/Тweaked, ARIA, CMEA, Damond2, GOST, Hasty Pudding, 
IBC, Misty, Nimbus, Noekeon, Q128, REDOC, SEED, Skipjack, Square, Turtle

Вишенаменски: Panama, Sapphire
Асиметрични 
алгоритми 
или 
криптографија 
јавног кључа

Код ових алгоритама постоји један кључ за шифровање и други за 
дешифровање. Ова два кључа називају се још јавни и тајни кључ. Тајни 
кључ додељује се приликом енкрипције, а на основу њега се генерише јавни 
кључ, који користи страна која треба да прочита податке.

Елиптичне 
криве: ECC, ECDH, ECES, ECKAS, Menezes-Vanstone, MQV

Пар кључева: Blum-Goldwasser, ElGamal, LUC, Rabin, RSA
Размена 

кључева: Diffie-Hellman, KEA (key exchange algorithm), RPK (Raike Public Key)

Hash (хеш) 
алгоритми

Ови алгоритми служе за проверу података. Њима штитимо интегритет 
односно веродостојност података који су шифровани.

Криптографски 
алгоритми без 

кључа:
Adler-32, ARDFP, CRC-32, DSA, ECDSA, Haval, MD2, MD4, MD5, N-Hash, 
RIPE-MD, SHA, SHA-3, Snefru, TIGER, Whirlpool

Хибридни 
алгоритми Ови алгоритми користе комбинацију симетричног и асиметричног кључа.

PGP (Pretty Good Privacy) представља комбинацију између CAST-128 
(a.k.a. CAST5) алгоритма са симетричним кључем, и DSA (Digital Signature 
Algorithm) и ElGamal алгоритама са асиметричним кључем.

У пракси се све више издвајају алгоритми са елиптичним кривама. Њихова пред-
ност у односу на друге алгоритме најизраженија је у примени на малим уређајима 
(Chmielowiec), који имају ограничену процесорску снагу и меморију, као што су мобил-
ни уређаји, смарт-картице, банкарске апликације, апликације за електронско пословање, 
итд. (Katiyar, 2010).

Као потврда наведеног могу послужити упоредни подаци из табеле 2, у којој су при-
казане величине (у битовима) кључева различитих алгоритама, који пружају исти ниво 
безбедности. На пример, за заштиту 128-битног симетричног AES кључа потребно је 
користити 3072-битни RSA. Ако се за исти кључ користе алгоритми елиптичне криве, 
потребно је користити 256-битни кључ14.

Табела 2: Величина криптографских кључева у битима, према NIST организацији
Симетрични алгоритми 

величина кључа (bit)
DSA/RSA/Diffie-Hellman

величина кључа (bit)
Елиптичне криве 

величина кључа (bit)
80 1.024 160

112 2.048 224
128 3.072 256
192 7.680 384
256 15.360 521

Поред тога што су безбеднији, алгоритми са елиптичном кривом су и рачунарски 
мање захтевни од других (табела 2), иако имају сложеније операције по биту кључа. На 

14  National Security Agency, https://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml, приступано 15. априла 2015.
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пример, у поређењу са RSA, њима је потребно краће време за енкрипцију и декрипцију, 
као и за генерисање кључа15.

Такође, због изузетних карактеристика, они су омиљени код злонамерних корисни-
ка јер представљају једну од најснажнијих метода асиметричне енкрипције. Као при-
мер може послужити алгоритам типа ECDH16 (Elliptic curve Diffie-Hellman), коришћен 
у новијим енкриптер-малверима, под називом Critroni crypto ransomware (или CTB17-
Locker). Овај злонамерни програм је стизао до корисника путем спам-порука, заједно са 
црвом који га покреће и који је назван Joleee18. Специфичности овог енкриптер-малвера 
јесу анонимност и начин на који се његови власници штите. Они за команду и контролу 
напада користе ТОР19 мрежу како би сакрили своју комуникацију са сервером.

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЕНКРИПТЕР-МАЛВЕРА

Већина злонамерних програма креирана је ради прибављања противправне ко-
ристи (нелегалног богаћења). Типичан пример су веома често коришћени ренсомвер 
(Ransomware) програми – крипто-малвери који енкриптују податке и покушавају да 
власнику наплате њихово враћање20 – од 100 до 300 долара21, а често и много више. Они, 
такође, могу и да блокирају веб-браузер. 

Идеја за ову превару није нова, јер су се прве верзије22 појавиле далеке 1989. годи-
не, када су релативно једноставни злонамерни програми блокирали екран, уцењујући 
кориснике заражених рачунара. Новије генерације ренсомвера су еволуирале у нешто 
много опасније – у крипто-малвере који енкриптују све врсте података на рачунару, 
укључујући фотографије, документа, базе података и друге корисничке фајлове, и то без 
обзира на којој се партицији фајлови налазе – енкрипција се обавља чак и на фајловима 
који се налазе у мапираним мрежним фолдерима (шеровани подаци).

У стручним информатичким круговима влада мишљење да су ренсомвер програми 
најкомплекснији крипто-малвери који су се до сада појавили на Интернету23.

Најзначајнији представници ренсомвер програма – CryptoLocker, CryptoDefence, 
CryptoWall и CryptoTorrent Locker – буквално везују руке корисницима заражених ра-
чунара: драгоцени подаци су заробљени, а уцењивачи траже много новца за њихово 
враћање24. Код ових злонамерних програма све је рађено као по књизи, без грешке – на-
кон њиховог покретања не постоји начин да се енкриптовани фајлови врате, а колико су 
ефикасни показује и извештај безбедносне компаније „Симантек“ (Symantec), по којем 
криминалци годишње зарађују око пет милиона долара25.

Најмање две чињенице иду у прилог ефикасности енкриптер-малвера: прва је што се 
енкрипција веома брзо развија, а друга је што се целокупан процес одвија на рачунару 

15  Academia, http://www.academia.edu/4607940/Enhancing_Security_in_Cloud_Storage_using_ECC_ Algorithm, 
приступано 15. априла 2015.
16  Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_Diffie%E2%80%93Hellman, приступано 15. априла 2015.
17  Curve – метод енкрипције, Тor – анонимна мрежа и Bitcoin – средство плаћања.
18  Securityweek, http://www.securityweek.com/ctb-locker-ransomware-uses-unusual-cryptographic-scheme-
kaspersky, приступано 15. априла 2015.
19  ТОР (The Onion Routing) је мрежа која служи за анонимни пренос података. Користи се за TCP конекције 
и може да се користи на пример за: WWW, Instant Messaging, IRC, SSH, E-Mail, P2P итд. Тор кориснике шти-
ти од анализе саобраћаја, https://tor.lugons.org/
20  Usatoday, http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/05/14/ransom-ware-computer-dark-web-
criminal/8843633, приступано 15. априла 2015.
21  Windowssecrets, http://windowssecrets.com/top-story/how-to-defend-yourself-from-ransomware, приступа-
но 15. априла 2015.
22  Infosecurity, http://www.infosecurity-magazine.com/blogs/cryptolocker-defeat-ransomware-by-backing-up-
your-/, приступано 15. априла 2015.
23  Technetcomputing, http://www.technetcomputing.com/2015/04/17/the-dangers-of-ransomware-cryptowall-3-0, 
приступано 15. априла 2015.
24  Информатика, http://www.informacija.rs/Virus/Zasto-je-Onion-Critroni-najkompleksniji-kripto-malver-
koji-se-ikada-pojavio.html, приступано 15. априла 2015.
25  Havocscope, http://www.havocscope.com/profit-from-ransomware, приступано 15. априла 2015.
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корисника. Може се рећи да се одвија и уз помоћ корисника, јер њима често владају 
емоције и нерационалне активности. Корисници су чак у стању да игноришу упозорења 
система заштите (антималвер програма) или да у потпуности искључе тај систем за-
рад остваривања неког циља (приступа одређеним сајтовима, убрзавања on-line игрица, 
отварања крек-апликација, итд.).

НАЧИНИ НАПАДА И ПРИНЦИПИ ЗАШТИТИТЕ ОД ЕНКРИПТЕР-МАЛВЕРА
Полазна идеја за овај рад настала је на сајту Securelist26 (12. март 2015), где истражива-

чи указују на појаву нових енкриптер-малвера који су у директној вези са активностима 
корисника. Вечити проблем и најслабија карика у свим безбедносним системима, звана 
„корисник“, подстакла је ауторе рада на проширење идеје и на подизање свести о акту-
елним проблема који у стварности могу „уништити нечији дигитални живот у року од 
једног сата“.

Циљ овог истраживања је двојак: прво, да се укаже на неке врсте могућих напада 
кроз конкретне примере, и друго, да се истакне важност превентивних мера у заштити 
информационе имовине корисника, кроз давање одређених безбедносних решења. 

Могуће врсте напада енкриптер-малвера

Први начин напада. Најчешћи начин за напад је употреба електронске поште, где 
се неизоставно рачуна на помоћ наивног, несвесног и лаковерног корисника који ће 
покренути (активирати) апликацију из прилога, кликнути на приложени линк или 
послати своје личне податке. Ефикасност напада се постиже методама друштвеног 
инжењеринга27.

Већ поменути енкриптер-малвер CTB-Locker најчешће се преноси путем мејлова у 
којима је злонамерни прилог зипован. Зипован фајл садржи још један такав, који хостује 
.scr или .cab извршни фајл. Стартовање било којег од тих извршних фајлова резултираће 
CTB-Locker инфекцијом и енкрипцијом свих фајлова са следећим наставцима: .pdf, .xls, 
ppt, .txt,.py, .wb2, .jpg, .odb, .dbf, .md, .js и .pl28. 

Пример 1. Организација добија електронску пошту која звучи застрашујуће, нпр. 
„против ваше организације је покренут судски поступак, детаљи који су садржани у 
документу дати су у прилогу“. Отварањем прилога активира се тројанац-енкриптер који 
шифрује широк спектар фајлова на оперативним системима Windows и Android29. 

Механизам оваквог напада и начин размишљања злонамерних корисника ослањају 
се на претпоставку да ће страх који имагинарна претња ствара код корисника надјачати 
бригу због отварања непознатог прилога електронске поште. Да би појачали уверљивост 
поруке и смањили сумњу примаоца, они понекад користе и службени лого неког од зва-
ничних судова.

Код организација је овај приступ посебно делотворан, јер ће запослени који је отво-
рио поруку покушати да подели одговорност тако што ће се консултовати са колегом, 
а овај ће исту поруку отворити на свом рачунару. Тако се енкрипција фајлова преноси 
ланчано. 

26  Securelist, https://securelist.com/analysis/publications/68960/locked-out, приступано 15. априла 2015.
27  Друштвени инжењеринг (или социјални инжењеринг) односи се на нарушавање безбедности нетех-
ничким методама, које се умногоме ослања на људску интеракцију. Сврха тога је да се натера корисник да 
реагује на следеће начине: да кликне на прилог у зараженој поруци, да кликне на линк ка компромитованом 
сајту, или да одговори на лажно обавештење. Securelist, http://securelist.com/glossary/57430/social-engineering, 
приступано 15. априла 2015.
28  McAfee Labs, https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/25000/
PD25696/en_US/McAfee_Labs_Threat_Advisory-CTB-Locker.pdf, приступано 15. априла 2015.
29  PcWorld, http://www.pcworld.idg.com.au/article/565999/ransomware-authors-streamline-attacks-infections-
rise, приступано 15. априла 2015.
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Слика 1: Обавештење о енкрипцији фајлова на рачунару30

Непосредно по завршетку енкрипције, на екрану зараженог рачунара појављује се по-
рука (слика 1). Позадина на десктопу бива замењена сликом на којој стоји обавештење 
да су сви приватни фајлови енкриптовани, заједно са инструкцијама за плаћање откупа 
енкриптованих фајлова и тајмером који одбројава време које је кориснику преостало 
за то плаћање. Откуп се врши у биткоинима31, што може бити још једна превара. Без-
бедносни истраживачи саветују кориснике да не врше такве откупнине, због тога што 
нема гаранције да ће добити кључ за декрипцију и због тога што плаћањем подстичу 
киберкриминалце да наставе са преварама.

Пример 2. Извршни фајл у прилогу електронске поште може бити макро који је 
уграђен у Microsoft Word документ и маскиран познатом иконом. Могуће је и да доку-
мент садржи нечитљив текст и да за његово поправљање захтева клик на линк који ће 
дозволити активацију макроа. Након тога ће макро покренути тројанац-енкриптер који 
ће инфицирати систем.

Пример 3. Код неких метода друштвеног инжењеринга, називи фајлова који се налазе 
у прилогу електронске поруке састављени су од речи као што су „провери“, „скенирај“ 
или „безбедан“, у комбинацији са именима разних антивируса. Циљ такве преваре је да 
корисник верује да је порука проверена од стране антивируса. За такав злонамерни при-
лог користиће се име антивируса и специјална извршна екстензија – .јs, .exe, .com или .scr.

Други начин напада. Прикривени драјв-бај даунлоуд (Drive-by download)32 напад 
остварује се преко заражених сајтова или путем злонамерних огласа или реклама. Обич-
но се искоришћавају рањивости у додацима за браузере (browser), попут додатака (plug-
in) за Flash Player, Java, Adobe Reader или Silverlight. Алати за такве нападе су познати 
као „пакети за експлоатацију система“ (exploit kits) и њихова функција је да прошире 
сопствене привилегије. Они најчешће експлоатишу непознате рањивости Flash Player-а 
(zero-day vulnerabilities – рањивост названа „нулти дан“, која представља непознат про-
пуст у систему).

Таква инфекција рачунара не захтева учешће корисника, нити корисник примећује 
да му је рачунар заражен. По правилу, драјв-бај напади не подразумевају убеђивање ко-
рисника да посети одређени сајт – он ће, по навици, сам то учинити, јер је реч о сајту 
који је легитиман (али заражен) и на коме корисник, на пример, свакодневно чита вести 
или га посећује због одређених производа.

30  Lockerdome, https://lockerdome.com/bleepingcomputer/6835513801966356, приступано 15. априла 2015.
31  Биткоин (bitcoin) је дигитална и виртуална валута, тј. децентрализована, дистрибуирана, анонимна 
платна мрежа, http://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin, приступано 15. априла 2015.
32  Реч је о штетном програму (spyware), вирусу или некој другој врсти штетног програма који се аутомат-
ски даунлоудује на корисников компјутер без његове сагласности и знања. Да би се он покренуо, довољна је 
посета одређеном веб-сајту, прегледање HTML, e-mail поруке или клик на pop-up прозор. 
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Сајт се обично инфицира на један од два начина: или путем рањивости у самом сајту 
(на пример, SQL injection), или коришћењем претходно украдених поверљивих података 
потребних за приступ сајту. Најчешћи метод је додавање скривеног тага названог iframe 
у изворни код странице. Iframe таг укључује линк ка малициозном сајту и аутоматски 
преусмерава корисника приликом његове посете зараженом веб-сајту.

Малициозни сајт хостује експлоит (exploit) или пакет експлоит који се покреће ако 
корисник има рањиви софтвер на свом рачунару. То доводи до преузимања и покретања 
малициозног извршног фајла33.

Пример 1. Приликом преузимања програма и његовог инсталирања на систем, у по-
задини се, без сагласности и знања корисника, паралелно инсталира и неки програм 
злонамерног кода. 

Пример 2. Код фабричког подешавања, оперативни систем „Андроид“ блокира 
инсталирање апликација које нису скинуте са Google Play-а. Међутим, нападачи често 
користе социјални инжењеринг да би убедили кориснике да искључе ову заштиту и 
тиме директно инсталирају апликације из непознатих извора.

Пример 3. Напади који укључују злонамерне огласе или рекламе34 аутоматски 
преусмеравају жртве на друге сајтове или странице које се без упозорења инсталирају 
у позадини.

Трећи начин напада. Напади преко система за даљинско управљање рачунаром 
(Microsoft Remote Desktop Protocol – RDP). Најчешће мете таквих напада су сервери 
организација. Главни разлози за овакав напад су слабе или компромитоване информације 
о лозинкама.

Заштита од енкриптер-малвера

У наставку ћемо описати мере заштите које је неопходно спровести у случају наведе-
них напада ренсомвер програма.

Веома је важно да се редовно праве резервне копије свих важних фајлова, и то на 
уређајима који нису стално повезани на рачунар (екстерни хард-диск, преносна 
меморија, CD, DVD, итд.). Ако се фајлови одлажу на неком од Интернет сервера (кла-
уд, рад у „облаку“, од енгл. cloud), треба искључити аутоматску синхронизацију, јер ће 
се у противном сви енкриптовани фајлови пренети и на резервну копију. Такође, при-
ликом прављења резервних копија на клауду, корисници не треба да остављају своје 
важне личне податке (скенирана лична документа: личне карте, пасоше, платне картице, 
здравствене књижице, слике, незаштићена ауторска дела, анонимне поруке и све што би 
могло да угрози њихову приватност), јер злонамерни корисници то могу злоупотребити, 
што се догодило компанијама Apple Store35 и Sony36,37.

Не треба отварати електронску пошту од непознатих пошиљалаца и треба посебну 
паж њу обратити на прилоге који стижу од познатих пошиљалаца, као и на линкове који 
су у поруци.

Сумњиву електронску пошту треба примати преко mail/webmail клијената који 
имају уграђене филтере и заштиту од вируса.

Посебну пажњу треба обратити на електронску пошту која наизглед долази од по-
знатих сервиса – Google-a или Yahoo-a – и садржи упозорење, нпр. „ваша верзија Google 

33  Информатика, http://www.informacija.rs/Clanci/Rizici-na-internetu-Zarazeni-legitimni-sajtovi-3-deo.
html, приступано 15. априла 2015.
34  PcWorld, http://www.pcworld.com/article/2879732/malicious-advertisements-on-major-sites-compromised-
many-computers.html, приступано 15. априла 2015.
35  Apple Store, http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/02/gang-hackers-naked-celebrity-photos-
routinely-attacked-icloud, приступано 15. априла 2015.
36  Business insider, http://www.businessinsider.com/heres-why-north-korea-probably-didnt-attack-sony-2014-12, 
приступано 15. априла 2015.
37  Business insider, http://www.businessinsider.com/sony-pictures-hack-stolen-employee-2014-12 приступано 
15. априла 2015.
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Chrome је потенцијално рањива и застарела“38 и поруке сличне садржине. У примеру са 
слике 2 види се да је порука Yahoo тима послата са другог сервиса (АОL.COM), што је 
већ на први поглед сумњиво и у таквом случају никако не треба кликнути на линк на 
коме пише UPDATE.

Слика 2: Садржај електронска поште са лажним упозорењем и злонамерним линком

Приликом коришћења Интернета треба пажљиво читати веб-адресу којој се при-
ступа или имејл адресу пошиљаоца. Злонамерни корисници знају да се код уноса URL 
адресе често греши, па су направили сајтове са називима у којима је једно слово убачено 
или недостаје, али који веома подсећају на неки познат сајт или адресу електронске по-
ште. На пример, корисник добије електронску поруку са адресе office@bankalnteza.com, 
у којој стоји да неко покушава да се домогне његове и-бенкинг лозинке и да треба да 
кликне на неки линк да би скинуо апликацију за даљинско ресетовање лозинке. Пре-
судан је тај клик на линк, а све остало је као на слици 2. Ако би се детаљније погледала 
адреса, видело би се да уместо слова „i“ у речи „inteza“ стоји слово „l“.

Не треба инсталирати програме за које је линк добијен путем електронске поште, 
друштвених мрежа, чета (chat), итд.

Треба укључити приказ екстензије за регистроване типове фајлова. То ће нам 
помоћи да проверимо да ли је примљени документ заиста документ, а не извршни фајл 
(слика 3). Та провера је потребна, чак и ако порука долази од познатог пошиљаоца. По-
себан опрез треба имати када се ради о сумњивим линковима и прилозима са непозна-
тим екстензијама.

 
Слика 3: Приказ правог и лажног документа

38  Malwarebytes, https://blog.malwarebytes.org/social-engineering/2015/02/google-chrome-update-spam-drops-
ctb-lockercritroni-ransomware/, приступано 15. априла 2015.
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Треба користити најновије верзије оперативних система, антивируса и корисничких 
апликација. По правилу, свака нова верзија је ефикаснија од претходне, захваљујући новим 
модулима, али и томе што су исправљени безбедносни пропусти из претходних верзија. Такође, 
оперативни системи, а посебно антималвер програми, морају свакодневно да се ажурирају.

Без претеране потребе не треба инсталирати Adobe Acrobat/Reader, Adobe Flash Play-
er и Java Runtime. Такође, Microsoft ће због безбедносних пропуста ускоро заменити Iner-
net Explorer новим браузером.

Коришћење друштвених мрежа представља „моћну технику којом се људи наводе да 
покрену програме које не треба покретати“, каже Сегура (Jérôme Segura) из компаније 
Malwarebytes39. Гуглова статистика указује на висок проценат успешности (више од 
45%) лажних веб-сајтова са фишинг (phishing40) преварама које су резултат друштве-
ног инжењеринга41. Требало да се преузимање програма са Интернета увек обавља код 
овлашћених дистрибутера и са сајтова произвођача. Најбезбеднији програми су они који 
су отвореног кода.

Обавезно употребљавати комплексне лозинке за приступ систему и редовно их мењати.
Администраторске привилегије на рачунару треба заштити лозинком. Ренсомвер 

програми не могу енкриптовати цео систем или се не могу ни инсталирати ако нападач 
не зна администраторску лозинку.

Обавезно инсталирати и не искључивати заштитне програме на оперативном 
систему (антивирус, фајервол и друге антималвер програме).

Корисници треба да буду свесни претњи и опасности које вребају на Интернету, по-
себно на друштвеним мрежама, где је друштвени инжењеринг највише распрострањен. 
Подизање свести и спровођење наведених техничких решења у непосредној су вези са 
обучавањем корисника и њиховим усвајањем информационо-безбедносних вештина.

Елементи савремене заштите

Превенција киберкриминала, не само код описаних типова напада већ уопште, знат-
но је боља и много јефтинија него процеси опоравка, реконструкције, подешавања, итд. 
Наравно, као и код свих безбедносних система, ни овде нема универзалног решења, али 
треба почети од подизања свести о потреби заштите, од изградње и спровођења без-
бедносне културе, преко свих осталих мера: нормативних (правна, организациона и ка-
дровска), криптолошких, логичких и физичко-техничких. 

Вишеслојна заштита је кључ савремене информационе безбедности и подразумева 
следећих неколико аспеката.

Континуирана едукација корисника треба да се одвија на свим комуникационим ни-
воима и уз сва расположива средства, кроз обуке, семинаре, тренинге, упућивање на ко-
рисне сајтове, праћење посебних група и форума, као и информисање путем електрон-
ске поште и билтена. Такође, у овом процесу треба користити безбедносне стандарде и 
препоруке најбоље праксе, безбедносну политику и процедуре, статистичке и све друге 
безбедносне извештаје, штампане и електронске публикације, али и чек-листе и интерне 
безбедносне провере корисника путем интервјуа, анкета и тестова.

Едукација корисника је најважнији сегмент сваке безбедносне структуре, а њихова 
знања и вештине су пресудан фактор у борби против савременог криминала. Знање је 
моћ, јер савремени начин пословања и заштите информационе имовине захтева кон-

39  Malwarebytes, https://blog.malwarebytes.org/social-engineering/2015/02/google-chrome-update-spam-drops-
ctb-lockercritroni-ransomware/, приступано 15. априла 2015.
40  Phishing је облик киберкриминала заснован на методама друштвеног инжењеринга. Назив phishing је 
намерна грешка у писању речи fishing (пецање), а подразумева превару (слањем лажних порука постојећих 
Интернет сервиса) и крађу поверљивих података од корисника (корисничко име, лозинка, подаци о 
кредитној картици и сл.) како би остварили финансијску корист.
41  Hackbusters, http://www.hackbusters.com/news/stories/156034-phishing-scams-work-45-of-the-time-google-
study-times-of-india, приступано 15. априла 2015.
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тинуирано учење и усавршавање свих кадрова, како би се обезбедила конкурентност и 
остварио предвиђени профит.

Мере нормативног карактера су правне (законска регулатива, интерна акта, прави-
ла, прописи, акти о безбедности и процени ризика, итд.), кадровске (планирање и избор 
стручног кадра, унапређивање и награђивање, међуљудски односи, прекид радног одно-
са, итд.) и организационе (безбедносни стандарди и стандарди најбоље праксе; мисија, 
визија и циљеви; безбедносна политика итд.).

Криптолошке мере омогућавају остваривање највишег могућег нивоа заштите. Ипак, 
као и све друге мере, оне су потребне, али нису довољне да самостално остваре неопхо-
дан ниво безбедности. У криптолошке мере убрајамо:

криптозаштиту података на мрежи: IP саобраћаја; Wi-Fi конекције; виртуелне при-
ватне мреже (VPN); електронске поште и текстуалних порука; мобилне телефоније, гла-
совне комуникације и других отворених система за комуникацију (радио комуникације);

криптозаштиту података изван мреже: USB, HDD, фајлова и софтвера;
квантну и ДНК криптографију;
аутентификацију и ауторизацију корисника;
дигитални потпис и временски (дигитални) жиг.

У логичке мере убрајамо све логичке контроле приступа које организација примењује 
како би контролисала приступ својим информацијама и другој информационој имови-
ни. У њих спада следеће:

контрола приступа, помоћу механизама за идентификацију и аутентификацију 
корисника и ауторизацију њиховог права приступа информационој имовини, као и 
помоћу механизама за интеграцију физичке и логичке контроле приступа тој имовини;

за давање права приступа треба примењивати принцип минималних привилегија – 
запосленима се додељује онај ниво приступа који им је неопходан за обављање послова, 
а не утиче на процес рада;

временско ограничење конекција – контрола приступа појединим сервисима може 
се вршити и ограничењем трајања сесије, у зависности од њене намене;

сви налози на рачунару морају да буду заштићени лозинком (администраторски, 
кориснички, као и за госте); за приступ рачунарском систему (локалној радној стани-
ци), у свакодневном раду треба употребљавати корисничке налоге са рестриктивним 
приступом, а не са администраторским правима; такође, треба укључити двостепену 
аутентификацију или користити неку од биометријских метода;

администра торски и све остале налоге треба заштитити лозинком, смарт-
картицом или неком биометријском методом и, ако је могуће, укључити двостепену 
аутентификацију (као што нуде сервиси Google и Yahoo); лозинке треба редовно мењати 
(минимално на 30 дана) и НИКАДА не користити исту за два или више рачунара, сервиса 
или апликације; лозинке морају да буду комплексне и тешке за крековање (откривање), 
треба да садрже велика и мала слова, специјалне карактере и бројеве (укупно више од 
12 карактера) и ни у ком случају се не смеју делити ни са једним другим лицем; такође, 
неопходно је дефинисати строга безбедносна правила за њихово коришћење;

превише крути или превише флексибилни стандарди и процедуре за контролу при-
ступа могу ометати свакодневне активности организације и фрустрирати запослене, на шта 
треба обратити посебну пажњу приликом дефинисања правила у безбедносној политици.

У физичко-техничке мере убрајамо:
физичко обезбеђење на улазу у зграду и у просторије у којима се налазе рачунарски 

системи, као и уклањање свих каблова, утичница и конекција које излазе из зграде;
биометријске методе (физичка биометрија: читање ДНК записа, скенирање 

рожњаче, препознавање лица, геометрија шаке, провера вена, отисак прста; биометрија 
понашања: препознавање гласа, рукописа или потписа, динамика куцања, динамика 
хода, динамика мириса; мултимодална биометрија);
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електронско обезбеђење (видео-надзор, идентификација приступа, противпожар-
ни и противпровални системи заштите).

ЗАКЉУЧАК

Улога заштите се у пракси веома често занемарује, без икаквог разлога. То се не деша-
ва само код корисника који нису вични у раду са информационим технологијама. Често 
и професионално оријентисани корисници (да ли због лењости или због обима посла) 
нерадо користе мере заштите – прављење безбедносних копија важних докумената, про-
мену лозинки за приступ поверљивим информацијама, енкрипцију фајлова и дискова, 
ажурирање софтвера, а посебно застарелих веб-кодова који су најчешћа мета напада.

Знање корисника, односно њихово незнање, похлепа, радозналост и саосећајност 
главни су узроци великог процента успешних напада, не само на Интернету, него и у 
случајевима појединачних рачунара.

Коначно, у борби против једног од најмоћнијих малвера, кључ решења је у рукама 
корисника. Они треба да забораве на електронске поруке које добијају од непознатих 
пошиљалаца, да забораве на кликтање на линкове и прилоге који се налазе у порукама 
или се појављују у искачућим прозорима, као и на попуњавање тражених података у 
обрасцима. Посебно треба да обрате пажњу на веб-адресе на које иду и на имена сер-
вера са којих добијају поруке. Такође, друштвене мреже, које су „рак рана“ савременог 
информационог друштва, тренутно представљају највећи проблем. Колико год да су не-
опходне и занимљиве, оне су још више опасне.

Препоруке аутора рада, како за организације тако и за појединце који желе да сачувају 
и заштите своје информационо благо, јесу обавезна превенција при коришћењу инфор-
мационих технологија, непрекидна едукација и подизање свести о потреби и значају 
заштите података, информација и знања. У свему овоме, знање је најјаче превентивно 
оружје. Квалитетну заштиту није могуће обављати са јучерашњим знањима, а без такве 
заштите будућност система постаје неизвесна.
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KNOWLEDGE AGAINST ENCRYPTION MISUSE
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Abstract: When one first thinks of encryption, it reminds him/her of preventive methods of 
data and information protection; however, this paper presents the dangers and negative implica-
tions arising from the use of encryption by malicious users to achieve quick and easy money.

The aim of this paper is to raise awareness and develop safety culture of information tech-
nology end users, through introducing practical examples of encryption malware attacks (a 
type of malicious program) and propose security solution – protective measures.

The motive of this paper is clear, if one ignores the recommended protective measures, “the 
whole digital life may be destroyed within one hour”.

Keywords: encryption, malware, protection.





СУПРОТСТАВЉАЊЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ 
ПОЛНЕ СЛОБОДЕ КОЈИМА СУ ОШТЕЋЕНА МАЛОЛЕТНА ЛИЦА 

− СУДСКА ПРАКСА И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ 

Нада Хаџи-Перић1

Апелациони суд у Београду

Сажетак: „Данашња схватања полне слободе и полног морала се знатно разликују 
од схватања из ранијих времена, па се и став кривичног права односно законодав-
ства знатно изменио... С једне стране,из разлога заштите интимне сфере личности, 
број ових кривичних дела, треба смањити на најмању меру... а с друге стране кри-
вично право регулише само оне односе из ове области који вређају не само добра и 
схватања појединца, већ су истовремено и напад на друштвене области и схватања.“2

Тема којом се аутор бави у раду су кривична дела против полне слободе као савре-
мени облици криминалитета, којима су оштећена деца (малолетници). Аутор полази 
од чињенице да је појава ових кривичних дела кроз судске поступке учестала (некад 
због кривичног дела до којег је заиста дошло, а некад и због лажне пријаве), као и од 
појаве да је доказивање ових кривичних дела у судском поступку отежано (због про-
пуста који се чине у преткривичном поступку). То узрокује дуже трајање поступка, 
измену правне квалификације дела или доношење ослобађајуће пресуде након ску-
пог и компромитујућег поступка по жртве или породицу уопште. Имајући у виду 
да је у овим поступцима, када се кривично дело докаже, неопходно хитно изрицање 
мера безбедности због заштите жртве и  заштитe личности, аутор указује на кривич-
но-правне одредбе КЗ РС којима су прописана кривична дела против полне слободе, 
на њихов заштитни објекат, као и на одредбе конвенција и других прописа који се 
примењују у овим поступцима, те на одредбе протокола о поступању надлежних ор-
гана који имају додира са жртвом извршења дела, указујући на неопходност њихове 
примене, на њихову међусобну повезаност, као и значај за судску праксу, и то кроз 
поједине примере из судских пресуда, дајући на крају свој закључак и сугестије по 
овим питањима. Циљ рада је да допринесе отклањању грешака у поступку које до-
воде до тога да доказ буде незаконит, и као такав неупотребљив за доношење судске 
одлуке, да се заштите оштећени-жртве извршења дела, као и да поступак буде прави-
чан и завршен у разумном року.

Кључне речи: сексуални деликти, дете као жртва, законодавство, законити до-
кази, судска пракса.

УВОД

Кривичноправна теорија врши унутрашњу поделу ових кривичних дела, према 
претежним обележјима кривичних дела, на кривична дела против полне слободе, 
кривична дела против полног морала  и кривична дела против полне слободе према 
малолетном лицу. 

Одредбама из главе XVIII, односно, чл. 178−185б  КЗ инкриминисана су кривична 
дела против полне слободе и против полног морала, од којих кривично дело силовање 
(чл. 178, ст. 3),  кривично дело обљуба над немоћним лицем (чл. 179, ст. 2), кривич-
но дело обљуба злоупотребом положаја (чл. 181, став 23), кривично дело подвођење 
и омогућавање полног односа (чл. 183), посредовање у вршењу проституције (чл. 
184, ст. 2), попримају тежи, квалификовани облик извршења дела, уколико су дела 

1  Нада Хаџи-Перић, судија Апелационoг суда у Београду,  uprava@bg.ap.sud.rs,  nadahp@bg.ap.sud.rs
2  Б. Чејовић, М. Кулић: Кривично право. Београд : Службени гласник, 2011, стр 447
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учињена према детету, односно малолетном лицу, па је у овим случајевима прописана 
строжа затворска казна.

У овој глави закона су такође инкриминисана и кривична дела против полне слободе 
учињена према детету  или малолетном лицу, и то: кривично дело обљуба са дететом 
(чл. 180), које своје теже облике предвиђа (ст. 2) ако је услед извршења дела наступила 
тешка телесна повреда детета или је дело извршено од стране више лица или је дело за 
последицу имало трудноћу или  ако је услед извршења дела наступила смрт детета (ст. 
3); кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала 
и искоришћавање  малолетника за порнографију (чл. 185), које такође има тежи об-
лик ако је дело извршено према детету; кривично дело навођење малолетног лица на 
присуствовање полним радњама (чл. 185а), чији је тежи облик прописан одредбом, ст. 
2 овог члана, ако је извршилац навео дете употребом силе или претње да присуствује 
силовању, обљуби или са обљубом изједначеном чину или другој полној радњи; кри-
вично дело искоришћавање рачунарске мреже или коминикације другим техничким 
средствима за извршење кривичног дела против полне слободе (чл. 185б), који поприма 
тежи облик када је у питању дете и прописан је ставом 2 овог члана. Пасивни субјект 
извршења ових кривичних дела је, дакле, малолетно лице или дете.

Важно је истаћи да је сходно одредби члан 3 Закона о малолетним учиниоцима кри-
вичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Службени гласник РС“, бр. 
85 од 6.10. 2005), малолетно лице − лице које је у време извршења кривичног дела навр-
шило 14 година, а није навршило 18 година, тако да статус малолетника има лице које 
је навршило 14 година, а испод те границе ради се о детету. С обзиром на ту старосну 
границу, врши се и квалификација кривичних дела из ове главе кривичног законика и у 
том случају, када је радња кривичног дела против полне слободе учињена према мало-
летном лицу или детету, дела попримају тежи или квалификовани облик, који је тежи за 
учиниоца дела, а од чега зависи примена одредаба ЗКП-а и посебног Закона о посебним 
мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према мало-
летним лицима, о чему ће надаље бити речи.

У светлу европских стандарда, најпре бих истакла да је, одредбом члана 1 Конвенције 
о правима детета, „дете свако људско биће које није навршило 18 година живота, уколико 
се по закону који се примењује на дете, пунолетство не стиче раније“. Одредба члана 3 
исте конвенције прописује да у свим активностима које се тичу деце, без обзира да ли их 
предузимају јавне или приватне институтције социјалног старања, судови, администра-
тивни органи или законодавна тела, најбољи интерес детета биће од превентивног значаја.

Одредбом члана 12, став 1 ове Конвенције прописано је да ће стране уговорнице обе-
збедити детету које је способно да формира своје сопствено мишљење, право слободног 
изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу 
детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу детета.

Ставом 2 истог члана је прописано да ће у том циљу детету бити посебно пружана 
могућност да буде саслушано у свим судским и административним поступцима који се 
тичу детета, било непосредно или преко заступника или одговарајућег органа, на начин 
који је у складу са процесним правилима националног закона. 

Члан 19 Конвенције предвиђа да ће „стране уговорнице предузети одговарајуће за-
конске, административне, социјалне и образовне мере за заштиту детета од свих облика 
физичког и менталног насиља, повређивања или злостављања, запостављања или немар-
ног поступања, малтретирања или експлоатације, укључујући и сексуално злостављање, 
док је под бригом родитеља, законских заступника или било које друге особе која се бри-
не о детету“. Став 2 ове одредбе предвиђа да такве заштитне мере треба према потреби 
да укључују ефикасне поступке за доношење социјалних програма за обезбеђивање не-
опходне подршке детету и онима који се о детету старају, као и других облика заштите и 
спречавања, утврђивања, пријављивања, прослеђивања, истраге, поступања и праћења 
случајева овде наведеног злостављања детета и по потреби и обраћања суду. 
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Члан 34 Конвенције прописује да се стране уговорнице обавезују да штите децу од 
свих облика сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања. У те сврхе, стране 
уговорнице ће нарочито предузимати све одговарајуће националне, билатералне и мул-
тиралне мере за спречавање: а) навођења и присиљивања детета на учешће у ма којој 
незаконитој сексуалној активности, б) искоришћавање деце за проституцију или друге 
незаконите сексуалне радње, ц) искоришћавање деце у порнографским представама и 
материјалима. 

Саставни део ове Конвенције је и факултативни протокол о продаји деце, дечијој 
проституцији и дечијој порнографији.

Члан 8 овог Протокола прописује да ће државе уговорнице усвојити одговарајуће 
мере за заштиту права и интереса деце жртава радњи забрањених овим Протоколом у 
свим фазама кривично-правосудног процеса и одређено се у ставовима од а до г наводи 
на који начин је то потребно извршити.

На пољу нашег законодавства, најбитније је истаћи да се доношењем Закона о 
ратификацији  конвенције Уједињених нација о правима детета („Службени лист СФРЈ – 
Међународни уговори бр. 15/90“ и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори бр. 4/96 
и 2/07“) држава обавезала да предузме мере за спречавање и заштиту деце од свих облика 
насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини. Влада РС је 2005. године 
усвојила Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, који се одно-
си на сву децу, пошто је претходно усвојила у фебруару 2004. године и национални план 
акције за децу, којим је дефинисана политика државе према деци за период до 2015. годи-
не, а један од његових приоритета је успостављање свеобухватног система за заштиту деце 
од злостављања и занемаривања, који ће обезбеђивати ту заштиту у складу са начелима 
Конвенције о правима детета, уз поштовање принципа најбољег интереса детета. Специ-
фичан циљ је успостављање ефикасне, оперативне, мултиресорске мреже за заштиту деце 
од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, као и подизање нивоа свести 
и знања стручњака, лаика и саме деце о питањима која се тичу права деце на заштиту од 
свих облика злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља. 

Општим протоколом је такође предвиђено да министарства у чијој су надлежности 
послови правосуђа, унутрашњих послова, здравствене заштите и образовања, израде 
посебне протоколе поступања којима ће се детаљније разрадити интерни поступци уну-
тар сваког појединачног система и унутар појединачних установа, у ситуацијама када 
постоји сумња да је неко дете доживело или је под ризиком да доживи злостављање и 
занемаривање. У складу с тим, донети су следећи протоколи: 1. Посебни протокол систе-
ма здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, који је намењен 
здравственим радницима и сарадницима непосредно ангажованим у здравственој за-
штити деце на свим нивоима у јавном, приватном и невладином сектору, 2. Посебни 
протокол о поступању правосудних органа, којим се дефинишу ефикасне процедуре у 
поступању правосудних органа и интезивира сарадња са другим носиоцима јавне вла-
сти у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, који пружа оквир за 
добру праксу и води ка унапређењу заштите малолетних лица, уважавајући међународне 
норме и стандарде, 3. Посебан протокол о поступању полицијских службеника у за-
штити малолетних лица од злостављања и занемаривања, који је обавезујући за све 
полицијске службенике МУП-а РС (овлашћена лица), а његова сврха је да овлашћеним 
службеним лицима пруже смернице како да поступају у случајевима злостављања и 
занемаривања малолетних лица и 4. Посебан протокол за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим се 
детаљније разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, 
злостављања и занемаривања, те пружа оквир за превентивне активности; обавезујући  
је за све који учествују у животу и раду образовно-васпитних установа, васпитно-об-
разовних установа и дома ученика и намењен је деци, ученицима, васпитачима, настав-
ницима, директорима школа, стручним сарадницима, помоћном и административном 
особљу, родитељима (старатељима) и представницима локалне заједнице.
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Одредбом члана 16 Устава РС, прописано је да спољна политика Републике Србије 
почива на опште познатим принципима и правилима међународног права, да су опште 
прихваћена међународна правила међународног права и потврђени међународни угово-
ри саставни део правног поретка Републике Србије,  и да се непосредно примењују, као 
и да потврђени међународни уговори морају бити у складу са овим Уставом. Одредбом 
члана 18 Устава је прописано да се људска и мањинска права, зајамчена Уставом, непо-
средно  примењују и да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче у корист 
унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стан-
дардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које над-
зиру њихово спровођење.

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања, иначе, којима се 
угрожава или нарушава физички, психички или полни итегритет детета, представљају 
повреду једног од основних људских права које је Конвенција о заштити људских права 
подигла на ниво принципа, а то је − право на живот, опстанак и развој.

Од коликог значаја за државу су кривична дела против полне слободе учињена према 
малолетном лицу или детету, говори и чињеница да је донет посебан Закон о посебним 
мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према мало-
летним лицима („Службени гласник РС” бр. 32/13 од 8. 4. 2013).

Наиме, овим Законом о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела 
против полне слободе према малолетним лицима, као посебним законом, прописане 
су посебне мере које се спроводе према учиниоцима ових кривичних дела, уређује се 
вођење посебне евиденције лица осуђених за ова кривична дела и одређује његова по-
себна сврха − да се учиниоци кривичних дела спрече да иста врше.

У закону је наведено да се закон примењује на сва кривична дела која су наведена на 
почетку овог реферата; не примењује се на малолетне учиниоце ових кривичних дела. 
Такође је прописано да се за ова кривична дела не може ублажити казна, да се осуђени 
не може условно отпустити са издржавања казне, као и да гоњење и извршење казне за 
ова кривична дела не застаревају. Поред казне, по закону обавезно наступају правне по-
следице осуде, као што су престанак вршења јавне функције, престанак радног односа, 
престанак вршења позива и занимања која се односе на рад са малолетним лицима, за-
брана стицања јавних функција. Последице осуде трају 20 година од правноснажности 
пресуде, с тим што се у време издржавања казне не урачунава време трајања правне 
последице осуде.

Сходно овом закону, према учиниоцу кривичног дела, после издржане казне, спро-
воде се и посебне мере, и то: обавезно јављање надлежном органу полиције и Управи 
за извршење кривичних санкција; забрана посећивања места на којима се окупљају ма-
лолетна лица; обавезно посећивање професионалних саветовалишта и установа; оба-
везно обавештавање о промени пребивалишта, боравишта и радног места и обавезно 
обавештавање о путовању у иностранство.  И ове мере се спроводе најдуже 20 годи-
на после издржане казне затвора, с тим што их суд преиспитује сваке четврте године 
и у том поступку је дужан да прибави извештај органа и организација надлежних за 
спровођење мера.

Чланом 8 истог закона ближе је уређено изрицање мере обавезног јављања полицији, 
а члановима 9−12 регулисане су и остале поменуте мере. Сходно одредбама у члановима 
13 и 14, устројава се посебна евиденција о осуђеним лицима, док је чланом 15 регулисано 
питање доступности информација из ове евиденције. Закон садржи и казнене одредбе и 
предвиђа да ће се казнити на казну затвора у трајању 30−60 дана  учинилац који прекрши 
неку од правних последица осуде или не испуњава неку од изречених посебних мера. За 
прекршај могу бити кажњена новчаном казном и лица која не поштују правну после-
дицу осуде, која не доставе податак о овлашћеном лицу управи за извршење која води 
посебну евиденцију или лицу које затражи податак у вези са доступности информација.

По мом мишљењу, сви ови прописи, дакле − Устав, поменути закони и протоколи, 
као и поменуте конвенције, тј. поступање у складу са поменутим прописима, односно 
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у складу са циљевима и смерницама који су постављени овим протоколима, од великог 
је значаја у кривичноправном смислу; о томе ће надаље бити више речи, уз примену 
одређених случајева из праксе и уз навођење посебних одредаба наведених прописа.

Речју, кривична дела против полне слободе, квалификовани облици ових кривичних 
дела (где су оштећена деца, односно малолетна лица), као и посебни облици кривич-
них дела против полне слободе учињени према детету или малолетном лицу, према мом 
мишљењу представљају савремене облике криминалитета, којима се треба супротстави-
ти уз примену закона и наведених протокола. Од превасходног је значаја да се на пољу 
социјалне, здравствене и васпитне делатности правилно препознају занемаривање, фи-
зичко злостављање, сексуална злоупотреба, емоционално злостављање и злоупотреба 
и занемаривање и експлоатација, због фаталних последица које могу имати у односу на 
жртве (чиме се бави и Светска здравствена организација) и потом предузму кораци у ин-
тересу оштећених, ради отклањања последица, али и адекватно поступање свих надлеж-
них органа још у тој фази, што се значајно одражава и на кривични поступак пред судом. 

ОПШТЕ ИЛИ ЈЕДИНСТВЕНЕ ОДРЕДБЕ НАВЕДЕНИХ ПРОТОКОЛА

Сви горе наведени протоколи на јединствен начин дефинишу физичко злостављање, 
сексуалне злоупотребе, емоционалне злоупотребе, занемаривања и немарно поступање 
и експлотацију; они имају јединствене циљеве, сврху, начела и појединачно уређују на-
чин поступања поменутих органа када раде на случају. Међутим, према мом схватању, 
поступање свих органа у складу са наведеним протоколима омогућава ефикаснији кри-
вични поступак. Неки од ових протокола донети су раније, а неки касније; ови други су 
прецизнији, али се сви скупа међусобно допуњују.

Наиме, сви протоколи насиље дефинишу као дело које проузрокује физичку повреду 
или може да потенцијално повреди дете, а као примери се  наводе − ударање, шутирање, 
дрмусање (углавном код одојчади), стезање врата, бацање, тровање, паљење, посипање 
врућом водом, или излагање детета деловању вреле паре, везивање, напад оружјем као и 
намерно изазивање симптома болести код детета од стране родитеља или друге одрасле 
особе која је одговорна за дете. Протоколи, међутим, прописују да је важно да се на-
прави разлика између злостављања и ненамерне, односно случајне или задесне озле-
де,  односно разлика између физичких знакова и симптома који подражавају намерно 
озлеђивање или су потпомогнути органиским стањима од којих дете пати. Овде тре-
ба истаћи да на физичко злостављање,  пре свега, указује механизам настанка повреда. 
Њега препознаје стручно лице и врло је важан и у кривичноправном смислу; преко ме-
ханизма наношења повреда приликом физичког злостављања доказива су и кривична 
дела о којима је овде реч. Уколико по процени оног ко прегледа дете, или заприма кри-
вичну пријаву, механизам настанка повреде, како се он описује од родитеља или друге 
особе која прати дете приликом прегледа, не одговара самој повреди, или не одговара 
развојном добу детета, потребно је, по мом мишљењу, у случај одмах укључити вештаке, 
уз примену законских одредаба Законика о кривичном поступку. Налази вештака, док 
је повреда још увек свежа, пружају правилно и потпуно утврђење чињеничног стања у 
кривичноправном смислу, о чему ће надаље прецизније бити речи. 

Такође, према свим протоколима „сексуално злостављање или сексуална злоупотре-
ба детета је свака сексуална активност у коју се дете укључује а коју оно не схвата у пот-
пуности, са којом није сагласно, за коју није развојно дорасло и није у стању да се са њом 
сагласи, односно она сексуална активност којом се крше закони и социјалне норме.“ 

С тим у вези, сексуалном злоупотребом се сматра навођење или приморавање детета 
на учешће  у сексуалним активностима, било контактним (сексуални однос, сексуално 
додиривање и сл.), било неконтактним (излагање погледу, егзибиционизам и сл.), без 
пристанка детета (или чак уз његов пристанак,  ако је млађе од 14 година), или уз при-
мену силе или претњу силом без обзира на узраст детета. Сексуалном злоупотребом 
детета се сматра и експлоататорско коришћење детета за проституцију или друге не-
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законите сексуалне радње. Исто тако, сходно протоколима, разликује се неколико об-
лика сексуалног злостављања, и то: безконтактно (неморално излагање, показивање 
порнографских слика и сл.), непенетративни контакт (додиривање, мастурбација и сл.) 
и пенетративни контакт (било да је остварен прстима, односно коришћењем предмета, 
било да је у питању потпун сексуални однос), што  представља  такође радње извршења 
поменутих кривичних дела. 

Прецизно и поуздано откривање и препознавање свих ових радњи од одлучног је 
значаја због  реаговања надлежних органа. У кривичноправном смислу, оно је значајно 
и за правилну правну квалификацију кривичног дела по Кривичном законику, а с тим у 
вези и за изрицање казне и одговарајућих заштитних мера. 

На почетку, дакле, сматрамо да је најбитније да се правилно препозна случај, односно 
да се препозна да ли је малолетно лице било изложено некој од ових радњи и којој.

Протокол о поступању у установама здравствене заштите, рецимо, предвиђа да деца 
долазе на преглед код свог лекара због различитих здравствених проблема или про-
мена у понашању, али да се током  испитивања успостави да је узрок томе сексуално 
злостављање, сексуална експлоатација или злостављање, па су прецизиране чињенице, 
на основу којих, када се утврде приликом прегледа детета,  лекар може препознати сек-
суалну злоупотребу малолетника, „као што су повреде гениталија, перигинетног пре-
дела и чмара, сексуално преносива обољења, трудноћа, необјашњиви бол у стомаку, 
хроничне или повредне инфекције уринарног тракта нпр.“ Исто тако, према овом Про-
токолу и „понашање детета у школи, обданишту, на улици може указати на одређене 
облике сексуалног злостављања или експлоатације, као и на емоционално злостављање“, 
тако да  уколико се примете специфични показатељи емоционалне злоупотребе у виду 
„заостајања у развоју, неорганског застоја раста, енуреза, енкомпреза, поремећаји нави-
ка као што су ударање главом, уједање и сл., поремећаји спавања, неуобичајене емоцио-
налне реакције као и фобије, хипохондрија, опсесивна плашљивост, страх од физичког 
контакта, непримерено или инфантилно понашање“, то захтева посебну обазривост ле-
кара, али и наставника, вршњака, па и полиције, јер могу указати да се ради о основаној 
сумњи и допринети да се предузму адекватне мере пре свега да би се помогло дете-
ту, а могу знатно допринети  и у погледу правилног прибављања доказа у погледу свих 
чињеница што доприноси ефикаснијем кривичном поступку јер су од одлучног значаја 
за правилно и потпуно утврђење чињеничног стања и правилну примену закона.

Као судија известилац у пракси сам имала случај тоталног запуштања и злостављања 
двоје деце од седам и три године (дечака и девојчице). Поступак је вођен у односу на 
очуха и мајку деце која су одрастала у врло лошим социјалним условима. Центар за 
социјални рад се због лоших односа супружника врло често бавио овом породицом, као 
и полиција која је реаговала по пријави суседа због њихових свађа, до којих је долазило 
када су супружници под утицајем алкохола, што је било врло често, и нарушавања јавног 
реда и мира. Очух је дужи период сексуално злостављао дечака, али то нису пријавили, 
ни мајка, којој се дечак поверио и којој је комшиница, када се њој дечак поверио, саоп-
штила своје сазнање у смислу сексуалног злостављања њеног сина. Случај је откривен 
случајно и процесуиран, када је дечак у другом граду,  боравећи са очухом у посети 
његовом пријатељу, плакао на улици, на шта је одреаговао полицајац, који је службеним 
путем тражио проверу података. У поступку пред судом прибављено је вештачење Ин-
ститута за ментално здравље, из ког је суд утврдио да је током два сусрета са психоло-
гом и дечијим психијатром, уз коришћење професионалних метода, дечак говорио да је 
сексуално злостављан од стране очуха, показујући одређена знања о полним односима 
која нису карактеристична за његов узраст.  Карактеристично у овом случају је да је у 
току испитивања дечак мењао понашање − након приче нагло би заћутао, испуштао 
гласове налик мумлању или избегавао одговоре на директна питања, тражећи да иде 
кући, и томе слично. Сличне податке суду је саопштила и хранитељка којој је дечак по-
верен, описујући да је још у болници када га је она преузела скакао по угловима собе, и 
да је било видно да је под траумом и у њеној кући (дуго је патио од енурезе). Вештаци  
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су утврдили да је дошло до велике трауматизације дечака, без примеса конфабулације, 
што је такође врло важно за доношење правичне судске одлуке, с обзиром на одбрану 
окривљеног који није признао дело. Мајка је децу занемаривала у физичком, едукатив-
ном и емоционалном смислу, пружала им је лош хигијенско-дијететски режим и пре-
пуштала свом супругу, очуху деце, да се стара о њима, а поготово о дечаку, што се одра-
зило на његово асоцијално понашање и трауматизам. Налазом вештака код ове деце су 
констатовани проблеми у понашању, непримерена сексуализација и потешкоће у учењу. 

Све ове чињенице допринеле су суду да донесе пресуду у овом предмету и учиниоце 
за Кривично дело обљуба над дететом, члан 180, став  1 (у односу на мајку у помагању), 
огласи кривим и казни их на строге затворске казне. Пресуда је изречена након дужег 
поступка, јер је мајка мењала свој исказ, почев од признања да јој је дечак саопшта-
вао да га очух сексуално злоставља, како је то изјавила у истражном поступку, па све 
до оповргавања тих чињеница и прилагођавња своје одбране одбрани  супруга, који се 
бранио да дело није извршио, већ да је, напротив, деци указивао сву родитељску пажњу. 
Било је одређених проблема у оцени доказа, али полазећи од показатеља сексуалног 
злостављања усвојених поменутим протоколима, уз одговарајућа вештачења, суд је до-
нео пресуду и деца су измештена из средине у којој су злостављана, односно занема-
ривана. Међутим, евидентно је да од стране социјалних служби, учитеља, васпитача, 
полиције која је поступала по пријавама за кршење јавног реда и мира, овај случај није 
препознат раније, јер се могло реаговати раније, без толике трауматизације деце.

Оно што је такође заједничко поменутим протоколима је да сви они предвиђају 
начин на који  се одвија процес заштите детета, у виду израде планова, превентивног 
рада, едукације свих чланова колектива, евиденције случајева злостављања, подношења 
извештаја, формирања посебне радне групе, комисија итд. Надаље ће бити обрађен 
сваки протокол појединачно, у битним сегментима који су у складу са темом рефе-
рата. У закључку на крају ће бити изнет став аутора о њиховој повезаности и значају 
кординације свих поменутих органа. Најпре, због саме теме овог саветовања, неколико 
речи о поступању полиције. 

ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Посебан Протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних 
лица од злостављања и занемаривања предвиђа да се доношењем Закона о ратификацији 
Конвенције Уједињених нација о правима детета (међународни уговори, „Службени 
лист СФРЈ“, бр. 15/90, 4/96 и 2/02) држава обавезала да ће предузети мере за спречавање 
злостављања и занемаривања деце, као и обезбеђивање заштите деце од свих облика 
насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини. Одредбе Конвенције 
односе се на заштиту детета од физичког и менталног насиља, злоупотребе занемаривања 
и експлоатације (члан 19), економског искоришћавања и обављања сваког посла који би 
могао да буде опасан и штетан по здравље, физички, душевни, морални и друштвени 
развој детета (члан 32), свих облика сексуалног искоришћавања и злостављања (члан 
34), отмице, продаје и трговине децом (члан 35), свих других облика искоришћавања 
штетних по било који вид дететове добробити (члан 36), нехумани и понижавајући по-
ступак и кажњавање (члан 37). 

И у Посебном протоколу је прихваћена дефиниција детета у складу са Конвенцијом, 
која обухвата појам малолетног лица сагласно одредбама члана 112 КЗ и члана 2 и 3 
Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити мало-
летних лица. 

Посебним протоколом уређује се процедура при поступању полицијских службе-
ника МУП-а РС према малолетним лицима као грађанима са правом на заштиту, које 
обезбеђује кривично, прекршајно и породично законодавство у оквиру дужности овог 
органа да истражује случајеве злостављања и занемаривања малолетних лица. Он је 
обавезујући за све полицијске службенике и сачињен је у складу са одредбама Европске 
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конвенције за заштиту људских права и основних слобода, упутства о полицијској ети-
ци и начину обављања послова полиције Европског кодекса полицијске етике – препо-
рукама Комитета министара Савета Европе. 

Основни циљеви поменутог Посебног протокола су зацртани Протоколом. По-
себно ће бити апострофирано обезбеђивање стручне и ефикасне помоћи из доме-
на унутрашњих послова осталим чиниоцима у процесу заштите малолетних лица од 
злостављања и занемаривања и унапређење процеса рада овлашћених службених лица 
у циљу хитног и хуманог поступања према малолетним лицима. Ови циљеви, уз спец-
ифичне циљеве протокола (нпр. информисање овлашећних службених лица, јавности и 
малолетних лица и део који прописује како поступати у случају сумње да је малолетно 
лице жртва злостављања, занемаривања или да то може постати, успостављање ефи-
касне и јединствене процедуре која ће осигурати постојање брзог и координираног по-
ступка који штити малолетна лица од даље виктимизације и обезбеђује им одговарајућу 
помоћ, као и остваривање јединственог информисања између организационих јединица 
МУП-а као и између овог министарства и осталих служби и агенција укључених у про-
цес заштите), од великог су значаја за постизање сврхе овог посебног протокола, али и 
од великог значаја за кривични поступак. 

Вратићу се на претходни случај из праксе. Поменута породица била је више пута 
„предмет обраде“ полиције у селу у којем је живела. Ради се о малој средини, где службе-
на лица могу познавати све мештане, али случај сексуалног злостављања и занемаривања 
деце није био препознат од стране тих службених лица, иако су сви показатељи (по про-
токолу) били препознатљиви. Случај је тек откривен када је полицајац у већем месту 
(у питању је градић) приметио гласно плакање дечака на улици, заложио се, извршио 
проверу, када је случај и покренут. Међутим, полиција у месту (такође мањем), тада 
по старом ЗКП-у, прикупљала је обавештења, чинећи још један пропуст − оштећенима 
није постављен законски пуномоћник (адвокат) у складу са Законом о малолетним учи-
ниоцима и заштити малолетних лица. Из записника се није могло утврдити да ли је 
овлашћено лице било едуковано за испитивање у смислу протокола, испитивање је било 
обављено без присуства органа старатељства, без обраде психолога, без да тужилац буде 
обавештен, тако да је учињен низ пропуста због којих се сви ти записници о саслушању 
нису могли користити у кривичном поступку. Даље анализе, налази и мишљења вешта-
ка (што је у складу и са протоколима), препоручивали су да деца не треба поново да се 
саслушавају, због њихове трауматизације. 

У другом примеру, такође из предмета који сам имала у пракси, инспектор је, напро-
тив, на реаговање мајке да њен бивши супруг сексуално злоставља њихову заједничку 
ћерку, пријавио случај тужиоцу, иако није било посебних индиција за такво понашање 
учиниоца, у смислу горе поменутих показатеља. Отпочео је дуг поступак који је завр-
шен ослобађајућом пресудом. Ни након обимног и вишекратног вештачења психоло-
га, психијатра, психолога−графолога, саслушавања бројних сведока, међу којима и 
учитељице детета, као и свеобухватног вештачења судско-медицинског одбора, суд није 
нашао  веродостојне доказе да је извршено кривично дело недозвољене полне радње из 
члана 182, став 1 у вези са чланом 180, став 1. Напротив, сви изведени докази су укази-
вали да је поступак покренут у режији мајке, по чијим сугестијама је девојчица писала 
дневник (док је делове писала и сама мајка), у који је повремено прецизно уписивала 
какве је радње (у погледу сексуалног злостављања) отац предузимао према њој, док је 
с њим проводила време. Вештачењем је утврђено да се девојчица током разговора са 
вештацима, објашњавајући радње које је отац предузимао према њој, обраћала мајци 
са питањем „Јел тако?“,  а да јој је мајка упадала у реч са сугестијом : „Кажи слобод-
но шта ти се дешавало“. Вештаци нису искључили могућност да је дете писало днев-
ник по наговору друге особе, као ни почетно усмеравање од стране друге особе. Они 
су нашли да је малолетна оштећена способна да аутентично запамти и преприча текст, 
да се садржај који она прима као почетно усмеравање у временском току надограђује и 
добија аутономију, те да га она заступа као властити. Према ставу вештака, сепарација 
од оца је могла да допринесе фикцији евентуалних фантазматских садржаја, па се у том 
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смислу није могао искључити његов ретрибутивни карактер. Међутим, вештаци су били 
сигурни у ставу да малолетна оштећена трауматски догађај није доживела, с обзиром 
на то да је пред вештацима, за разлику од њеног исказа у полицији, односно код ис-
тражног судије, показала непознавање термина које је користила у свом дневнику, као 
и околности садржаја које више није исказивала (а дугорочне последице нису конста-
товане, јер је у току прегледа била насмејана, прибране свести, правилно оријентисана, 
нису примећени никакви поремећаји опажања, без промена у сфери емоција, воља  и 
нагон су били уредни). Имајући овакав налаз вештака, суд је ради потпуног утврђивања 
чињеничног стања био принуђен да затражи и вештачење графолога−психолога. Из 
његовог налаза је утврђено да спорни дневник није писала девојчица, већ њена мајка, 
која је по изјави сведока, иначе њених суседа и пријатеља, од развода са својим бившим 
супругом који је желео да се поново ожени другом женом, њиме била опседнута. Уз то, 
напоменула бих да је окривљени у овом предмету био интелектуалац, угледан у својој 
средини, из добре породице, а мајка детета је по самој пријави, у конструкцији дела, 
користећи своја познанства, дала саопштење у медијима, не водећи рачуна о интересу 
детета, након чега је окривљени ухапшен, проводећи једно време у притвору.  

Овај случај сам описала управо због тога да бих указала, са ове позиције, колико је 
важно правилно откривање свих ових случајева, који су врло осетљиви, како са аспекта 
оштећених малолетних лица, тако и са аспекта окривљеног, али и породичних односа 
уопште. Они изискују крајње обазриво, адекватно и свеобухватно испитивање у самом 
старту, али и предузимање активности у складу са прописима из више разлога о којима 
ће надаље бити речи.

С тим у вези напомињем да Посебни протокол (под тачком V) предвиђа процедуру за 
поступање овлашћених службених лица. Ту је под тачкама 1, 2 и 3 разређено поступање 
полиције у случајевима када постоје основи сумње да је извршено кривично дело или 
прекршај са елементима злостављања и занемаривања, као и непосредно, посредно и 
самоиницијативним ангажовањем полиције. Тачком 1 је прописано да прикупљање 
обавештења од малолетног лица у својству оштећеног у вези кривичних дела обављају 
службена лица која су стекла посебна знања из области права детета и кривичноправ-
не заштите малолетних лица, обавезно у присуству родитеља или усвојиоца, односно 
стараоца, ако је под старатељством, а уколико су ова лица недоступна, обавезно уз при-
суство стручног лица – органа старатељства.

Задржаћу се на самоиницијативном ангажовању полиције, код којег, с обзиром на 
чињеницу да је у примени нови Законик о кривичном поступку, има одређених измена. 
Кривична пријава се, сходно одредби члана 281 ЗКП за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности подноси надлежном јавном тужиоцу, тако да и полиција пријаву 
која је њој поднета доставља одмах надлежном јавном тужиоцу. У случају да пријава не 
пружа довољно основа да се по њој одлучи (да ли ће се спровести истрага), он може под-
нети захтев полицији да пружи потребна обавештења, а полиција је дужна да по захтеву 
тужиоца поступи и да га о предузетим мерама и радњама обавести најкасније у року од 
30 дана од дана када је примила захтев, или у противном тужилац може предузети мере 
прописане одредбом члана 44 став 2 и 3 ЗКП.

Протокол такође уређује да је присуство стручног лица (органа) старатељства обавез-
но у ситуацијама када овлашћена службена лица, која су стекла знања из области права 
детета и кривичноправне заштите малолетних лица, процене да присуство родитеља, 
усвојиоца или стараоца није у складу са најбољим интересима детета у случајевима 
извршења кривичних дела из члана 150 Закона о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетног лица на штету малолетног лица, као и кад 
би њихово присуство било иритирајуће за малолетно лице и тиме у великој мери угро-
зило извршење полицијског задатка.

Дакле, овде је најпре постављен услов да овлашћено службено лице има стечена 
знања из области права детета и кривичноправној заштити малолетног лица, што значи 
да је прошло одређену едукацију и да поседује сертификат о томе (о чему би у записни-
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ку у погледу ове чињенице требало да стоји одређена констатација). Потом, да такво 
лице оцени да је потребно да саслушању малолетника присуствује стручно лице органа 
старатељства (најчешће психолог или педагог) и да у записнику стоји констатација да је 
оцена овлашћеног службеног лица да присуство родитеља, усвојиоца или стараоца није 
у складу са интересима детата, ако је кривично дело извршено на његову штету. О свим 
овим радњама, према мом мишљењу, потребно је хитно обавестити тужиоца који је сте-
као потребна знања из области заштите малолетних лица (уколико стоји процена да је 
дело извршено), а и због адекватних мера  у погледу валидности каснијих вештачења 
која ће се евентуално вршити у поступку.

Надаље, врло је битно да у складу са овлашћењима из Посебног протокола, овлашћена 
службена лица поуче родитеља, усвојиоца или стараоца о службама, институцијама, 
установама социјалне заштите, саветовалиштима, здравственим установама, владиним 
и невладиним организацијама и другим службама које раде на пружању помоћи и на под-
ршци малолетним лицима која су оштећена кривичним делима, у циљу превазилажења 
трауматичних искустава и социјалне реинтеграције. Посебно је битно да се малолет-
но лице у пратњи родитеља, усвојиоца или стараоца односно стручног лица органа 
старатељства или другог лица које одреди орган старатељства одведе или упути на пре-
глед у одговарајућу здравствену установу, где ће након извршеног прегледа бити конста-
товане повреде од стране лекарског тима (а ту већ наступа примена посебног протокола 
система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања, о чему ће 
надаље бити речи са аспекта кривичноправног поступка). Међутим, овде  ћу се задржа-
ти на још једној неопходној радњи, која је такође предвиђена Протоколом за поступање 
овлашћених лица полиције: „да је неопходно да овлашћено лице приликом одвођења 
малолетног лица код лекара у смислу напред наведеног, обавезно сачини службену бе-
лешку о усменој изјави лекара која се односи на степен и врсту повреда која је евенту-
ално констатована и те повреде по могућности фотографише“, али по мом мишљењу и 
да састави белешку у случају да лекар констатује да никаквих повреда нема, о чему ће 
такође хитно обавестити тужиоца (није искључено и позивање и сведочење овлашћеног 
службеног лица на ове околности пред судом уколико се за то укаже потреба).

Зато сматрам да у оквиру поменутих циљева из протокола треба предузети адекватне 
мере, организовати едукацију у полицији на свим нивоима, као и полиције са осталим 
службама, ради постизања пре свега сврхе овог посебног протокола − да се овлашћеним 
службеним лицима пружи смерница како да поступају у случајевима злостављања и 
занемаривања малолетних лица, све у складу са делом II тачка 3 Посебног протокола.

Према одредби члана 285 ЗКП-а, треба указати да јавни тужилац руководи преди-
стражним поступком и да он може наложити полицији да предузима одређене радње ради 
откривања кривичних дела и проналажења осумњичених. Полиција је дужна да изврши 
налог тужиоца и да га о предузетим радњама обавештава. Поред тога, јавни тужилац, у 
духу поменуте одредбе, полицији може наложити предузимање одређених конкретних 
радњи, када се ради о откривању кривичних дела и извршилаца. Полиција је дужна да 
изврши налог тужиоца, али је дужна и да цени целисходност предузимања захтеваних 
радњи,  тако да може тужиоца упозорити, односно упознати са евентуалним проблема до 
којих може доћи током реализације налога, као и сугерисати одређени начин поступања 
који се у датом случају показује као најадекватнији. Сходно томе, без обзира на концепт 
тужилачке истраге и овлашћења тужиоца у току предистражног поступка, у складу са 
новим ЗКП-ом и у складу са овлашћењима полиције и прописаним одредбама чланова 
286−294 ЗКП-а, едукација полиције из поменутог протокола на пољу кривичних дела о 
којима је овде реч је и даље врло значајна. Значајно је и познавање овлашћења полиције из 
поменутих одредаба ЗКП-а, као и дужности код предузимања радњи обавештавања над-
лежног тужиоца, с обзиром на то да закон прописује (члан 285 ЗКП), да је јавни тужилац 
овлашћен да од полиције преузме вршење радње које је полиција на основу закона само-
стално предузела. То је врло битно надаље у поступку, због законитости доказа који се 
једино као такви у поступку могу користити (члан 287 ЗКП), а о чему ће бити више речи 
код посебног Протокола о поступању правосудних органа.
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ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Посебан Протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања,  поред општег дела, има најразређенији процес заштите детета. Како су 
докази који се од здравствених установа прибављају најзначајнији за сва вештачења у 
кривичном поступку, и уопште врло значајани у кривичноправном смислу, изнећу став 
да је потребно да се здраствене установе, под условом да имају тимове образоване у 
складу са овим протоколом, и полиција и тужилац укључују хитно у поступак. Наи-
ме, по овом протоколу свака здравствена установа дужна је да у свом саставу формира 
стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања, а основна улога овог тима 
је да на адекватан начин збрине злостављено или занемарено дете у оквиру здравствене 
заштите. Стручни тим, чија структура зависи од специфичности средине или установе, 
може се формирати у оптималном саставу од директора, начелника педијатрије, одго-
ворне сестре педијатрије, службе за хитну помоћ, одговорне патронажне сестре, психо-
лога, дечијег психијатра, дечијег хирурга, гинеколога, социјалног радника који руководи 
радом групе у установама примарне здравствене заштите, а у минималном, од педијатра 
и сестре. Овај тим пружа стручну помоћ лекару који је посумњао на злостављање, 
поставља дијагнозу, прати и спроводи поступак за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања унутар установе; у складу са посебним и општим протоколом, пријављује 
злостављање и занемаривање и по пријављивању успоставља сарадњу и комуникацију 
са надлежним центрима за социјални рад и полицијом (ради координације активности 
и рада на конкретним случајевима).

Овим Протоколом, у оквиру републичке стручне комисије за унапређење здравља, 
прописано је формирање посебне радне групе за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања, као и њени основни задаци и структура. Прописана је такође и едукација 
здравствених радника за примену овог Протокола. Оно што је по мом мишљењу 
најбитније, јесте да Протокол предвиђа да ће континуирану едукацију обављати Инсти-
тут за судску медицину медицинског факултета у Београду, као и да специјализована 
едукација треба да обухвати одређени број стручњака у здравству, који ће стећи 
специјализована знања и вештине потребне за клинички судско-медицински преглед, 
форензички интервју, те психотерапијски третман детета и породице. 

Дати су и рокови за формирање ових тимова и за едукацију, и надам се да је све то ис-
поштовано, мада из предмета са којима сам се до сада сусретала о томе немам одређена 
сазнања, иако мислим да би рад ових тимова и њихово непосредно укључивање још у 
фази подношења пријаве за основану сумњу да је извршено кривично дело, било од ве-
ликог значаја за ефикасност кривичног поступка.

Здравствене установе, без обзира на то да ли поступају у оквиру система здравствене 
заштите, било по пријави и по довођењу оштећеног малолетника од стране полиције, 
могу на најадекватнији начин да, уз поштовање корака дефинисаних Протоколом, 
препознају случајеве злостављања  и занемаривања, да процене ризик, стање и потребу 
детета и породице, планирају услуге и заштите дете. Код препознавања злостављања и 
занемаривања, важно је истаћи да се препознавање врши преко препознавања повре-
де или промене у понашању. Када се јави сумња, потребно је систематски приступити 
анамнези и физичком прегледу, у ком смислу треба предузети медицинско збрињавање 
повреда или болести детета, документовати стање, а то са кривичноправног аспекта 
подразумева прецизно бележење података о повредама, поремећајима понашања (пре-
ма потреби, повреде треба и фотографисати). Протокол предвиђа и посебне обрасце у 
које се ови подаци бележе, али и обавезу, односно право и дужност (како законску, тако 
и етичку) свих здравствених радника да пријаве сумњу на злостављање и занемаривање 
детета, и да обавесте полицију, јавног тужиоца, орган старатељства о разлозима за за-
штиту права детета. Осим пријаве, Протокол предвиђа да је здравствени радник дужан 
да сачува све доказе о учињеном кривичном делу. Дете чије су здравље и живот угрожени, 
не сме се оставити особи за коју се сумња да је злостављач или да прикрива злостављача, 
док не дође надлежни орган (полиција, односно представник центра за социјални рад). 
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Оно за то време остаје у здравственој установи, што је у складу са „принципом најбољег 
интереса детета“, који је прописан Конвенцијом о правима детета. Протокол прецизно 
предвиђа редослед радњи које се предузимају, односно садржи алгоритам поступака са 
злостављаним, односно занемареним лицем.

У протоколима постоји преплитање у односу на став да информације које полиција, 
центар за социјални рад и образовно-васпитне установе поседују, могу бити пресудне у 
расветљавању случајева злостављања деце. Из протокола произилази да је препознавање 
злостављања детета истраживачки посао, који чини сакупљање елемената доказа у 
једну логичну целину. Како већина клиничких знакова и симптома није специфична 
за злостављање детета, када се појави сумња да постоји злостављање детета (погото-
во за дела о којима је овде реч), и по овом протоколу потребно је активно и системат-
ски приступити анамнези и физичком прегледу детета. Наиме, сваки контакт детета са 
здравственом службом, било да је у питању контролни преглед, систематски преглед, 
имунизација или слично, треба искористи и за уочавање евентуалних знакова повреда 
или промена у понашању.

Од каквог су значаја чињенице које се могу утврдити благовременим медицинским 
прегледом оштећених, али и евентуалног учиниоца кривичног дела, покушаћу да при-
ближим у следећем примеру из праксе:

Пресудом првостепеног суда окривљени је оглашен кривим за извршење кривич-
ног дела обљуба злоупотребом положаја из члана 181, став 3, у вези са ставом 2 и 1 
КЗ и кажњен је на затворску казну. У питању је окривљени као деда девојчице (унуке), 
која му је поверена на чување. По утврђеном чињеничном стању, у породици је дошло 
до нарушавања односа између родитеља девојчице, чија мајка је желела по сваку цену 
издвајање из заједнице живота са родитељима свог супруга. Напустила је ту заједницу, 
и са девојчицом се вратила својим родитељима, где су хигијенски и просторни услови за 
живот били лоши. Отац девојчице је то негативно прихватио и по сваку цену је хтео да 
виђа своје дете, односно да узме себи децу, па је полиција реаговала на пријаву његовог 
таста за насилничко понашање у породици (по којој је прекршајно кажњен). Мајка је обе 
девојчице редовно водила на контролне прегледе код педијатра и увидом у здравствене 
картоне малолетних нису утврђени подаци о тешким болестима, иако се мајка пожалила 
да деда сексуално злоставља старију девојчицу, због чега је упућена код педијатра Дома 
здравља, који је био обучен да поступа у таквим случајевима. Међутим, из извештаја ле-
кара специјалисте је утврђено да је мајка довела децу на преглед због сумње на сексуално 
злостављање од стране познате особе, али у моменту првог прегледа код девојчица нису 
установљени елементи психопатологије. Девојчице су због озбиљности појаве упућене 
на даљу психолошку експлорацију,  у оквиру које је утврђено да код старије девојчице  
нису нађени индикатори трауматизма, али да је наглашен патоген утицај дисфункцио-
налног односа родитеља и неразјашњених партнерских односа на даљи развој девојчица 
и да није настављен по том питању даљи третман, по жељи мајке детета. Обављено је 
и испитивање друге девојчице и оно је указало на присуство страхова и сепарационих 
проблема и индикован је даљи третман, где је девојчица у каснијем разговору са пси-
хологом износила садржаје везане за трауматизам. Третман психолога актуелно је пре-
кинут на иницијативу мајке, а против савета психолога, и с обзиром на изнету сумњу, 
мајци  је препоручено обраћање надлежном центру за социјални рад у циљу заштите 
девојчица, што  је мајка такође у том тренутку одбила. Међутим, једном приликом је код 
девојчица констатована, од стране специјалисте за кожне  и венеричне болести, болест  
molluscae contagiosae изазвана ROH вирусом, па је мајка износила сумњу да су зараже-
не од деде. У току поступка, вештачењем је утврђено да се болест преноси директним 
контактима, ређе преко предмета, као и аутоинокумулацијом. Код деце је локализована 
генитално и перианално, али по налазу вештака то је честа локализација ове болести 
код деце. Код овакве локализације може се размишљати и о могућности сексуалне злоу-
потребе, али се вероватно највећи број деце инфицира на други начин (ноша и слично). 
Педијатар, на основу сумњи мајке у погледу начина на који су заражене, укључује центар 
за социјални рад, чији тим ради са породицом, и у писменом извештају говори о нару-
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шеним односима у породици. Посебно се апострофира психичко стање мајке, са  којим 
је радио психолог и наводи да је мајка девојчица прекинула самоиницијативно контро-
ле, да је одбијала и контакте са Институтом за ментално здравље који јој је понудио и 
хоспитално лечење, са образложењем да децу одводи у инцест траума центар. Званична 
комуникација између ових установа након тога није постојала. Иако је постојала сумња 
да су заражене од деде, како је то саопштавала мајка деце, није благовремено извештен 
тужилац и нико од ових установа није предузео кораке да се деда тестира, а у другосте-
пеном поступку то више није било могуће јер је од извршења дела протекао релативно 
дуг период у којем су девојчице биле сепаратисане од деде. Стручњак из невладиног сек-
тора, по професији лекар, сведочила је у првостепеном поступку и у својој изјави навела 
да је посумњала да се ради о сексуалном злостављању девојчице из саопштења мајке да 
девојчице имају обољење кондиломе, које се по њеном мишљењу преноси полним пу-
тем, али никакве претраге у горе наведеном смислу није предузела. Осим тога, никаква 
писмена документација о поступању лекара са девојчицама није постојала. Тврдила је, 
наводећи имена, да је са децом радио стручни тим, али релевантих доказа у том смислу 
није било. Истицала је да је од стране овог центра обавештен и центар за социјални рад, 
али провером преко центра ни та информација није била тачна, тако да ово сведочење 
по оцени суда није било веродостојно. 

По налазу вештака судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Београ-
ду „у овом случају не може се поуздано и недвосмислено утврдити постојање сексу-
алне  изопачености окривљеног, односно обљубе код ошећених“. Поступак је завршен 
ослобађајућом пресудом, а заштиту законитости тужилац није уложио на пресуду дру-
гостепеног суда.

У овом случају се истиче још једна битна чињеница коју запажамо у предметима 
ове врсте. Најчешће су у питању проблематичне породице, нарушени односи између 
супружника, или су породице врло лошег социјално-економског статуса. Једно од ос-
новних начела је да нико невин не буде осуђен и да се учиниоцу дела изрекне кривична 
санкција, под условима које прописује кривични закон, а на основу законито и правич-
но спроведеног поступка. При том, општа сврха кажњавања је спречавање учиниоца да 
чини кривична дела и утицање на њега да убудуће не врши кривична дела, те утицање 
на друге да не чине кривична дела и изражавање друштвене осуде за кривично дело, 
јачање морала и учвршћивање обавезе поштовања закона. Посебна сврха кажњавања 
је сузбијање дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним 
законодавством. Због свега тога, јасно је да се сви чиниоци друштва морају укључити у 
ову проблематику, ради постизања циљева постављених међународним конвенцијама, 
поменутим протоколима и законима.

ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ У 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

У свему томе свакако значајну улогу игра и Посебан протокол за заштиту деце и уче-
ника од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, до-
нет 2007. године, који је обавезујући за све који учествују у животу и раду образовно-ва-
спитних и других установа.  Намењен је деци, ученицима, васпитачима и другом особљу, 
али и родитељима, старатељима и представницима локалне заједнице. Овај протокол 
садржи исте одреднице у погледу форми насиља, исте основне принципе,  циљеве и мере 
у виду превенције и интервенције, за који је такође неопходна едукација особља.

Међутим, овде ћу истаћи и чињеницу да је овим протоколом регулисано да се у 
складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси одлука о начину 
реаговања да ли се случај решава у установи, у сарадњи са другим релевантним устано-
вама, и да ли се прослеђује надлежним службама. Сходно томе, прописани су и кораци 
које је потребно предузети, а основе за успостављање процедура, постављене су у Зако-
ну о основама система образовања и васпитања и у Закону о раду, с обзиром на то да се у 
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установама може открити насиље међу децом, насиље од стране запослених у установи, 
али и од друге особе која није запослена у установи. Први део активности се односи на 
смиривање ситуације, прекидање и заустављање насиља, али са аспекта теме реферата, 
битне су консултације које се остварују непосредно по појави сумње које се обављају 
са колегом, са тимом за заштиту деце, психологом, педагогом, директором и школским 
полицајцем, који могу имати велики значај за поступак и кад он доспе пред суд.

Протокол такође прописује, у зависности од сложености ситуације, да се консултације 
могу обавити и са службама изван установе, и то са надлежном службом локалног цен-
тра за социјални рад и специјализованом службом локалне здравствене установе. Оне 
су, како то правилно утврђује протокол, важне да би се разјасниле околности и на прави 
начин анализирале чињенице, проценио ниво ризика, направио план заштите, избегла 
конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном проживљању 
искуства жртве.

Оно што је најбитније, по мом мишљењу, протокол предвиђа да у консултацијама 
треба изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, при чему треба 
водити рачуна о приватности детета и учесника у насиљу, одредити улоге и задатке које 
треба идентификовати са професионалном одговорношћу и донети одлуку о начину 
реаговања.

Иако у Протоколу стоји, као посебно наглашено, да у образовно-васпитном систему 
нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања, да су ти задаци у над-
лежности других система, при чему се предвиђа и када се обавештава полиција, здрав-
ствена установа и центар за социјални рад, сагласићу се да установе не спроводе истрагу 
по ЗКП-у − њу спроводи тужилац, односно по његовој наредби полиција. Али, сви подаци 
који се прикупе у овој фази су врло релевантни. С обзиром на то да је свака установа у 
обавези да формира тим за заштиту ученика (деце) од насиља, пожељно је да у оквиру 
тима ради психолог, наставник који прати дете, васитач или друга стручна служба која је 
надлежна да сву документацију о обављеним разговорима и свим корацима уопште, у ок-
виру школе, чува на сигурном месту, како би се најпре обезбедила поверљивост података, 
али и због потреба кривичног поступка где се ствари најчешће закомпликују. Јер, школа 
или друга установа немају никаквих конкретних доказа о прикупљеним подацима, већ се 
у својству сведока саслушавају педагози, наставници, психолози који сведоче на основу 
свог сећања, што доводи у питање веродостојност чињеница прикупљених у поступку.

У својим завршним одредбама овај протокол предвиђа и да је у случају непоштовања 
процедура прописаних протоколом, потребно предузети додатно информисање, саве-
тодавни рад, обуке и друге педагошко-психолошке мере, као и да је праћење примене 
протокола у надлежности просветне инспекције и службе стручно-педагошког надзора, 
што такође упућује на закључак о важности ове теме и важности да се у борбу против 
ових кривичних дела морају укључити сви чиниоци друштва.

ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА

Посебни принципи овог протокола су недискриминација, најбољи интереси, пра-
во на живот, опстанак и развој и право на учешће (партиципацију) малолетних лица. 
Доношење овог протокола треба да допринесе обезбеђивању заштите интегритета и 
најбољих интереса малолетних лица, а као посебни или специфични циљеви овог про-
токола су одређени: допринос успостављању ефикасне и јединствене процедуре која 
ће осигурати постојање брзог и координираног поступка који штити малолетна лица 
од даље виктимизације и обезбеђује им одговарајућу помоћ; допринос у остваривању 
ефикасног протока информација између организационих јединица министарства над-
лежног за правосуђе и правосудних и других државних органа и служби укључених у 
процес заштите малолетних лица. 

Његова сврха подразумева способност и адекватно реаговање овлашћених представ-
ника правосудних органа и фокусирана је на специфичне мере и радње овлашћених пра-
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восудних органа у поступку заштите маолетних  лица, као и на обученост за поступање 
у ситуацијама злостављања и занемаривања малолетних лица. Овај протокол предвиђа 
заштиту малолетних лица у грађанском и кривичном судском поступку, а ја ћу се овде 
задржати само на кривичном поступку, у вези са темом овог реферата.

Оно што је најзначајније да се истакне, и код овог протокола је да се поступак спрово-
ди по захтеву овлашћеног тужиоца, који мора имати стечена посебна знања из области 
права детета и кривичноправне заштите малолетних лица. Надаље, да тужилац поступа 
по поднетој кривичној пријави као и кад до њега допре глас о извршењу кривичног дела, 
односно када на било који начин сазна да је учињено кривично дело одређено под тачком 
2.1. Већ је било речи  о томе да су кривичну пријаву дужни да поднесу сви државни органи 
(у складу са одредбама ЗКП-а). Напомињем да је овим протоколом прописано да су ти  
органи  дужни предузети и све мере да би се сачували трагови кривичног дела, као и сви 
докази, као и да је право и дужност свих дечијих, здравствених и образовних установа, 
установа социјалне заштите, правосудних и других државних органа, удружења и грађана, 
да обавесте јавног тужиоца о потреби предузимања мера за заштиту права малолетних 
лица. Све пријаве се узимају у ред приоритетно и све мере су хитне. Поступање је у скла-
ду са ЗКП-ом, а неопходно је координирање осталих учесника у поступку ради потпуног 
сагледавања ризика и стања, те предузимања одговарајућих мера у циљу заштите. 

Цео ток кривичног поступка за сва ова кривична дела је хитан, саслушање мало-
летних лица обавља се уз помоћ психолога, педагога или другог стручног лица, ради 
остваривања сврхе кривичног поступка, уз обавезу да се посебно води рачуна о зашти-
ти малолетног лица. Малолетно лице мора имати пуномоћника од првог саслушања 
окривљеног, све сходно одредбама ЗКП-а и Закона о малолетним учиниоцима кривич-
них дела и заштити малолетних лица. 

Иако је законом обезбеђено учешће малолетних лица у поступку, суд и тужилаштво 
су у обавези да кроз одређене радње остваре предуслове за адекватно учешће малолет-
них лица у судском поступку и таксативно је у тачки 2.3. наведено који су то предусло-
ви. Неки од тих су већ истакнути, а ја бих посебно апострофирала: заштиту малолет-
них лица од могуће медијске злоупотребе; примерено и правовремено информисање 
малолетних лица о свим релевантним чињеницама, и то практично преко психолога, 
педагога, социјалног радника, који ће претходно бити постављен од стране тужиоца, 
односно од судије још при првом контакту; као и саслушање малолетних лица, по-
себно малолетних лица млађих од 14 година, у за њега природном амбијенту, када год 
је то могуће или за тим постоји потреба, па с тим у вези и коришћење посебне тех-
нике, саслушање путем аудио и видео линка (када год је малолетно лице оштећено у 
складу са одредбом члана ЗМ или посебно осетљиви сведок у скаду са одредбом члана 
103 ЗКП-а). Притом, у том случају потребно је да јавни тужилац, председник већа или 
судија појединац претходно донесе решење о одређивању статуса посебно осетљивог 
сведока и о постављењу пуномоћника. Овај сведок се испитује сходно правилима о 
испитивању посебно осетљивог сведока, сходно одредби члана 104 ЗКП, о чему је нуж-
но водити рачуна да би доказ био законит. Протокол, при том, прецизно предвиђа да 
поступање представника правног система са малолетним лицем мора бити обазриво, 
уз пуно поштовање његове личности, уважавањем календарског узраста и специфич-
ности развојног периода у којем се налази, као и његових посебних и индивидуалних 
особености. При испитивању предузимају се радње ради оснаживања малолетног лица 
да изрази аутентично мишљење и вољу, а то се односи на радње којима се ствара атмос-
фера поверења, заинтересованости и безбедности. Протокол предвиђа да је забрањено 
суочавати малолетно лице које је сведок и окривљеног. 

Како Протокол предвиђа, нужно је да се малолетном лицу већ при првом контакту 
на примерен начин објасне разлози испитивања, његов положај и права, као и значај 
његовог учешћа у поступку и начин на који се у сваком делу поступка може лично или 
преко заступника обратити суду односно тужилаштву и то преко психолога, педагога, 
социјалног радника. Потребно је, по мом мишљењу, претходно, да психолог обави раз-
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говор са малолетним лицем, и у односу на његов узраст и психички статус, да изјашњење 
органу да ли је малолетник способан да схвати значај свих ових одредница.

Протокол иначе садржи прилог број 1 у виду препорука за вођење разговора са мало-
летним лицем у смислу да орган који поступа приликом саслушања мора малолетно 
лице ослободити страха од суда тако што ће га судија и стручно лице упознати са про-
стором, показати му зграду, компјутере, дати сок или чоколаду, неку пригодну играчку, 
да би се осетило безбедно. Потом, да судија треба да малолетном лицу, на начин који оно 
може да схвати, објасни шта ће се у суду догађати, шта се од њега очекује и да обавезно 
провери да ли је оно то разумело; да саслушање мора бити прилагођено не само узрасту 
малолетног лица и његовим личним својствима већ судија мора прилагодити речник 
његовом узрасту да би га оно правилно разумело, као и боју гласа, тако да га све време 
благим гласом истовремено смирује и охрабрује да објасни догађај или догађаје који су 
се десили. Малолетно лице мора бити упозорено да не мора да одговори на сва питања 
уколико не жели, да се прво постављају општа питања, обавезно питање да ли је раз-
умело питање, а након тога тек питања у вези са конкретним чињеницама. Када судија 
заврши саслушање, треба да пита малолетно лице да ли оно само жели нешто да каже 
и да допуни свој исказ. У оквиру овог прилога је наведено да правила о састављању за-
писника о предузимању ових парничних радњи обавезују суд да малолетно лице поуче 
да пажљиво слуша диктирање записника  и да, ако је судија нешто погрешно унео, оно 
има право да слободно без страха тражи да се то исправи. Судија и стручно лице ис-
товремено треба да обрате пажњу на понашање малолетног лица (израз лица, покрете 
тела, узнемиреност, да ли показује страх према родитељима или другом члану породице 
и друго) , и да ток саслушања прилагоди сагледаним реакцијама малолетног лица.

Из праксе, због потребе случаја, указујем да је потребно да у записнику стоје 
констатације у погледу свих ових чињеница и околности, јер је свака од њих од велике 
важности приликом одлучивања суда, па и о томе шта малолетник подразумева под 
одређеним терминима, какве мимике показује, како се понаша. Све ово из овог прото-
кола се односи и на саслушање малолетника пред полицијом (а није ближе прописано 
Протоколом о поступању полицијских службеника).

Дакле, општи законски основ за поступање правосудних органа су Кривични зако-
ник и Законик о кривичном поступку, и то Кривични законик као материјално-правни 
основ, који предвиђа односно инкриминише поједина кривична дела у оквиру којих је 
одређена радња, начин извршења, да ли је дело извршено на штету оштећеног мало-
летног лица. Одредбом члана 150 Закона о малолетним учиниоцима и кривичноправној 
заштити малолетних лица, прецизно су наведена кривична дела која спадају у кривична 
дела којима су оштећена малолетна лица, као и Закон о посебним мерама за спречавање 
вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима.

Овај Протокол, међутим, уређује поступање тужиоца и истражног судије по старом 
ЗКП-у . По новом ЗКП-у имамо концепт тужилачке истраге и судију за претходни по-
ступак који води истрагу по захтеву тужиоца, ако је за кривично  дело прописана за-
творска казна у трајању дужем од осам година (у осталим случајевима спроводе се ис-
тражне радње). Поступак код јавног тужиоца и код судије за претходни поступак пружа 
могућност да се утврде све правно релевантне чињенице из одређене одредбе КЗ-а и да 
се након тога одлучи да ли има довољно оправдане сумње за покретање оптужнице у 
односу на учиниоца кривичног дела. Тако је од велике важности, да сви докази који су  
прибављени у овој фази поступка буду законити, јер њихово извођење следи на претре-
су који се одржава пред судом, а приликом доношења пресуде суд оцењује сваки доказ 
појединачно и све доказе у њиховој међусобној повезаности,  као и у вези са одбраном 
оптуженог. Сваки незаконити доказ се издваја из списа, јер на тaквом доказу не може 
бити заснована судска пресуда (правичност суђења).

Оно што је важно истаћи је и то да Протокол предвиђа да је, ако резултати почетне 
процене укажу да постоји потреба за заштиту малолетног лица, у центру за социјални рад  
потребно сазвати конференцију случаја, коју заказује водитељ случаја (стручно лице) 
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центра за социјални рад. Пожељно је да овој конференцији присуствује специјализовани 
тужилац који се на конференцију обавезно позива, а уколико њој не присуствује, 
онда му се обавезно доставља записник у случају изостанка. Важно је истаћи да орган 
старатељства, иако нема улогу вештака у овом поступку, има специфичан положај и да 
даје стручни налаз у писменој форми, уз поштовање законских одредаба о којима је већ 
било речи, а који мора бити поуздан основ за одлучивање суда у погледу заштитних 
мера, па у вези с тим, а и због хитности поступка, суд може овом органу одредити јасан 
задатак и смернице, да не би долазило до кашњења, односно одуговлачења поступка. 
Због тога је и потребно да тужилац буде одмах укључен.

Овај налаз би требало, сходно Протоколу, а и судској пракси, да пружи одговор на 
питање у погледу психосоцијалног статуса малолетног лица, чињеница које указују на 
последице злостављања и занемаривања, као и да ли је малолетно лице, по свом пси-
хофизичком развоју и актуелном стању, способно да сведочи. Стручна лица могу да се 
и пред судом појаве у улози сведока или вештака, уколико за тим има потребе.  Сход-
но одредбама ЗКП-а њима се на главном претресу могу постављати одређена питања и 
њихов налаз и изјашњење на претресу подлеже оцени суда као и свих осталих доказа 
који су изведени у поступку. До сада у пракси нема пуно примера саслушања малолет-
них лица пред судом на претресу (све из разлога да би се спречила даља трауматизација 
малолетних оштећених лица). Практикује се да саслушања обаве вештаци, а свеобух-
ватно вештачење (које садржи и прецизне изјаве малолетника у погледу полних радњи, 
сагласно речнику саслушаних), је и у погледу радњи извршења кривичних дела предмет 
оцене од стране суда, па чињенице које у погледу изјаве малолетника садрже извештаји 
органа старатељства, такође су значајне за суд.  

ЗАКЉУЧАК 

На основу свега што смо изнели, може се закључити да се супротстављање кривич-
ним делима против полне слободе, којима су оштећена малолетна лица, мора одвијати 
коришћењем свих наведених протокола, јер се они међусобно надограђују и допуњују, 
као и поменутих закона, уз примену европских стандарда. Праћење унапређења мера  
датих у свим наведеним протоколима и поменутим законима мора бити  континуирано, 
заједничко, између поменутих институција међусобно и свих институција и суда,  да би 
мере, поступак и евентуално кажњавање постигло своју општу и посебну сврху, о чему 
је напред било речи.

Неопходни су такође чешћи сусрети, размена мишљења, заједничка едукација, или 
чак и формирање мешовитог тима, или специјализованих центара у којима ће радити 
стручњаци свих профила, попут лекара, психолога, педагога, специјалних педагога. У 
оквиру њих ће се налазити специјалне собе за саслушање малолетних лица у којима ће 
се правити аудио и видео снимци разговора. Приликом давања налаза, те снимке могу 
користити вештаци, а они могу послужити и као доказ пред судом пред којим се води 
поступак. На њима може бити заснована и пресуда, имајући у виду да се саслушање 
малолетних лица најчешће не препоручује због трауматизације. 
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FIGHTING CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM THAT 
ADVERSELY AFFECT JUVENILES, CASE LAW AND EUROPEAN STANDARDS 

Nada Hadzi-Peric 
Court of appeal in Belgrade

Abstract: “The present-day understanding of sexual freedom and sexual morality 
significantly differs from that from earlier times, so that the attitude of criminal law and 
legislation has substantially changed (---). On one hand, in order to protect the intimate sphere 
of personality, the number of these criminal offences should be reduced to a minimum (---) 
and on the other, criminal law regulates solely such relations in this sphere which not only do 
they violate the goods and beliefs of an individual, but at the same time represent an attack at 
social spheres and beliefs”3

The topic addressed by the author of this paper refers to criminal offences against sexu-
al freedom which affect children (minors) as contemporary forms of criminality. The author 
starts from  the fact that the incidence of these criminal offences in court proceedings is high 
(sometimes because a criminal offence has actually been committed and sometimes because a 
criminal offence has been falsely reported) and the phenomenon that such criminal offences 
are more difficult to prove in court proceedings (as a result of omissions made in the pre-trial 
proceedings), which leads to delays in the criminal proceedings,  alterations of the legal quali-
fication of a criminal offence or acquittals following expensive and compromising proceedings 
the victims or their families in general are exposed to. Given that in these proceedings, when 
a criminal offence is proved, it is necessary to impose urgent security measures to protect the 
victim and personality,  the author points to the legal provisions of the Criminal Code of the 
Republic of Serbia which lay down criminal offences against sexual freedom, their protected 
values and the provisions of the conventions and other regulations applicable in such proceed-
ings, as well as the provisions of the protocols on the conduct of the competent authorities 
which deal with the victim of a criminal offence, stresses the need for their application and 
their correlation and importance for the case law, providing some examples from court rulings 
and finally, sets out her conclusion and suggestions for resolving these issues. This paper aims 
to contribute to the elimination of procedural flaws which lead to a piece of evidence being 
considered illegally obtained and as such unusable for the reaching of a court decision, protect 
the injured parties – victims of a criminal offence and ensure that the proceedings be fair and 
completed within a reasonable period of time.

Keywords: sexual offences, child as a victim, legislation, legally obtained evidence, case law. 

3 - Criminal law – prof. Bora Čejović, PhD, and prof. Mirko Kulić, PhD, Official Gazette 2011, p. 447



НЕКА СПОРНА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ПРИМЕНУ 
ЧЛАНА 246 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Гордана Петковић1

Апелациони суд у Београду

Сажетак: Предмет овог рада је кривично дело неовлашћене производње и 
стављања у промет опојних дрога које је прописано чланом 246 Кривичног законика 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 
104/13). Ово кривично дело спада у групу кривичних дела против здравља људи и за 
његове учиниоце је закон прописао строго кажњавање, посебно за квалификоване 
облике извршења када је забрањено ублажавање, а као најнижа законом прописана 
казна је, казна затвора од три, односно пет година. Ауторка у овом раду жели истаћи 
да је поменуто кривично дело једно од заступљенијих у раду судова. Посебна пажња 
у раду је посвећена биљци cannabis (конопља) у терминолошком смислу. Такође, ау-
торка жели указати на проблем тумачења појма „производња“, што у случају непра-
вилног или преуског тумачења у пракси доводи и до погрешне примене кривичног 
закона, а самим тим, до неправилног кажњавања извршилаца кривичног дела. На 
крају ауторка закључује да, за делотворну борбу против наркоманије, оштрица кри-
вичног прогона треба да буде усмерена на главне актере наркоманије, то јест, на оне 
који на том нелегалном тржишту остварују огромне профите, а не на оне који у том 
друштвеном злу учествују најчешће као његове жртве.

УВОД

Кривично дело неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из чла-
на 246 Кривичног законика (КЗ), у пракси наших судова изазива недоумице услед којих 
у пракси настају разни проблеми који би се могли подeлити у три групе: недовољно 
познавање материје, терминолошка збрка и неодговарајуће тумачење закона.

 Највеће недоумице изазива биљка канабис, јер се често изједначава са нашом 
конопљом и једним производом који се добија из мексичке конопље и има назив „ма-
рихуана“. Стварно, између наше конопље и марихуане постоји велика разлика која се 
због незнања занемарује.

 Терминологија која се користи у овој материји је или уско стручна (органска 
хемија, биологија) или недовољно јасна и непрецизна. Поред стручних назива пси-
хоактивних материја чије познавање од судија и тужилаца не можемо ни очекивати, 
постоје и они који се јављају на тржишту или међу корисницима, што често доводи 
до забуна. Једна те иста психоактивна супстанца се појављује под различитим на-
зивима, или различите, под истим називом. Терминолошке непрецизности јављају 
се чак и у прописима који су у вези са овом материјом. Тако, Кривични законик не 
прави разлику између наркотика и осталих психоактивних супстанци, а Закон о пси-
хоактивним контролисаним супстанцама (ЗОПКС) прави. За овај други, наркотици 
су само један од више различитих облика психоактивних контролисаних супстанци.

Тумачење закона за судије и тужиоце не би требало да буде проблем, али није 
тако. То показује пракса у којој су екстензивна тумачења кривичноправних норми 
била и јесу честа, а што је недопустиво у кривичном праву.

CANNABIS 

Канабис или конопља је једногодишња биљка коју човек гаји већ више хиљада 
година. Гајио је због семена које је користио за исхрану животиња и за лек, због вла-
1 Судија Апелационог суда.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА168

кана које је користио за израду: канапа, ужади, одевних предмета и постељине и због 
њених психоактивних својстава које је користио, прво у религиозне сврхе, а потом и као 
средство за омамљивање ради уживања. Као и код осталих културних биљака, човек је 
одабиром (селекцијом) покушавао да утиче на њихово прилагођавање својим потреба-
ма. Тако су настајале нове сорте које су се међусобно знатно разликовале.

Данас ботаничари праве разлику између: cannabis sativа, cannabis indikа и cannabis 
ruderalis. Не слажу се око тога да ли су то посебне врсте или само различити вариjетети 
исте врсте – cannabis sativа. Но, без обзира на то ко је од њих у праву, разлике између 
њих су уочљиве и значајне. Индика је нижа и има слабо влакно, али је знатно богатија 
психоактивним супстанцама, чак четири-пет пута у односу на сативу. С друге стране, 
сатива је много виша и има боље влакно, али и знатно мањи проценат психоактивних 
супстанци. Рудералис не само што је ниска и има слабо влакно, већ је сиромашна и у 
психоактивним супстанцама, али је најбоље прилагођена за узгој у хладнијим климат-
ским условима.

Због оваквих особина, индика је гајена као опојно средство, а сатива као тек-
стилна биљка. Индика је најбоље прилагођена суптропској клими, а сатива умерено 
континенталној и континенталној. Покушаји да се индика гаји у нашим климатским 
условима нису били успешни, јер је садржај психоактивних супстанци био испод оног 
који омогућава рентабилну производњу¹ (Јован Туцаков, Лечење биљем, стр. 315).

Канабис сатива је раније узгајана само ради семена и као сировина у текстилној 
индустрији. Али, и она садржи психоактивне супстанце. Њихова концентрација зависи 
од климатских услова у којима се узгаја и начина на који се узгаја. Наиме, конопља се 
може узгајати као пролећни или као озими усев.

Узгајана као сировина за производњу опојних дрога канабис сатива је мењала своја 
својства. Селекцијом су стваране нове сорте, све богатије психоактивним супстанцама. 
Укрштањем са канабис индиком, тај процес је још више убрзан. Мексичка сатива (мари-
хуана) до средине прошлог века имала је у просеку око 3% психоактивних супстанци, 
а почетком овог века, неке сорте садрже чак и преко 8%. Конопља која се код нас може 
узгајати само као пролећни усев, садржи најчешчће 1% психоактивних супстанци, те 
не може бити коришћена као сировина за рентабилну производњу психоактивних суп-
станци.

Из конопље су научници до сада издвојили 483 различите хемијске супстанце, од 
којих су 84 разна једињења канабинола. Најзначајнији је тетрахидроканабинол (ТХЦ) 
чија је хемијска ознака delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). По његовој концентрацији се 
мери јачина дроге. Он се узима и као мерило за разликовање текстилне од наркотичке 
конопље. Тако, наш ЗОПКС одређује, да се као текстилна конопља могу узгајати само 
оне сорте које имају мање од 0,3% ТХЦ-а. Закон је доста строг, уз то и недовољно пре-
цизан, јер није јасно, да ли се тих 0,3%, рачуна од целе биљке или, само од њеног цветног 
дела, а разлика није занемарљива, посебно код текстилне конопље.

Основна дрога, осушени цветни врхови женске конопље, садржи око 20% смоле која 
је носилац свих психоактивних супстанци. То је мрка, полутечна и лепљива материја коју 
лучи цвет женске конопље и која има јак мирис на конопљу. Није растворљива у води, 
а јесте у алкохолу, етеру и сумпоругљенику² (Јован Туцаков, Лечење биљем, стр. 314). 
Мушка конопља не лучи ову смолу, па је безвредна, јер не може служити као сировина 
за производњу наркотика. Безначајни су и лист и стабљика женске конопље мимо цвета, 
јер лист садржи и до десет пута мање психоактивних супстанци него цвет, а стабљика 
чак и сто пута мање. Листови при цвету су једноставни и дугуљасти, слични бодљи, 
често слепљени смолом. Листови ван цветног дела су сложени и дубоко урезани без 
видљивих трагова смоле. Ова разлика је значајна, јер се на основу ње може закључивати 
да ли материјал потиче од целе биљке или сам од њеног цветног дела.
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ТЕРМИНОЛОШКА ЗБРКА

Да би се људи споразумевали, језик којим говоре треба да буде довољно прецизан 
и јасан. Говорни језик често не задовољава те критеријуме. Научници зато смишљају 
своје језике у којим стручна терминологија има доминантно место. Уз то, они се труде да 
појмови који одговарају одређеним терминима буду прецизни, јасни и недвосмислени. 
Правници се такође труде да задовоље ове критеријуме. Али, они су често принуђени да 
користе и стручну терминологију других научних области, што често изазива пробле-
ме. У прописима који се односе на наркоманију, просто није могуће да се избегне при-
мена терминологије из хемије и биологије. У пракси, примена тих прописа је још мање 
могућа. Проблематика која се у вези са тим јавља има велики значај за правну праксу. 
Зато је врло важно да се са њом упознамо.

Једна од радњи кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет 
опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, јесте недозвољена производња. Термин производња 
може имати бар два значења, два појма. Један је ужи и потиче из економије, а други 
шири и потиче из говорног језика. Ужи појам се може одредити (дефинисати) као посао, 
бизнис (business), дакле, као људска организована делатност која је усмерена на добијање 
производа који ће као роба бити изнети на тржиште ради продаје и ради остваривања 
профита, то јест, зараде. Шири појам би обухватио сваку људску делатност која је усме-
рена на добијање неког производа. У конкретном случају, ужи појам би обухватао само 
производњу наркотика за тржиште, легално или илегално, а шири, сваку делатност која 
је усмерена на добијање наркотика.

ЗОПКС у члану 3 тачка 13 одређује шта се сматра недозвољеном производњом, али 
се из те одредбе не може ништа закључити о значењу термина производња, те нам она 
не може помоћи да се определимо између ужег и ширег појма. Ни у члану 22 став 1 се 
о томе ништа не каже на изричит начин. Али, из смисла целе одредбе произилази да се 
законодавац опредељује за ужи појам. Наиме, у овој одредби се наводе разне делатности 
и поступци које обавља правно лице у складу са законом. Правно лице за те делатности 
мора имати дозволу надлежног органа, која му се издаје само ако испуњава законом или 
другим прописима прописане услове за обављање тог посла, бизниса.

Проблематика у вези са термином промет је знатно другачија. КЗ ни овај термин не 
дефинише, али он може бити дефинисан као правни или као економски појам, који су 
практично подударни. Проблем се, међутим појављује када се КЗ упореди са ЗОПКС. 
Јер, овај други прави разлику између промета, који се одређује као промет на велико и 
доставе која се своди на промет на мало. Пошто члан 246 став 1 КЗ не помиње доставу, 
може се поставити питање да ли и стављање у промет опојних дрога на мало представља 
радњу овог кривичног дела. Све је много јасније када се узме у обзир одредба члана 113 
ЗОПКС, која доставу психоактивних супстанци и биљака од којих се могу добити пси-
хоактивне супстанце од стране физичког лица квалификује као прекршај.

На проблематику која је у вези са термином опојна дрога већ је указано у уводном 
делу. За члан 246 став 1 КЗ, опојне дроге су општи термин који обухвата све психоактив-
не супстанце, а члан 2 став 2 ЗОПКС, гласи:

Психоактивне контролисане супстанце из става 1 овог члана су:
1) опојне дроге, односно наркотици;
2) психотропне супстанце;
3) производи биолошког порекла који имају психоактивно дејство;
4) друге психоактивне контролисане супстанце.
Очигледно је да ове одредбе нису усклађене. Појам који произилази из КЗ и онај који 

произилази из ЗОПКС се битно разликују. Који применити?
Одредба члана 2 став 2 ЗОПКС није сасвим јасна ни сама за себе. Тачка 1 и тачка 3 се 

делимично преклапају, јер производи добијени од мака и конопље спадају у обе скупи-
не, или се мора узети да опијум, морфијум, хероин и хашиш нису опојне дроге, већ неке 
друге психоактивне супстанце. Ову недоумицу не можемо разрешити ни уз помоћ Спи-
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ска психоактивних контролисаних супстанци (Списак), јер се у њему не налазе подаци 
који би на то питање одговорили.

Радња кривичног дела из члана 246 став 2 КЗ, јесте узгој. И тај термин, као и 
производња, може имати бар два појма, ужи и шири. Ужи је појам из економије и зна-
чи организовану делатност усмерену на добијање производа намењени тржишту ради 
остваривања профита, а шири значи свако гајење биљака, без обзира на њихову намену. 
ЗОПКС не прави разлику између узгоја и гајења биљака, јер у одељку VI се говори о 
гајењу биљака из којих се могу добити психоактивне супстанце, а у члану 87 о лицу које 
узгаја биљке из којих се могу добити психоактивне супстанце. Али из смисла одредаба 
које се односе на гајење биљака, произилази да се овај закон опредељује за ужи појам.

Предмет кривичног дела из члана 246 став 1 и члана 246а КЗ, јесу супстанце и пре-
парати који су проглашени за опојне дроге. Биљке из којих се могу добити психоактивне 
супстанце се не помињу. Пошто и КЗ и ЗОПКС праве разлику између психоактивних 
супстанци и биљака из којих се могу добити психоактивне супстанце, једини могући 
закључак је да биљке из којих се могу добити психоактивне супстанце нису предмет 
ових кривичних дела. Ту двоумљења не би требало да буде. Ипак, није тако. Нису рет-
ки случајеви да се у пракси наших судова као предмет ових кривичних дела појављује 
конопља као биљка. Томе свакако доприноси Списак, јер се у њему cannabis налази, али 
се описује као биљка. Према одредби члана 3 тачка 4 у Списак се уносе и биљке из којих 
се може добити психоактивна контролисана супстанца, а из начина како је cannabis (ка-
набис) описан, несумњиво произилази да је он унет у Списак као биљка, а не као дрога.

Занемаривање разликовања биљака из којих се могу добити опојне дроге и опојна 
дрога, може довести до грешака које могу бити од битног утицаја на правилно пресуђење. 
Наиме, ако се задовољимо чињеницом да материјал који је предмет кривичног дела 
представља конопљу која садржи више од 0,3% ТХЦ, онда ћемо пропустити да утврдимо 
да ли је тај материјал биљка конопље или нека дрога која је добијена из биљке, а то, како 
смо већ видели, није свеједно. Није, наравно свеједно ни то која је дрога у питању. Јер, 
опасност по људско здравље није иста када се пуши цигарета завијена од наше конопље 
која садржи, рецимо 0,4% ТХЦ-а и хашиша који садржи и више од 20%. Однос је 1:50. А 
од степена друштвене опасности зависи, као што знамо, степен кривице који суд мора 
да утврди.

Занемаривање утврђивања порекла материјала који је предмет кривичног дела 
такође може довести до неправилне пресуде. Количина ТХЦ-а у конопљи не зависи само 
од врсте и варијетета, већ и од тога како је и где узгајана. Наиме, изједначавање наше 
конопље која има нешто више од 0,3% ТХЦ-а са марихуаном која има и преко 8% је недо-
пустиво, али је доста често у пракси наших судова. Просто, и тужилац и суд, материјал 
од наше конопље називају марихуаном. Исто тако је недопустиво и изједначавање мари-
хуане биљке са дрогама које су добијене из те биљке.

ТУМАЧЕЊЕ ПРОПИСА

Правилна примена закона и других прописа зависи од тога да ли их је суд правилно 
схватио, протумачио. Прописи се могу судски тумачити са више аспеката. Нарочито нас 
занимају језичко, по обиму, и циљно. Језичко може бити граматичко и логичко, по оби-
му може бити екстензивно и рестриктивно, а циљно треба да одговори на питање која 
је сврха закона, односно других прописа, то јест, шта је законодавац хтео да постигне 
њиховом применом.

При одређивању радње кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ, законодавац користи 
трајни глаголски облик. Не каже ко произведе или ко стави у промет, већ ко производи, 
ко продаје, нуди на продају, ставља у промет супстанце или препарате који су проглаше-
ни за опојне дроге. Шта то може да значи? Код производње то може значити да се радња 
састоји од више узастопних делатности које следе једна за другом и представљају про-
цес производње. Може значити и то да производња траје, дакле, да има неки континуи-
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тет, да се понавља. Код стављања у промет, трајни глаголски облик може значити само 
то, да се радња понавља. Наиме, куповати ради продаје значи увек куповати нову робу. 
Не може се више пута купити иста роба. Кривична дела код којих се радња извршења 
понавља у теорији су позната као колективна кривична дела.

У теорији постоји спор о томе да ли је за постојање оваквог кривичног дела довољно 
да је учинилац извршио само једну радњу или је потребно да ју је бар једном поновио. 
Највећи број теоретичара сматра да је за постојање колективног кривичног дела потреб-
но да је радња извршења бар једном поновљена. Изузетно, и једна радња може бити 
довољна, ако се докаже да је учинилац имао намеру да радњу извршења понавља, то јест, 
ако из његовог понашања или околности случаја произилази да је он такву намеру имао.

У одредби става 1 члана 246 КЗ, достава коју ЗОПКС дефинише као промет на мало 
се не помиње. У исто време ЗОПКС доставу коју изврши физичко лице, санкциони-
ше као прекршај. Логичним повезивањем ових чињеница, долази се до закључка да КЗ 
санкционише само недозвољени промет на велико. Исто тако, из чињенице да се у члан 
246а КЗ, биљке из којих се могу добити психоактивне супстанце не помињу као предмет 
кривичног дела, логички произилази да оне и њихови делови и нису предмет тог дела.

У ситуацију да законе и друге прописе тумачи по обиму, суд долази када законодавац 
користи термине који могу имати шире или уже појмове. Екстензивно тумачење имамо 
када се суд определи за шири појам, а рестриктивно када прихвати ужи појам. Али, суд 
није овлашћен да кривичне прописе тумачи екстензивно, јер је то у супротности са ос-
новим принципима кривичног права.

ЗАКЉУЧАК

Предмет кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ не могу бити биљке или њихови дело-
ви из којих се могу добити психоактивне супстанце. Треба правити разлику између про-
мета, који се одређује као промет на велико, и доставе, која се своди на промет на мало. 
Одредба члана 113 ЗОПКС доставу психоактивних супстанци и биљака од којих се могу 
добити психоактивне супстанце од стране физичког лица квалификује као прекршај.
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Abstract: Subject of this paper is the criminal offense of unlawful production and circulation 
of narcotics on the market which is stipulated by the Article 246 of the Criminal Code (“Official 
Gazette of the Republic of Serbia”, no. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13). This 
criminal offence is directed against human health and the law prescribed a strict punishment 
for its perpetrators, especially for qualified forms of commission when mitigation is not 
allowed, and the minimal penalty prescribed by the law is 3 or 5 years of prison. The author 
points out that said criminal offence is one of the most frequent in the courts. The paper gives 
special attention to “cannabis” plant in terminological terms. In addition, the author highlights 
the problem of interpretation of the term ,”production”, which in the case of incorrect or 
narrow interpretation in practice leads to false use of the Criminal Code, and consequently to 
improper punishment of perpetrators of this criminal offence. In the end, the author concludes 
that for the successful fight against drug abuse, criminal persecution must be directed towards 
the main drug dealers, i.e. at those who gain huge income in illegal market, and not to the ones 
who are usually the victims in the process of drug trafficking.



ПРАВНА ЛИЦА КАО СУБЈЕКТИ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1

Ивана Бодрожић2

Криминалистичко-полицијска академија, Београд

Сажетак: У раду се разматрају кривична одговорност правних лица у српском 
кривичном законодавству уопште, као један од посебних случајева одговорности у 
кривичном праву, као и њихова способност да се сматрају субјектима кривичних дела 
и повезаност с кривичним делима против животне средине. Наиме, штетне делатно-
сти правних лица, чији је степен друштвене опасности у тој мери висок да оправдава 
кривичноправну реакцију, посебно су изражене у области угрожавања и уништења 
животне средине, с обзиром на то да развој привреде и савременог друштва са собом 
носи и негативне последице, које се често манифестују у области загађивања жи-
вотне средине. Управо се у тој области правна лица често могу јављати као субјекти 
кривичних дела којима је непосредни групни заштитни објекат животна средина. У 
том смислу се разматрају основне теорије у вези с правним субјективитетом правног 
лица, облици одговорности, поједини концепцијски прилази и примена постојећег 
корпуса норми о кривичноправној одговорности правних лица и њиховој одговор-
ности за кривична дела против животне средине у Републици Србији.

Кључне речи: правна лица, субјекат кривичног дела, посебни случајеви одговор-
ности у кривичном праву, кривична дела против животне средине.

Сваки човек има право на здрав и продуктиван живот у складу 
са природом. Здрава животна средина предуслов је овог права.“

Члан 16.1. Декларације Копаоничке школе прирoдног права

УМЕСТО УВОДА: О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА 
ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КАО ЈЕДНОМ ОД ПОСЕБНИХ СЛУЧАЈЕВА 

ОДГОВОРНОСТИ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ
Начело societas delinquere non potest и строг доктринарни став да правна лица не 

могу одговарати за кривична дела јер не располажу свешћу и вољом потребним за 
изрицање друштвено-етичког прекора, изражени сентенцом no soul to dam, no body to 
kick, не одговарају потребама осавремењивања и модификовања кривичног права у 
складу с промењеним друштвеним околностима и карактеристикама криминалитета 
правних лица.

 Иако несумњиво треба уважавати достигнућа кривичноправне догматике и 
не одступати од основних кривичноправних начела, максима ius criminale semper 
reformandum est подразумева да су потребне и извесне промене у складу с новим об-
лицима штетних делатности како физичких тако и правних лица, које често упоредо 
с развојем привреде и модерне цивилизације имају несагледиве штетне последице.

У том смислу, развој индустријализације, а касније технологије и технологизације 
друштва доводе у питање оправданост правила да правно лице не може вршити кри-
вична дела и за њих одговарати.3 Сам развој идеје о одговорности правних лица за 
1  Рад је резултат истраживања на пројекту „Криминалитет у Србији и инструменти државне 
реакције“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду у оквиру 
циклуса научних истраживања 2015‒2019. година.
2  Асистент на Криминалистичко-полицијској академији, докторанд Правног факултета Универзитета 
у Београду, ivana.bodrozic@kpa.edu.rs
3  Потреба за увођењем кривичне одговорности правних лица се појављује као оправдана и потребна 
у случајевима одговора државе и друштва на нове појавне облике криминалитета каквим се може 
сматрати и еколошки криминалитет. 
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кривична дела има своје корене још у римском праву, које је одређеним колективите-
тима признавало својство правног лица ‒ universitas, каквима су се сматрали градови и 
удружења занатлија, који су се могли појављивати пред судом и поседовати добра и чији 
су се деликти сматрали деликтима индивидуа које су их сачињавале и према којима су 
примењиване казне.4 

Правна теорија у средњем веку признаје правном лицу права и обавезе, појам 
universitas тумачи као фиктивно лице ‒ persona ficta, сматра га једним лицем и успоставља 
и грађанску и казнену пододговорност правног лица. Различитост ставова, које је пра-
во током свог развоја заузимало према кривичној одговорности правних лица, мењала 
се кроз време и периоде, али као најзначајније у том развојном процесу спознаје и 
одлучивања (да ли и на који начин правна лица могу бити субјекти кривичних дела) 
треба истаћи неколико историјских тренутака у развоју кривичноправне науке, који су 
умногоме опредељивали став према поменутој одговорности. 

Наиме, Француска буржоаска револуција, која је устоличила начело индивидуалне 
субјективне одговорности, теоријски познато као начело кривице, негирала је одговор-
ност правног лица. Тај концепт, упоредо с развојем индустријализације, почиње да губи 
на значају и да уступа место могућности кривичноправне одговорности правних лица, 
јер је у друштвеним околностима које је карактерисао криминалитет корпорација с из-
узетно штетним последицама то било оправдање за казнену одговорност правних лица.

Најзначајније питање суштинске природе у вези с казненом одговорношћу правних 
лица јесте питање те одговорности у ширем смислу, у вези с чим се могу издвојити три 
става: први негира и кривичну и сваку другу казнену одговорност правних лица, дру-
ги не прихвата кривичну одговорност већ се опредељује за неки облик казнене одго-
ворности sui generis или одговорност правних лица за друге кажњиве деликте попут 
прекршаја и трећи који подразумева да је оправдана и нужна кривичноправна одговор-
ност правних лица.5

Питање казнене одговорности правних лица је повезано и с питањем његовог прав-
ног субјективитета, у вези с чим се могу поменути две теорије: теорија реалности6 или 
„органска теорија“, која подразумева да је правно лице реални, физички феномен са 
својим седиштем, лицима која га чине и делатностима, које се манифестују у спољном 
свету као делатности правног лица, и теорија фикције7, која подразумева да се правно 
лице разуме као апстрактна категорија, која се и поред чињенице да је чине појединци 
сматра једним лицем којем се признају права и обавезе.

Без обзира на то који би приступ био одабран, правно лице се мора посматра-
ти као правна категорија и правни феномен. Оно је засновано на реалности уз помоћ 
апстраховања и реалних и материјалних елемената.8

Кривичноправна одговорност правних лица је данас предвиђена законодавствима 
многобројних држава. Она је првобитно прихваћена у земљама англосаксонске прав-
не традиције, у Енглеској и Сједињеним Америчким Државама. У Енглеској је прво 
успостављена одговорност правних лица за кривична дела Public welfare offences, каква 
су била дела у вези с продајом алкохолних пића, пољопривреде и друмског превоза, да 

4  З. Стојановић; R. Shine, Коментар Закона о одговорности правних лица за кривична дјела, Подгорица, 
2007, стр. 9.
5  З. Стојановић, Кривично право: општи део, Београд, 2012, стр. 181.
6  Творац теорије је О. Гирке и она правно лице означава као реaлно биће које може самостално да 
предузима радње и одговара за своје поступке, које има своју вољу која је, у ствари, воља физичких лица 
која њиме управљају.
7  Творац теорије је теоретичар К. Ф. фон Савињи и она се ослања на поставку да правно лице не може 
одговарати за кривично дело зато што није способно ни да га учини, због тога што се кривично дело може 
учинити само радњом или пропуштањем дужне радње човека, што само правно лице нема свест и вољу, па 
самим тим не може ни бити криво, и што кривичне санкције погађају сва лица која сачињавају правно лице, 
те не могу бити личне. 
8  З. Стојановић, R. Shine, op. cit., стр. 9.
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би се касније проширила и на друга кривична дела.9 У САД се тек почетком XX века до-
носе прве пресуде којима се правна лица кажњавају за кривична дела.10

У земљама које припадају континенталном правном простору, одговорност правних 
лица је уведена прво 1950. године у Холандији, која је била под снажним утицајем англо-
америчког права, али само у области привредних кривичних дела. Недуго затим, године 
1976. та одговорност се у Холандији проширује на сва кривична дела, након чега све 
већи број земаља у Европи прихвата концепт кривичноправне одговорности правних 
лица. Одговорност правних лица за кривична дела је уведена хронолошки најпре у Пор-
тугалу 1984, Шведској 1986, Норвешкој 1991, Исланду 1993, Француској 1994, Финској 
1995, Данској 1996, Белгији и Словенији 1999, Мађарској 2001, Швајцарској и Хрватској 
2003, Чешкој и Аустрији 2005. и у Црној Гори 2006. године.11

Српско кривично законодавство до 2008. године је познавало одговорност правних 
лица за прекршаје и привредне преступе, а 23. октобра 2008. године је усвојен Закон о 
одговорности правних лица за кривична дела, који је ступио на снагу 5. новембра 2008. 
године, чиме је Србија, знатно касније од осталих европских држава, усвојила принцип 
кажњивости правних лица за кривична дела као посебан случај одговорности у кривич-
ном праву.12

РАЗЛОЗИ ЗА УВОЂЕЊЕ КРИВИЧНОПРАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
ПРАВНИХ ЛИЦА И ЊЕНЕ ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Као основни разлози за увођење кривичноправне одговорности правних лица у 
српско кривично законодавство првенствено треба истаћи криминално-политичке и 
правне разлоге. Криминална политика, која се бави питањима обликовања друштвене 
реакције на криминалитет, наметнула је питање кривичнопране одговорности правних 
лица као начина реаговања на криминалитет правних лица, који се одликује веома теш-
ким последицама и који се, у зависности од врсте криминалног деловања, јавља у раз-
личитим областима попут привреде, екологије, заштите на раду и сл.13

Као правни разлози који оправдавају кривичноправну одговорност правних лица на-
воде се увођење тог типа казнене одговорности у многобројна законодавства европских 
земаља, као и постојање обавезујућих докумената, прихваћених на наднационалном ни-
воу, од којих као најважнији треба истаћи Препоруку R (88) 18 Комитета министара Са-
вета Европе о одговорности правних лица за кривична дела, усвојену 20. октобра 1998. 
године14, као и низ докумената у којима је предложена или препоручена и одговорност 
правних лица за кривична дела, као што су Кривичноправна конвенција о корупцији из 
1999, Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма из 1999, Конвенција 
Уједињених нација против транснационалног организованог криминала с допунским 
протоколима из 2000, Конвенција о високотехнолошком криминалу из 2001, Конвенција 
Уједињених нација против корупције из 2003, Конвенција Савета Европе о борби про-
9  Г. П. Илић, Одговорност правних лица за кривична дела, Билтен Окружног суда, бр. 80/2009, Београд, 
стр. 10.
10  Године 1909. Врховни суд САД доноси одлуку да кривична одговорност корпорација, које до тада нису 
могле да одговарају за кривична дела, за кривично дело запосленог који је поступао у оквиру свог редовног 
посла не представља кршење Устава. Наведено према: Н. Делић, Неколико напомена у вези с условима 
одговорности правног лица за кривично дело, Право и привреда, бр. 7‒9, Београд, 2011, стр. 292.
11  Г. П. Илић, op. cit., стр. 11. 
12  Каквим се још сматрају скривљена неурачунљивост, одговорност за кривична дела квалификована 
тежом последицом и одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других средстава јавног 
информисања. 
13  Штета коју државе трпе због криминалних активности извршених под окриљем „легалног“ бизниса 
мери се милијардама америчких долара, при чему главну улогу у тим облицима криминала носе управо 
правна лица. (И. Јоксић, Кривичноправни аспект одговорности правних лица, Право ‒ теорија и пракса, 
бр. 7‒9/2010, Београд, стр. 128).
14  Више о утицају поменуте директиве на усвајање кривичне одговорности правних лица у националним 
законодавствима видети у: Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, Freiburg im Breisgau: Ed. iu-
scrim, Max-Planck-Inst. für Ausländisches und Internat. Strafrecht, 1999, str. 10.
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тив трговине људима из 2005, Конвенција Савета Европе о спречавању тероризма из 
2005, као и Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода 
стечених криминалом и о финансирању тероризма из 2005. године.15

У Србији је након доношења Закона о одговорности правних лица за кривична дела 
(ЗОПЛКД) прихваћен сложен систем казнене одговорности правних лица који обухвата 
прекршаје, привредне преступе и кривична дела16. Тај облик одговорности није уведен у 
оквиру кривичног законодавства у ужем смислу, већ је прописан посебним законом ‒ lex 
specialis, због многобројних специфичности правног лица као субјекта кривичног дела.17 

Као најважније питање одговорности правних лица за кривична дела издваја се 
питање основа њихове одговорности. Она се може уредити као аутономна или изведена, 
субјектива или објективна, супсидијарна или кумулативна. У законодавству Републике 
Србије је прихваћен модел изведене, субјективне и кумулативне одговорности, што зна-
чи да се правном лицу урачунава понашање односно одговорност његових органа или 
одговорних лица и утврђује кривица физичког лица које је учинило кривично дело, при 
чему и физичко и правно лице одговарају за исто кривично дело.18

Поред основа одговорности значајно је навести и услове те одговорности. Потребно 
је да је учињено одређено кривично дело19, да га је извршило одговорно лице20, да је 
правно лице поступало у оквиру својих послова или овлашћења, да је кривично дело из-
вршено с намером остваривања користи за правно лице, као и да се одговорност прав-
ног лица може засновати и када је кривично дело учинило физичко лица које делује под 
надзором или контролом одговорног лица, а чије је извршење омогућено пропуштањем 
одговорног лица.

ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ЈЕДАН ОД ОБЛИКА КРИМИНАЛИТЕТА 
ПРАВНИХ ЛИЦА И КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Друштвено опасна понашања којима се угрожава или повређује животна средина и 
за која је због тога предвиђена кривична или каква друга санкција означавају се појмом 
еколошког криминалитета. Тај облик криминалног понашања је у све већем порасту, 
15  Г. П. Илић, op. cit., стр. 12.
16  Привредни преступи и прекршаји нису имали прави и пуни капацитет за сузбијање поступака и 
радњи правних лица, што представља оправдање за увођење кривичноправне одговорности правних лица, 
која омогућава вођење кривичног поступка и изрицање законом прописаних кривичних санкција правним 
лицима.
17  Постоје различите концепције за увођење одговорности правних лица за кривична дела у различитим 
земљама, тако да неке та питања уређују кривичним законицима, а неке у посебним законодавствима. 
Табеларни преглед законских решења појединих европских држава је дат у: M. G. Faure; G. Heine, Criminal 
Enforcement of Environmental Law in the EuropeanUnion: Report, Maastricht University, Faculty of Law, Maasr-
tricht, 2000, str. 12. 
18  Основ одговорности правног лица је одређен чланом 6 ЗОПЛКД-а који гласи:„Правно лице одговара 
за кривично дело које у оквиру својих послова односно овлашћења учини одговорно лице с намером да за 
правно лице оствари корист“, што се додатно проширује ставом 2 истог члана који предвиђа одговорност 
правног лица и када се због непостојања надзора или контроле од стране одговорног лица омогући 
извршење кривичног дела у корист правног лица од стране физичког лица које делује под његовим надзором 
и контролом одговорног лица.
19  У нашем законодавству је прихваћен систем генералне клаузуле, који подразумева да правно лице може 
одговарати за сва кривична дела која му, с обзиром на њихову природу, могу бити стављена на терет. Према 
члану 2 ЗОПЛКД-а, правно лице може одговарати за кривична дела из Посебног дела Кривичног законика 
Србије и других закона (споредно кривично законодавство) уколико су испуњени услови за одговорност 
правног лица. Поред таквог система постоје и други приступи, попут система таксативног набрајања 
кривичних дела за која може одговарати правно лице (Г. П. Илић, Маргиналије уз Закон о одговорности 
правних лица за кривична дела, Crimen (I), бр. 2/2010, Београд, стр. 247. 
20  Под појмом одговорног лица у правном лицу, у смислу члана 112, става 5 Кривичног законика Србије, 
сматра се „лице које на основу закона, прописа или овлашћења врши одређене послове управљања, надзора 
или друге послове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих 
послова“. Према члану 5, ставу 2 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, одговорним лицем 
се сматра „физичко лице коме је правно и фактички поверен одређен круг послова у правном лицу, као и 
лице које је овлашћено, односно за које се може сматрати да је овлашћено да поступа у име правног лица“.
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управо зато што развој савременог друштва и економска корист одређених привред-
них активности, везаних за уништавање или оштећење животне средине, надјачавају 
потребу поштовања корпуса норми којимa је та област заштићена. Економски инте-
рес за стицање што већег профита односи превагу над нормама еколошког права и не 
зауставља штетне активности које су све чешће и које наносе велику, несагледиву штету 
друштву и појединцима у погледу њиховог даљег опстанка.

Иако можда недовољно препознат као значајан од већег дела појединаца, еколошки 
криминалитет у себи носи потенцијал једног од најопаснијих облика друштвено штет-
них понашања, јер дубоко и системски подрива једну од најважнијих претпоставки за 
остваривање основних људских права, на тај начин што уништава и нарушава животну 
средину као скуп основних услова који омогућавају живот човека и његов опстанак на 
планети.21

Еколошки криминалитет је само једна од многобројних криминалних делатности 
правних лица. У зависности од врсте криминалног деловања, криминалитет правних 
лица се може поделити на еколошки криминалитет, привредни криминалитет, крими-
налитет везан за кршење прописа о заштити на раду и криминалитет у области кршења 
основних људских права.22 Узимајући у обзир степен опасности који са собом носи еко-
лошки криминалитет, неки аутори сматрају да се идеја о потреби кажњавања правних 
лица јавила управо због еколошког и транснационалног привредног криминалитета. 

Као пример непоштовања норми еколошког права с катастрофалним последицама 
може се навести случај швајцарске компаније Sandoz из 1986. године, када је у граду 
Базелу избио пожар приликом чијег гашења је у реку Рајну доспело 30 тона хемикалија, 
што је довело до еколошке катастрофе помора рибе дуж читавог тока у дужини од 300 
километара. Сличан је случај и изливање 40,9 милиона литара сировог уља у море из 
танкера корпорације Exxon Valdez 1989. године, што се сматра једном од најтежих еко-
лошких катастрофа у историји.23

Доношењем Кривичног законика Републике Србије из 2005. године, када је уведена 
специјализација кривичних дела против животне средине, животна средина као само-
стални групни заштитни објекат је издвојена у посебну главу XXIV под називом Кри-
вична дела против животне средине. У ту групу кривичних дела, поред нових кривич-
них дела, систематизована су и нека из споредног кривичног законодавства и нека већ 
постојећа из других глава, попут до тада, у глави против привреде предвиђених кривич-
них дела незаконитог лова и незаконитог риболова.24 

У тој групи кривичних дела су прописана следећа кривична дела: загађење животне 
средине (члан 260), непредузимање мера заштите животне средине (члан 261), против-
правна изградња и стављање у погон објеката и постројења који загађују животну сре-
дину (члан 262), оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине (члан 263), 
оштећење животне средине (члан 264), уништење, оштећење, изношење у иностранство 
и уношење у Србију заштићеног природног добра (члан 265), уношење опасних материја 
у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја (члан 
266), недозвољена изградња нуклеарних постројења  (члан 267), повреда права на 
информисање о стању животне средине (члан 268), убијање и злостављање животиња 
(члан 269), преношење заразних болести код животиња и биљака (члан 270), несавесно 
пружање ветеринарске помоћи (члан 271), производња штетних средстава за лечење 
животиња (члан 272), загађивање хране и воде за исхрану, односно напајање животиња 

21  Право на животну средину је у модерним правним системима означено као једно од елементарних 
права човека и, као такво, декларативно предвиђено уставима и другим највишим правним актима, а о 
значају који у њима заузима сликовито говори и постављање паралеле између модерне и демократски 
утемељене државе и еколошке државе ‒ Umweltstaat (М. Шкулић, Кривичноправна заштита животне 
средине, Правни живот, бр. 9/2001, Београд, стр. 261).
22  М. Милошевић, Кривичноправна одговорност правних лица (докторска дисертација), Правни 
факултету Универзитета, Београд, 2013, стр. 25.
23  М. Милошевић, op. cit., стр. 2.
24  З. Стојановић; Н. Делић, Кривично право: посебни део, Београд, 2013, стр. 218. 
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(члан 273), пустошење шума (члан 274), шумска крађа (члан 275), незаконит лов (члан 
276), незаконит риболов (члан 277).25

Групни заштитни објекат свих набројаних инкриминација је животна средина, чији 
појам треба схватити у смислу члана 3 Закона о заштити животне средине, који под тим 
појмом подразумева „скуп природних и створених вредности, чији сложени међусобни 
односи чине окружење односно простор и услове живота људи“.

Објекат заштите наведених кривичних дела јесте животна средина у својој укупно-
сти или поједини еко-медијуми и њихове посебне форме испољавања, као што су биљни 
и животињски свет. Непосредно су усмерена ка заштити поменутих сегмената животне 
средине, али посредно обезбеђују заштиту здравља људи и њиховог права на здраве жи-
вотне услове.26 

Реч је о бланкетним нормама, које тој глави кривичних дела потврђују акцесорни 
карактер кривичног права најпре од управноправних прописа, који су у тој области 
многобројни.

Извршилац тих кривичних дела може бити свако лице, а поједина кривична дела 
добијају свој тежи облик уколико се као њихов извршилац јавља лице са својством 
службеног или одговорног лица.

Последица је одређена или као апстрактна опасност или у виду конкретне опасности 
или повреде.

Највећи број кривичних дела из те главе се може извршити само с умишљајем, а кри-
вична дела за која је предиђено и кажњавање за нехат су: загађивање животне средине 
(члан 260, став 2), непредузимање мера заштите животне средине (члан 261, став 2), 
оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине (члан 263, став 2), оштећење 
животне средине (члан 264, став 2), уништење, оштећење, изношење у иностранство 
и уношење у Србију заштићеног правног добра (члан 265, став 2), преношење зараз-
них болести код животиња и биљака (члан 27, став 4), несавесно пружање ветеринарске 
помоћи (члан 272, став 3), загађивање хране и воде за пиће, односно исхрану животиња 
(члан 273, став 4).

За нека кривична дела уз казну је прописана и мера безбедности одузимања пред-
мета, а за друга је суд овлашћен да, уз изрицање условне осуде, учиниоцима одреди да 
предузму одређене, прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине 
или друге прописане мере заштите.

Еколошка кривична дела се могу поделити у три групе: прву групу чине еколошка 
кривична дела која се налазе у поменутој глави против животне средине, другу чине 
неправа еколошка кривична дела која се налазе у Кривичном законику, али су система-
тизована у некој другој глави кривичних дела, а трећој групи припадају еколошка кри-
вична дела из споредног кривичног законодавства.27 

Од кривичних дела садржаних у другим прописима намењеним заштити живот-
не средине треба поменути кривично дело из члана 95 Закона о здрављу биља, које 
се састоји у уношењу и ширењу штетних организама или биља, биљних производа и 
одређених објеката противно прописима о забрани њиховог уношења, ширења и уво-
за у нашу земљу или заштићено подручје у њој, затим кривично дело из члана 78 За-
кона о средствима за заштиту биља, које постоји када лице произведе, стави у промет 
или примени нерегистровано средство за заштиту биља или активну суспстанцу, одно-
сно основну супстанцу која је уписана у Листу забрањених супстанци, односно про-
изведе, стави у промет или примени средство за заштиту биља за које постоји забрана 
производње, стављања у промет или примене и тиме проузрокује штетне последице за 

25  Кривични законик, Службени гласник, Београд, 2013, стр. 187‒196. 
26  Н. Тањевић, Кривичноправна заштита животне средине у Републици Србији и борба против еколошког 
криминалитета, у: Супротстављање организованом криминалу: правни оквир, међународни стандарди и 
процедуре, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр. 194‒196. 
27  И. Јоксић, Кривичноправна заштита животне средине у законодавству и пракси, у: Екологија и право, 
Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитата Унион, Београд, 2012, стр. 20. 
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здравље људи и животну средину, као и кривично дело из члан 45 Закона о генетички 
модификованим организмима, које постоји када лице употребљава генетички модифи-
коване организме или производ од генетички модификованих организама у затвореним 
системима, намерно их уводи у животну средину, ставља у промет, гаји у комерцијалне 
сврхе или одлаже у животну средину, проузрокујући тиме штетне последице за здравље 
људи и животну средину, и кривична дела из чл. 209 и 210 Закона о водама, која се састоје 
у неовлашћеном пуњењу или коришћењу воде из акумулације, уз изазивање опасности 
за живот и здравље људи и имовину, и у оштећењу при експлоатацији речних наноса.28 

Еколошка кривична дела, посматрана као свеукупност инкриминација у Посебном 
делу Кривичног законика и споредном кривичном законодавству, релативно свеобух-
ватно штите животну средину, уважавајући превасходно антропоцентрични приступ 
обезбеђивању заштите животне средине29, уз посредно придавање значаја и екоцен-
тричном приступу, који у основи полази од признавања правног субјективитета при-
роди и појединачним природним створењима.30 

ПРАВНА ЛИЦА КАО СУБЈЕКТИ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Правна лица се могу сматрати субјектом кривичног дела од ступања на снагу Закона 
о одговорности правних лица за кривична дела, а кривица правног лица се заснива на 
кривици одговорног лица. Без постојања физичког лица, које обавља функцију одговор-
ног лица у правном лицу, и без његове радње, која је предвиђена у закону као кривично 
дело и која је противправна и скривљена, нема ни одговорности правног лица за кри-
вично дело. Прихваћен је модел изведене одговорности, али се применом поменутог 
модела правно лице ипак може сматрати субјектом кривичног дела.

Правно лице одговара за кривично дело које, у оквиру својих послова односно 
овлашћења, учини одговорно лице с намером да за правно лице оствари неку корист. Та 
одговорност постоји и у случају да је, услед изостанка надзора или контроле од стране 
одговорног лица, омогућено извршење кривичног дела у корист правног лица од стране 
физичког лица које делује под контролом или надзором одговорног лица.

Под појмом субјекта (учиниоца) кривичног дела се сматра човек односно физичко 
лице које предузима радњу извршења (извршилац) или радњу саучесништва (саучес-
ник). Субјекат или учинилац је најшири појам, јер обухвата извршиоца, саучеснике, али 
и лица која без кривице учине противправно дело у закону одређено као кривично де-
ло.31 

Постојеће инкриминације против животне средине и могућност правног лица да 
се сматра субјектом кривичног дела отворили су врата кривичноправној одговорно-
сти правних лица за кривична дела против животне средине. Еколошки криминалитет 
правних лица је на тај начин добио нормативну подлогу за кажњавање, која ће ускоро 
морати да се додатно усклађује с релевантним европским прописима, у оквиру европ-
ских интеграција Републике Србије.

Наиме, постојеће инкриминације у српском кривичном законодавству су сва-
како унапредиле претходно недовољно развијени систем кривичних дела којим се 
обезбеђивала заштита животне средине, али се развојем нових решења на европском 
нивоу установљавају нови заједнички стандарди и процедуре за супротстављање еко-
лошком криминалитету. Европско еколошко право, сачињено од мноштва прописа 

28  Т. Гајинов, Еколошки криминал и одговорност правних лица у Републици Србији, Право и привреда, 
бр. 7‒9/2011, Београд, стр. 321. 
29  Према којем животну средину не штитимо нормама кривичног законодавства као неку материјалну, 
физичку ствар већ као апстрактну категорију, с њеном функцијом коју има за човека.
30  М. Врховшек, Кривичноправна заштита животне средине према новом КЗС, Бранич ‒- часопис 
Адвокатске коморе Србије, бр. 3‒4/2008, Београд, стр. 69. 
31  З. Стојановић: Коментар Кривичног законика, Београд, 2012, стр. 78. 
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донетих углавном у форми директива32, а у оквиру процеса придруживања и стицања 
статуса кандидата за чланство у Европској унији Републике Србије, представља захтев 
који треба испунити зарад приближавања решењима која постоје у кривичним законо-
давствима европских земаља.

Један од разлога за доношење Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 
децембра 2012. године била је и потреба усаглашавања решења из националног законо-
давства с преузетим обавезама на међународном нивоу. Тај закон не представља шири 
захват чији би циљ био структурална промена законика, те је његова даља реформа по-
требна и у оквиру неке од наредних интервенција законодавца. Свакако ће се морати 
имплементирати одредбе једне од најважнијих директива Европске уније у тој области 
‒ Директива 2008/99/EC (Directive on the protection of the environment through criminal law), 
усвојене 19. новембра 2008. године.

Та директива има за циљ усклађивање националних прописа у области кривичних 
дела којима се штити животна средина, што би водило стварању услова за ефикасније 
вођење кривичних поступака и коришћење ефикасних истражних метода и помоћи 
између држава чланица ради супротстављања еколошком криминалитету.

У члану 3 Директиве се налази списак инкриминација које би државе требало да 
предвиде као кажњиве: испуштање, емисија или одлагање чврстог материјала или 
јонизујућег зрачења у ваздух, земљиште или у воду, које изазива или је вероватно да 
ће изазвати тешке повреде или смрт било ком лицу или знатну штету квалитету ваз-
духа, воде или земљишта; убијање, уништавање, поседовање или узимање узорака 
заштићених дивљих врста флоре или фауне, осим у случајевима када се такво понашање 
односи на занемарљиву количину узорака и има занемарљив утицај на очување статуса 
врсте; производња, увоз, извоз и пласирање на тржиште или употреба супстанци које 
уништавају озонски омотач; рад фабрике у којој се одвијају опасне активности или се у 
њој употребљавају и складиште опасне материје које изван фабрике могу изазвати смрт 
или озбиљне повреде људи или нанети штету квалитету ваздуха, земљишта, воде или 
биљкама и животињама итд.

Директива, такође, обавезује државе чланице да предвиде кривичноправну одговор-
ност правних лица и адекватне санкције, које ће бити подобне да одврате правна лица 
од вршења еколошких деликата.

ЗАКЉУЧАК

Пошто је 2008. године Република Србија већ усвојила Закон о одговорности правних 
лица за кривична дела33 и након што усвоји потребне измене у оквиру постојеће главе 
кривичних дела против животне средине34, установиће се квалитетан кривичноправни 

32  Директиве Европске уније представљају, поред уредби, један од најважнијих правних аката којима 
се настоји постићи усаглашавање односно приближавање законских решења држава чланица и држава са 
статусом кандидата за чланство. Оне успостављају одређене циљеве, а националним државама остављају 
слободу да постојеће задатке уреде у својим националним правним системима у облику који им највише 
одговара.
33  У Србији је након доношења Закона о одговорности правних лица за кривична дела (ЗОПЛКД) 
прихваћен сложен систем казнене одговорности правних лица који обухвата прекршаје, привредне преступе 
и кривична дела, јер привредни преступи и прекршаји нису имали прави и пуни капацитет за сузбијање 
поступака и радњи правних лица, што представља оправдање за увођење кривичноправне одговорности 
правних лица, која омогућава вођење кривичног поступка и изрицање законом прописаних кривичних 
санкција правним лицима. О значају увођења кривичне одговорности правних лица у наше право, 
поред раније постојеће прекршајне и привреднопреступне одговорности видети више у: Ђ. Ђорђевић, 
Одговорност правних лица за кривична дела у кривичном праву Србије, у: Савремене тенденције кривичне 
репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Министарство правде Републике Српске, Српско 
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Бијељина, 2010, стр. 
235‒237.
34  Што је урађено у Републици Црној Гори усвајањем Закона о изменама и допунама Кривичног законика 
(Службени лист Црне Горе, број 40/2013) у чл. 53‒63, којима су извршене измене постојећих инкриминација 
и уведене неке нове инкриминације у оквиру главе XXV Кривичног законика Црне Горе која носи назив 
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оквир као претпоставка за ефикасније учешће Републике Србије у сузбијању национал-
ног прекограничног еколошког криминалитета. 

Проблеми се, међутим, јављају и у примени прописа. Као прво, веома је слаба судска 
пракса, односно мали је број правоснажних пресуда у Републици Србији за кривич-
на дела против животне средине, а не примењује се ни ЗОПЛКД. Отуда и питање: Да 
ли у Републици Србији нема случајева еколошког криминалитета правних лица? Од-
говор мора бити негативан, а као образложење се може навести чињеница да постоји 
прилична тамна бројка криминалитета еколошких деликата уопште, као и непостојање 
праксе у области кривичне одговорности правних лица. Наиме, државни органи за-
дужени за процесуирање деликата правних лица, и даље наклоњени прекршајној и 
привреднопреступној одговорности као облицима казнене одговорности правних лица, 
наставили су с праксом кажњавања тих лица пред привредним и прекршајним судови-
ма, док се утврђивање кривичне одговорности правног лица пред кривичним судовима 
није уобичајило.35

Како би се ситуација у примени постојећих нормативних решења променила, потребно 
је предузимати многобројне превентивне мере у области заштите животне средине ради 
подизања нивоа свести о штетним последицама њене злоупотребе за човека и друштво, 
које би резултирале пријављивањем кривичних дела против животне средине и њиховим 
процесуирањем пред кривичним судовима, а када је реч о примени прописа о одговор-
ности правних лица за кривична дела можда ићи ка специјализацији органа гоњења и су-
дова. Такође, потребно је прихваћени модел кривичноправне одговорности правних лица 
теоријски уобличити и прецизирати ради његове уједначеније примене у пракси.

Постојећи пример да се прописи практично не примењују можда најбоље говори о 
томе да се заштитна функција кривичног права не може остваривати на основу пуког 
егзистирања прописа, који се, у ствари, у пракси не примењују. То, напротив, може и 
контрапродуктивно деловати на оне који врше недозвољене активности да наставе с 
таквим понашањем, јер се постојећи нормативни оквир не примењује у реалности. Та-
кав несклад између нормативне и реалне димензије се мора чим пре отклонити, јер је 
циљ кривичног права да се примењује у довољном броју случајева, који би му прибави-
ли епитет ефикасности у заштити друштва од криминалитета.
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LEGAL PERSONS AS SUBJECTS OF CRIMINAL OFFENCES 
AGAINST THE ENVIRONMENT

Teaching Assistant Ivana Bodrozic, PhD
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade

Abstract: This paper discusses the criminal liability of legal persons in the Serbian criminal 
legislation, in general, as special cases of liability in criminal law, their ability to be considered as 
subjects of criminal offenses and connection with crimes against the environment. The harm-
ful activity of legal entities, whose degree of social danger goes to such an extent that it justifies 
the high criminal reaction, is especially evident in the area of endangerment and destruction of 
the environment. Development of economy and modern society brings with it negative conse-
quences that are often manifested in the field of environmental pollution. Legal persons in this 
area can often occur as subjects of criminal offences. In this sense, the basic theories relating to 
the legal personality of a legal person, forms of accountability, some conceptual approaches and 
implementation of the existing corpus of norms on criminal liability of legal persons and their 
responsibility for crimes against the environment in the Republic of Serbia, were considered.
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Сажетак: Кривично дело разбојништва спада у једно од најтежих имовинских 
дела, које постоји од постанка људског друштва и које је високо заступљено и у 
данашњем времену у укупној стопи криминала. Међутим, иако разбојништво спада 
у имовинска дела, јер је мотив имовински, има црту насилничког криминалитета, јер 
је објекат напада живот или тело жртве, што га чини комплексним делом које је из-
узетно друштвено опасно. У сузбијању разбојништва, којим се углавном баве држав-
ни органи и где полиција игра главну улогу, потребно је поред репресивног деловања, 
водити бригу и о превенцији, тј. о спречавању и предупређењу разбојништва. Сав-
ремене тенденције у безбедности укључују различита техничка средства и технолош-
ке иновације, које се користе у циљу спречавања угрожавања и повећања заштите 
одређених штићених објеката, поготово у којима се налазе вече количине новца и 
драгоцености, као што су банке, поште, мењачнице, златаре, бензинске пумпе, апо-
теке, кладионице, казина и др., а који представљају главне мете разбојника. Такође, 
све већу улогу у превенцији и спречавању разбојништва има приватни сектор без-
бедности, било организован као заштитна или самозаштитна делатност и који се на-
метнуо као нови подсистем или као део система безбедности једне савремене држа-
ве, који је углавном задужен за имплементацију техничких компонената система 
која се спроводи путем примене механичких и електронских средстава заштите. Да 
би техничка компонента у систему безбедности испунила своју сврху, потребно је 
анализирати савремене облике и начине извршења разбојништва, његове основне 
карактеристике и обележја, а затим их имплементирати и користити на прави на-
чин, уз придржавања правила и процедура за њихово коришћење. У ту сврху у раду 
ће бити приказана која се техничка средства користе у спречавању кривичног дела 
разбојништва, начин коришћења, намена, разлог и начин на који се користе. У том 
контексту, на основу добијених аналитичких података о броју и врсти извршених 
разбојништава на територији града Београда у периоду од 2010. до 2014. године, и са 
освртом на штићене објекте у којима је могуће имплементирати техничка средства, 
закључиваће се о значају утицаја тих средстава на разбојништво, а самим тим и на 
могућност њиховог унапређења у будућности.

Кључне речи: разбојништво, техничка заштита, техничка средства, безбедност, 
превенција, спречавање. 

УВОД

Имовинска кривична дела чине преко половине извршених кривичних дела у 
савременом друштву и предмет њиховог напада су све врсте материјалних добара. 
Разбојништво, као најтеже имовинско дело, има своје специфичности, јер поред имо-
винске, угрожава и личну безбедност и живот грађана кроз нарушавање физичког 
или душевног интегритета и слободе другог лица. Оно је од постанка друштва па до 
данас предмет истраживања и занимања свих криминалиста. Такође, разбојништва, 
нарочито оружана, са већим штетама или када су угрожени животи људи, најчешће 
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су медијски пропраћена и привлаче пажњу и интересовање грађана, а самим тим доводе 
до осећања неспокојства и небезбедности. Са променом друштва мењају се и начини, 
средства, извршиоци и друге особености кривичног дела разбојништва, а паралелно са 
тим човек је кроз разне етапе свог развоја предузимао разне мере у циљу постизања 
већег степена безбедности и заштите имовинских вредности. 

Посматрајући кривично дело разбојништва, његова опасност нарочито извире из 
броја извршених кривичних дела у укупном броју кривичних дела, врсте и интензитета 
последица које настају његовим извршењем, начина и средстава извршења, броја учи-
нилаца и високог степена њиховог поврата, а и честог вршења овог кривичног дела од 
стране организованих криминалних група.

У сузбијање разбојништва укључени су многи субјекти друштва и државе, који су 
дужни да се брину о безбедности својих грађана и њиховим добрима, а међу њима се ис-
тиче полиција, која има задатак спречавања и откривања кривичних дела, проналажење 
и хватање извршилаца и њихово даље процесуирање. Међутим, са материјалним 
раслојавањем становништва и са све већим груписањем капитала, појавила се потреба за 
додатном безбедношћу њихових вредности. Сматрало се праведним да трошкове додат-
не безбедности сносе чиниоци који ту безбедност захтевају, тако да је на комерцијалној 
основи и потреби настао један нови систем безбедности – приватна безбедност. У сав-
ременом друштву, све већу улогу у превенцији и заштити од разбојништва има приват-
ни сектор безбедности, као систем пружања заштите приватној имовини у виду услуге 
физичко-техничког обезбеђења. 

Савремено човечанство доживљава скоковит техничко-технолошки напредак, 
који олакшава живот у друштву и доноси одређене погодности. У последње време, са 
развојем техничких средстава и њиховим упливом у све области друштвеног живота, 
коришћење технолошких изума у сфери безбедности допринело је отежању извршења 
и смањењу извршења кривичних дела имовинског карактера. То је довело до тога да се 
сузбијање криминалитета, као друштвена појава, не може замислити без значајне улоге 
техничких средстава и уређаја, а такође, свакодневни напредак, приступачност, адек-
ватно и повољно пружање услуга, довели су до њихове масовне примене и употребе. 
Праћење и примена науке и технике, као и имплементација технолошких иновација 
у системе безбедности, допринело је употреби техничких средстава и система и у 
спречавању разбојништва. Техничка компонента система физичко-техничке заштите се 
спроводи путем примене механичких и електронских средстава заштите, а која ће тех-
ничка средства бити одабрана, зависи од потреба и специфичности система за заштиту 
и спречавање разбојништва.

У раду ће бити приказано − којим техничким средствима се може спречити извршење 
разбојништва, разлог због чега се користе и начин на који се користе, а самим тим и 
који је њихов утицај на безбедност на штићеним објектима, са крајњим резултатом на 
побољшању степена њихове заштите.

ПОЈМОВНО ОДРЕЂИВАЊЕ РАЗБОЈНИШТВА

У структури општег криминалитета, у нашој земљи према свим статистичким 
показатељима доминирају кривична дела против имовине. Ови деликти су најбројнији, 
и са безбедносног становишта имају значај не само по броју извршених кривичних 
дела, већ и по броју њихових извршилаца, облицима саучесништва, примени насиља и 
великој друштвеној опасности. Кривична дела имовинског криминалитета, према не-
ким проценама у свету и код нас, чине 50% укупне масе криминалитета.1 Разбојништво 
у имовинским делима учествује са око 10%, а у односу на укупан криминал заступљено 
је са око 5%.

1  Ковачевић В., Методика истраживања имовинских деликата, Нови Сад, 2003, стр. 25
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Разбојништво је јасно прописано као кривично дело које као такво представља 
кажњиво друштвено опасно дело и спада у групу кривичних дела против имовине. 
Појам разбојништва у Републици Србији дефинисан је у члану 206 Кривичног закони-
ка.2 Будући да се у кривичноправној теорији, као и у криминалистичкој пракси јављају 
различите класификације имовинских кривичних дела, која се врше према различи-
тим критеријумима, то се кривично дело разбојништва сврстава у различите подгру-
пе имовинских кривичних дела, зависно од употребљеног критеријума. Тако се према 
критеријуму: 

− начина извршења дела, разбојништво сврстава у насилно (или насилничко ) кри-
вично дело, 

− објекта напада, разбојништво се систематизује у кривична дела која су управљена 
против покретне имовине (или покретне својине), и 

− начина на који се гоне учиниоци овог дела, разбојништво се класификује у кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности.3

Објекат напада разбојника су правна и физичка лица. Највећи број разбојништава 
изврше појединци (око 45%), а оно што је заједничко за већину извршилаца је:

− просечна старост – од 25 до 35 година, мада има и малолетника;
− стручна спрема – најчешће средња стручна спрема, 
− пол – углавном су мушког пола, мада око 0,5% су жене, најчешће као саучесници, 
− брачни статус − углавном неожењени, живе код родитеља, 
− маскирани − већину разбојништава изврше маскирани извршиоци (носе обичне 

капуљаче на глави, мараме, шалове, капе или униформе, итд.), 
− осуђивани − у већини случајева су лица, која су вишеструки повратници за иста 

или слична дела и неретко су на неки начин повезана с дрогом. Такође, дешава се да су 
починили више кривичних дела него што имају година старости, а да се због дужине 
судских процеса, налазе на слободи и настављају да врше дела.4

У циљу лакшег класификовања, праћења и евидентирања, разбојништва су у прак-
си подељена на више група. Поменуте групе треба схватити условно, јер подела није 
апсолутна и постоје и други начини класификовања (по тежини, средству употребе, 
по начину извршења и др.). Тако, разбојништво можемо класификовати у односу на 
место и објекат напада, и то на − разбојништва на отвореном простору, у пословним 
просторијама и у стамбеним објектима. 

Под разбојништвом на отвореном простору подразумева се свако разбојништво које 
је извршено на отвореним јавним површинама, а подразумева пресретање, сустизање 
или сачекивање физичких лица или лица која врше пренос новца за правна лица или 
која су запослена у правном лицу које се бави транспортом новца (тзв. CIT – Cash 
in transit). На основу тога, разбојништво на отвореном простору можемо поделити 
на разбојништво на улици над физичким лицем (било да носи свој или туђи новац), 
разбојништво над лицима која носе веће количине новца свакодневно (специјализоване 
фирме за транспорт новца) и разбојништво над лицима која имају за предмет одузимање 
моторног возила.

Под разбојништвом у пословним просторијама подразумева се свако разбојништво 
које је извршено уласком у објекат, које користи правно лице, над радницима или 
клијентима који се у њима затекну, на тај начин што се уз претњу или употребу силе 
одузима новац, чиме се том правном лицу наноси штета. Када се каже правно лице, мис-
ли се на фирме које послују са новцем или објекте у којима је у оптицају већа количина 
новца. Тако се разбојништва у пословним просторијама могу поделити на разбојништво 
у банкама, у мењачницама, у златарама, у кладионицама и коцкарницама, у поштама, 

2  Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013
3  Ковачевић В., Методика истраживања имовинских деликата, Нови Сад, 2003, стр. 26
4  Подаци добијени из Одељења за аналитику ПУ за град Београд
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у продавницама, на бензинским пумпама, апотекама и на свим осталим објектима у 
којима се налазе веће количине новца (благајне, рачуноводства великих фирми и др.). 

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАЗБОЈНИШТВА

Након сагледавања свих феноменолошких аспеката разбојништва, специфичности 
начина извршења и коришћених средстава приликом извршења кривичног дела, потреб-
но је успоставити безбедносну заштиту у виду увођења физичко-техничког обезбеђења 
као целовитог система обезбеђења. У даљем излагању биће изложени технички елемен-
ти обезбеђења који се користе у спречавању разбојништва (у литератури се још наво-
ди заштита од препада). Техничка заштита је обезбеђење лица и имовине које се врши 
техничким средствима и уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, уградњом и 
одржавањем.5

Техничко обезбеђење представља заштиту и спречавање неовлашћеног приступа 
лицу или објекту, документу, средству и слично, помоћу употребе техничких средстава 
и опреме.6 Техничка средства која се користе у систему техничке заштите могу бити ме-
ханичка, електромеханичка и електронска, а употребљавају се као:

− системи за физичко спречавање недопуштеног приступа објекту (нпр. специјална 
врата и браве, непробојна блиндирана стакла, касе и слично)

− електронски безбедносни системи (нпр. аларми, систем затворене телевизије 
CCTV, системи за контролу приступа и слично)

Појединачне техничке компоненте које се користе у системима техничке зашти-
те за спречавање разбојништва су TV систем затвореног круга – CCTV (Closed Circuit 
TeleVision), алармни уређаји, електронске тастер браве, метал детектори, касе и сефови, 
дупла улазна врата, идентификационе картице и биометријска идентификација, блин-
дирана специјална возила, кофери за новац, блиндирано стакло, ватрено оружје.

Данас у планирању безбедносних система незамењиву улогу има TV систем затво-
реног круга – CCTV (Closed Circuit TeleVision). Популарно се још назива и видео надзор, 
али тај израз не описује све његове функције које би наведени систем требало да обавља. 
Чине га камере, уређај за снимање и репродуковање слике и монитор.

Улога система се сагледава кроз три основне функције:
− осматрање,
− снимање, и
− одвраћање7.
Осматрање омогућава непрекидно надгледање штићеног простора у објекту и из-

ван њега, као и правовремено откривање и прикупљање података о немилом догађају. 
Надгледање може вршити службеник физичко-техничког обезбеђења (ФТО) ангажован 
у објекту, а чешћи случај је надгледање из контролног центра, где службеник обезбеђења 
надгледа више објеката у реалном времену (што олакшава рад раднику у објекту). По-
што је службенику обезбеђења физички заморно да прати више објеката, битно је да он 
с пажњом пропрати оне објекте у којима се активира аларм или када постоји сумњиво 
понашање на које му је указано (било непосредно од стране радника обезбеђења у 
објекту, од запослених или од неких других лица). Службенику обезбеђења који надгле-
да објекат потребно је да поседује знање о феноменологији разбојништва, јер на тај на-
чин може правовремено да примети припрему разбојништва (нпр. маскирање, вађење 
оружја, сумњиво понашање и сл.),  или долазак разбојника на лице места. По уочавању 
приласка извршиоца или самог дела разбојништва, он обавештава надлежни орган 
унутрашњих послова који предузима даље радње из своје надлежности, а може их и до-
датно информисати јер прати ток догађаја. 

5  Закон о приватном обезбеђењу, чл. 3 ст. 1 т. 10 (Службени гласник РС, бр. 104/13)
6  Матић Г., Основи физичко-техничког обезбеђења, Привредна комора Србије, Београд 2006, стр. 161
7  Симић К., Бошковић М., Физичко-техничка заштита објеката, Институт безбедности, Београд, стр. 105
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Снимање омогућава накнадну репродукцију и детаљну анализу разбојништва, 
идентификацију извршиоца, а у кривичном поступку може да послужи и као доказ. 
Такође, оно може представљати извор информација за криминалистичког техничара о 
кретању извршиоца и његовим радњама, у циљу проналаска трагова и предмета са лица 
места, као и за вештачење гардеробе, у случају накнадног проналаска гардеробе коју је 
извршилац носио на себи приликом извршења разбојништва,.

Одвраћање као функција има психолошко дејство на разбојника, јер је свестан да ће 
његово деловање бити уочено и снимљено (а самим тим, да ће га полиција лако иден-
тификовати). Он ће одустати од извршења на местима покривеним камерама или ако 
одлучи да изврши дело, понашаће се чудно да би  избегао видокруг камера или ће се зад-
ржати кратко из страха да је дело уочено и пријављено полицији. На камере се разбојник 
неће обазирати ако је маскиран (највећи број случајева), а улазак у објект тако маскира-
ном му је лако омогућен. Зато је одвраћајућа функција TV система затвореног круга, без 
додатних техничких компоненти које ће спречити неометан улазак у штићени објекат, 
код кривичног дела разбојништва занемарљива. 

При избору камера треба водити рачуна о њеној функцији. Приликом уградње у 
објекте у којима се налази већа количина новца осматрање треба поделити на четири 
зоне: околна спољашња, спољашња око врата, унутрашња око врата и хола и унутрашња 
око шалтера и касе. За осматрање унутрашњег и спољашњег простора треба користи-
ти камере са ширим видним пољем (краћа фокална дужина објектива), док за примену 
споља треба водити рачуна о отежаним временским условима као што су магла, киша, 
дим или мраз, да има радни температурни опсег од -40ºС до +50ºС, а такође и да ефи-
касно снима са позадинским осветљењем. Такође, у спољашњим условима треба их 
стављати у кућишта отпорна на ударце (антивандал кућишта). 

Унутрашње камере треба поставити да покрију целокупни простор у објекту, по-
себно улазна врата са унутрашње стране, пулт и простор око касе (уколико се налази 
у штићеном објекту). Спољашња камере треба да покрију улазна врата са спољашње 
стране и прилазне путева око објекта. Веома битно је поставити једну камеру са спољне 
стране улазних врата у висини очију просечне висине човека (175–180 cm) која би 
имала већу резолуцију, а ради препознавања и накнадне идентификације извршиоца 
разбојништва на основу његових особених карактеристика.

Закон о приватном обезбеђењу прописује обавезу да се, када се послови заштите 
објекта или простора врше уз употребу уређаја за снимање слике, на видљивом месту 
истакне обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем, као и оба-
везу архивирања и чувања снимака најмање 30 дана, који се на захтев морају доставити 
овлашћеном полицијском службенику.8

Алармни уређаји су уређаји који служе за обезбеђивање објеката и предмета, тако 
што звучним и светлосним сигналима упозоравају (узбуњују) на недозвољену актив-
ност. Алармни уређаји састоје се од алармне централе, даљинске дојаве, сигнализације 
спољне, сигнализације унутрашње, сигнализације за дежурне или интервентне групе.

Њихова улога је:
− обавештавање околине и органа безбедности да је извршен препад,  
− да изазову одустајање нападача у самом моменту препада.9

Аларми представљају веома битно средство у спречавању разбојништва, када своју 
улогу остварују кроз одвраћање, узбуњивање и успоравање учиниоца разбојништва. 
Унутрашња и спољашња сирена дају јак звучни ефекат у оним објектима где постоје 
непробојне блиндиране заштитне баријере између радника и клијената који долазе у тај 
објекат (на пример, мењачнице), које могу изазвати код нападача психолошки страх и 
стање јаког шока, а што ће натерати разбојника да одустане од даљег извршења кривич-
ног дела и удаљити га од објекта. 

8  Закон о приватном обезбеђењу чл. 32 ст. 1 (Службени гласник РС бр. 104/13)
9  Видојковић, Д., Системи техничког обезбеђења, ВШУП, Београд, 1982, ст. 57 
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Међутим, уколико такве баријере не постоје, не треба укључивати звучни аларм, из 
разлога што може ражестити и уплашити разбојника, што би довело до употребе насиља 
или неких других непредвидивих ситуација. Будући да разбојници најчешће користе 
оружје у објектима, важно је да се не повећава њихов стрес оглашавањем сирене, како се 
не би догодило да употребе оружје. У таквим објектима увек се користи тихи аларм који 
се активира „паник“‘ тастерима. 

Активирањем било звучног или тихог аларма, долази до сигнализације којом се оба-
вештава полиција или патрола службеника приватног обезбеђења (уколико постоје у 
безбедносном систему), а такође и грађани који ће обавестити надлежне органе, уколи-
ко је неки објекат нападнут.

Електронска тастер брава је једно од најраспрострањенијих техничких средстава које 
припада групи система за контролу приступа, веома лако за уградњу, са ниском ценом 
набавке, а које се показало као веома ефикасно у спречавању разбојништва. Веома је 
погодно за банке, златаре и кладионице. Најпростија варијанта се састоји од електричне 
браве која се отвара тастером који електричним импулсом дозвољава да се једном врата 
отворе (чим се затворе, она су опет аутоматски забрављена). Систем се може надогради-
ти, па се може састојати и од интерфона (аудио и видео) на вратима, CCTV и аутоматске 
биометријске идентификације. Зависно од произвођача, брава може добијати сигнал 
жичаним путем или даљинском контролом, може имати више опција (аутоматски, увек 
отворено и ноћ), или бити повезана са другим системима и сл.

Начин функционисања електронске тастер браве се састоји у томе да се у објекат не 
допусти улазак лица која су маскирана, која имају капуљачу преко главе, качкет или 
нешто друго, чиме не дозвољавају да им се види лице или чије је понашање сумњиво и 
одскаче од уобичајних клијената. Тастер и улазак у објекат дозвољава службеник фи-
зичког обезбеђења или радник, након прегледа лица које жели ући у објекат. Зависно од 
конструкцијског решења улазних врата, зависи како ће се вршити провера лица које жели 
да уђе у објекат. У случају да постоји велика стаклена површина кроз коју се види лице 
које жели да уђе у објекат, довољан је непосредан визуелни преглед и идентификација. 
Уколико врата не поседују стаклену површину, или је испред објекта неосветљено, па 
се усред рефлексије светлости у ноћним сатима не види лице кроз стакло, преглед се 
врши преко камере која снима лице које жели да уђе у објекат. Систем може бити ауто-
матизован и уградњом биометријске идентификације, тако што лице које жели да уђе у 
објекат мора погледати у камеру, након чега се активира софтвер који препознаје да ли 
оно поседује биометријске податке, црте лица и да није маскирано (да не носи фантомку, 
маску, шал, кацигу или нешто друго преко лица).

Као што је напоменуто, разбојници теже да се углавном маскирају како би остали не-
откривени, тако да немогућност уласка у објекат без маске делује психолошки на њих да 
избегавају објекте који поседују тастер врата. Међутим, то их не спречава да покушају да 
уђу у такве објекте искоришћавајући рутину радника (уколико се ради о објекту у коме 
је фреквенција људи већа) који притиска тастер по аутоматизму, или непажњу радника 
који притиска тастер, а није довољно усмерио пажњу. Зато је веома битно извршити 
добру проверу и преглед лица које жели да уђе у објекат. Веома је битно да оквир врата, 
као критична тачка напада, буде ојачан (најбоље од метала), а уколико постоји стаклена 
површина, да преко стакла буде налепљена „антивандал“‘ фолија, како би се спречио 
насилни улазак најупорнијих насилних разбојника. 

Често се дешава да разбојници користе прилику када се врата (приликом уласка или 
изласка из објекта) отварају неком другом лицу, у објекат улазе за њим. Из тог разлога, 
уколико постоје потребе и могућности, препорука је да приликом контроле лица која 
улазе у објекат, тастером за отварање врата рукује службеник обезбеђења, јер он може 
правовремено да уочи долазак и сумњиво понашање разбојника и благовремено да 
спречи њихов улазак.

Детектори метала су апарати који користе физичка својства утицаја метала на елек-
тромагнетне таласе. Они раде на принципу емисије и пријема електромагнетних таласа, 
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при чему се рефлектоване осцилације таласа проузроковане присуством метала, које 
стварају промене у електромагнетном пољу, претварају у електричне сигнале који се за-
тим претварају у звучне или светлосне сигнале. Због таквих њихових својстава, служе за 
откривање скривених металних предмета и добили су своју улогу и функцију и у безбед-
ности. Безбедносни метал детектори служе за брзи преглед лица и контролу проласка 
(или уласка) лица. Намена им је детекција и спречавање уношења оружја у штићене 
објекте. Могу бити ручни и статични (самостојећи).

Разбојници су у највећем броју наоружани приликом извршења разбојништва у 
објектима где се налазе веће количине новца, тако да је веома битно детектовати на-
оружана лица приликом њиховог уласка у штићени објекат, ради благовременог 
реаговања и онемогућавања његовог уласка, или благовременим активирањем тихог 
аларма у циљу обавештавања органа унутрашњих послова и дежурног оперативног 
центра. Правовремено детектовање наоружаног лица је веома важно, јер доприноси да 
се ефекат изненађења од стране разбојника неутралише реаговањем радника физичког 
обезбеђења, уколико се налазе у објектима који се штите.

Систем мора бити организован да не успорава и не омета пословне активности 
које се одвијају у објекту, да не уноси неспокојство међу лицима у објекту визуелним 
милитаризовањем објекта и честим прегледима, као и да испуњава потпуно своју без-
бедносну функцију, што је веома тешко ускладити. У циљу спречавања разбојништва, 
најбоље је детектор ставити на улаз (по могућности у међупростор дуплих улазних вра-
та) где би софтверски комуницирао са интерфејсом система, користећи претходно де-
финисане операције, у случају детекције аутоматски спречавао улазак наоружаног лица 
у објекат закључавањем унутрашњих врата. 

Касе и сефови су механичка заштитна средства израђена од нарочито чврстих 
материјала, која служе за заштиту одређене ствари (новца, драгоцености свих врста, 
папира, оружја или других битних ствари) од разних врста утицаја (крађа, ватра, вода, 
експлозија и сл.). Поред каса и сефова, користе се и трезори који имају сличан степен 
заштите и разликују се по величини. Трезор представља просторију довољно велику 
за улазак и кретање једног или више лица, а касе представљају контејнер са једним или 
више боксова, чији су садржаји доступни само отварањем одговарајућих врата.10

Главна функција каса и сефова је чување новца, па су тако најраспрострањенији про-
тивпровални сефови, чија намена је да онемогуће тешке крађе обијањем и противпре-
падни сефови и касе, чија намена је да спрече одношење новца од стране разбојника. Тре-
зори су посебно технички обезбеђени, а простор око сефа није доступан неовлашћеним 
лицима и самим тим није погодан за разбојништво. Међутим, касе и сефови постоје 
у свим објектима где се налази већа количина новаца и представљају главну мету 
разбојника.

Приликом уласка у објекте у којима се налазе веће количине новца, разбојници увек 
крећу ка благајнама и приморавају раднике да отворе касу или сеф. Пошто разбојништво 
траје веома кратко и разбојник гледа да се у објекту задржи што краће (из страха да 
не буде ухваћен), браве имају временско одложено дејство (обично 10 минута). Пошто 
разбојник нема времена да чека да се каса или сеф одбрави, он напушта лице места са 
новцем који пронађе око касе (тај износ, по правилу, није велики). О отварању сефа 
треба увек обавестити контролни центар и прописати контролну процедуру, а само 
отварање може бити повезано с активирањем тихог аларма и обавештавањем полиције. 
Време отварања сефа не сме да буде превише дуго,  јер може изазвати неповерење према 
особи која је приморана да отвори касу и створити нервозу и бес код разбојника, које 
он може да искали према тој особи, али ни превише кратко, јер ако би разбојник саче-
као отварање касе, полицијска патрола или тим за интервенцију имали би времена да 
стигну и ухвате га. Касе морају бити причвршћене за пулт, како би се спречило њихово 
одношење на сигурно место, где би разбојници могли уз употребу алата да их безбед-

10  Симић К., Бошковић М., Физичко-техничка заштита објеката, Институт безбедности, Београд, стр. 136
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но отворе, а уколико нису причвршћене, требало би да буду веће тежине, пошто би то 
онемогућило или успорило брзо удаљавање разбојника са лица места.

Систем дуплих врата представља баријеру са двоје безбедносних врата, која образују 
међупростор (кабину) у коме се у виду слободног пролаза контролише пешак, и с обзи-
ром на резултат, дозвољава му улазак у сигурносни простор објекта. Овај систем служи 
за спречавање насилног уласка или ушуњавања, а у комбинацији са другим електрон-
ским и софтверским решењима, представља тешко савладиву препреку. Најчешће се ко-
ристи у банкама, на аеородромима, или у амбасадама. Конструкцијски, они могу бити:

− квадратни и кружни, 
− са једним или два коридора (улаз–излаз). 
Систем дуплих врата може имати додатке, као што су метал детектор, сензор ула-

ска и напуштања објекта, сензор броја лица (спречавање да их користи више од једне 
особе), микрокамере, интерфон, светлосну сигнализацију, читач картице, очитавање 
биометријских података, конзолу за контролу и програмирање, интерфејс и др.

Врата се праве од чврстог материјала (сертификованог челика), што укључује стубо-
ве, оквире и браве, а бочне површине и површине на вратима су од панцирног стакла. 
Врата поседују јаке механичке браве са више тачки закључавања, тако да их је скоро 
немогуће насилно отворити. Веома важна ставка на коју би требало обратити пажњу 
код планирања уградње оваквих врата, јесте да се морају обезбедити површине око вра-
та, како би се спречило заобилажење система (нпр. ако разбојник разбије стакло излога 
поред врата и уђе у банку). Пошто су те површине углавном од стакла, потребно је угра-
дити ојачано каљено стакло са залепљеном заштитном фолијом (антивандал фолија) 
која би спречила пуцање стакла и његово распршивање, а што би онемогућило продор у 
објекат кроз поломљено стакло.

Систем је тако пројектован да се прва врата отварају, док су друга закључана. Тек 
уласком једне особе у међупростор и затварањем првих улазних врата, могуће је отво-
рити друга улазна врата ако су испуњени одређени услови (контрола и преглед лица). 
Контрола се врши визуелно (од стране службеника обезбеђења, који отвара друга врата) 
и уз помоћ разних електронских помагала, а она опционо може бити и аутоматизована, 
уградњом сензора и биометријске идентификације, која ће софтверски вршити контро-
лу приступа и откључавати друга врата. Уколико у међупростор уђе више од једне особе, 
или уколико лице поседује оружје или је маскирано, није му омогућен пролазак кроз 
друга врата – прва врата се откључавају да би та особа могла да напусти међупростор. У 
нашој држави, тумачењем легислативних прописа од стране надлежних судских органа, 
није дозвољено задржавање разбојника у међупростору и оно се сматра противправ-
ним лишењем слободе, иако је очигледна намера разбојника да учини кривично дело. 
Процедура уласка, у циљу контроле заштите од разбојништва је следећа: доласком ис-
пред врата, лице притиска тастер црвене боје;  ако су друга врата затворена и уколико у 
међупростору нема никог, тастер мења боју у зелену и дозвољава му улаз на прва врата. 
Након уласка у међупростор, обраћа му се глас са захтевом да погледа у камеру која се 
налази у висини очију. Систем детектује да је у међупростор кроз врата ушло једно лице;  
пошто му је очитао биометријске црте лица и проверио да није детектовано оружје, он 
ће забравити прва врата, што ће бити сигнализирано променом боје тастера, и уколико 
је аутоматизован, отворити друга, чиме ће лице доспети у простор објекта. У против-
ном, он ће обавестити службеника обезбеђења да је лице прегледано, који ће даљинском 
везом преко управљача откључати друга врата. 

На улазним вратима на видном месту мора постојати налепница са обавештењем да 
је објекат обезбеђен паметним системом CCTV, да је забрањено уношење оружја и да 
поседује обезбеђење и аларм. Врата морају бити пројектована тако да их могу користити 
и инвалиди, а у случају потребе за евакуацијом, и системом за отварањем врата и хитни 
слободан излазак.

Дупла безбедносна улазна врата, као део система за контролу приступа, широ-
ко су распрострањена у иностранству, као веома ефикасно средство за спречавање 
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разбојништва. У нашој земљи, овај систем примењује банка Societe Generale, која је ула-
ском на наше тржиште на својим филијалама уградила дупла врата од алуминијумског 
оквира и стакла, преко кога је залепљена безбедносна фолија. Пошто је била једна од 
ретких банака која је имала систем дуплих врата, разбојници (који увек бирају банке са 
најмање препрека) су је заобилазили, што указује на ефикасност овог система у пракси. 
Постоји тежња да се дупла врата уграде у сваку филијалу банке. Међутим, систем ду-
плих врата доста је скуп, и с обзиром на број филијала за поједине банке,  ово техничко 
решење представља скупу инвестиција, тако да се врата уграђују по етапама, почев од 
оних банака које су безбедносно најугроженије.

Идентификационе картице и биометријска идентификација користе се у систе-
мима за контролу лица, а могу служити за регистрацију уласка и изласка, као и за 
идентификацију свих лица која улазе и излазе у рестриктивни простор. Сва лица која се 
налазе у кругу рестриктивног простора подлежу обавезној контроли и идентификацији 
службе ФТО, као и приликом уласка и изласка. 

Контролу приступа могуће је вршити на улазу и на излазу у одређени објекат, при 
уласку у посебно важну просторију, уз могућност повезивања са алармним системом 
и телевизијом затвореног круга и другим системима, чинећи интегрисани безбедносни 
систем. Знаци упозорења, забране приступа, осматрања и снимања објекта, постављају 
се тако да се могу лако уочити.11

Пошто се разбојништва дешавају у објектима отвореног типа, њихова примена 
за улазак у објекат нема неки велики значај. Међутим, наведени тип заштите долази 
до изражаја када разбојник жели да уђе у део објекта где се држи већа количина нов-
ца, као што су трезорске просторије или просторије где се налази каса или сеф. По-
што разбојници лако, применом претње или силе, савладавају и принуђују лица која 
имају право приступа да то и учине, уводи се потврда идентификације или одложено 
дејство реаговања у циљу продужења времена приступа штићеној области. Приме-
на у спречавању разбојништва је у аутоматизацији система да се путем камере висо-
ке резолуције и одређеног софтвера изврши мерење геометрија лица које жели ући у 
објекат који се штити (која би детектовао нпр. маску) и по потреби спречавање таквог 
лица да уђе у заштићени простор објекта (нпр. уградњом дуплих врата). Такође може 
омогућити накнадно идентификовање извршиоца, чак и ако би на себи имао лажне 
бркове, перику, качкет или наочаре. Знајући ове чињенице, ове мере делују психолош-
ки на извршиоце разбојништва, и они се теже одлучују да изврше кривично дело када 
постоје поменути системи. У некој блиској будућност, ради унапређења безбедности, 
треба дозволити употребу инфрацрвене спектроскопије у циљу идентификације из-
вршиоца разбојништва. 

Блиндирано возило представља специјално конструисано моторно возило, о кло-
пље но посебним челиком и заштићено непробојним стаклом, чији је основни зада-
так онемогућавање напада и отежавање приступа заштићеним вредностима које се 
транспортују. 

Обично се састоје из два или три дела, кабине за управљање, кабине за смештај прати-
оца и товарног простора као посебног одељка за транспорт новца и драгоцености. Про-
стори морају поседовати заштиту од провале (што подразумева да оклоп возила мора 
да одоли обијању) и заштиту од ватреног оружја са минималним степеном заштите BR3 
i FB3 EN1063 и EN1522. Преградни зидови између просторија морају бити на истом ни-
воу заштите као и просторије. Стаклене површине морају бити блиндиране и транспа-
рентне, како би посада имала јасну слику, а спојеви између стакла и панела морају бити 
изведени као преклоп, с тим да се спој мора ојачати тако да спречава избијање стакла из 
лежишта. Између возачевог дела и дела за пратиоца мора постојати блиндирано стакло, 
ради визуелне комуникације између чланова посаде. Такође, на пратиочевом делу са обе 
стране треба да буде уграђено блиндирано стакло мањих димензија, ради прегледности 
бочних страна возила од стране пратиоца. Товарни простор не сме имати отворе, нити 

11  Матић Г., Основи физичко-техничког обезбеђења, Привредна комора Србије, Београд 2006, стр. 171
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стаклене површине. Сва врата морају имати ојачане механичке и електронске браве, са 
системом за закључавање којим се руководи с једног места у возилу, које је смештено на 
централном пулту. Возило треба да поседује све безбедносне карактеристике и пакет 
опреме који омогућава пријатну и удобну вожњу, као и нормално возило, с тим да мо-
тор мора да буде појачан и да има додатну заштиту, а предњи браник мора бити додатно 
ојачан, као би се спречило оштећење расхладног система мотора при удару са предње 
стране. Возило мора бити опремљено пнеуматицима, који морају бити конструисани 
да омогуће возно стање возила и након губитка ваздуха у пнеуматицима.12 Возило мора 
имати аларм који се активира ручно од стране посаде, и аутоматски, при покушају на-
силног уласка или приликом неовлашћеног отварања возила. Аларм звучним сигналом 
узбуњује околину и даљинским путем врши дојаву у контролни центар. Возило мора 
имати двосмерни систем комуникације радио-станицом и системом телекомуникације 
преко GSM мреже, преко ког посада мора да буде у сталној комуникацији са командним 
центром, и у случају прекида везе, одмах да алармира контролни центар. У возило мора 
бити уграђен систем даљинског праћења преко сетелита (GPS) који се уграђује у циљу 
утврђивања локације у сваком тренутку, као и камере за спољни и унутрашњи надзор 
возила, са праћењем слике из возачеве кабине и слањем преко GPRS у контролни центар 
у коме се слика снима. Возило треба да буде видно обележено са стране, као и на крову, 
ради лакшег надзора из ваздуха. Блиндирано специјално возило мора поседовати добар 
систем вентилације и систем противпожарне заштите. 

Законом о приватном обезбеђењу прописује се да се послови транспорта новца, вред-
носних и других пошиљки врше специјалним возилима за транспорт.  То возило мора:

− да поседује дозволу за ванлинијски друмски саобраћај,
− да буде видно означено, 
− да има двосмерну везу са контролним центром и делом посаде која напушта транс-

парентно возило при преузимању и предаји вредности,
− да има уграђен GPS уређај за сателитско праћење и даљински мониторинг из кон-

тролног центра, 
− паник-тастер са аутоматским слањем дојавног сигнала у контролни центар
− да има уграђен систем електрохемијске заштите новца у транспорту или блинди-

рано возило или специјално возило које поседује ојачану каросерију, стакла и поседује 
механички сигурносни сеф за новац монтиран у возилу,

− да има уграђен мобилни систем видео обезбеђења возила.13

Овим законом је, значи, допуштено да се транспорт новца и других драгоцености 
(CIT – Cash in Transit) врши и возилима која нису блиндирана, али да поседују ојачану 
каросерију и стакла, или возилима која поседују монтиран сигурносни сеф за новац. 
Међутим, што је мања заштита, то је посада рањивија, тако да су таква возила безбед-
носно више угрожена за напад од возила која поседују заштитне системе који спречавају 
неовлашћен улазак у блиндирано возило, откривају и јављају покушај неовлашћеног или 
насилног уласка у блиндирано возило. Такође је прописано да чланови посаде транспор-
та морају бити службеници обезбеђења запослени у истом правном лицу и да наведене 
послове морају вршити са оружјем.

Веома битна ставка, поред мера заштите возила, је да цео систем заштите мора бити 
омеђен и пропраћен безбедносним протоколима службеника обезбеђења (посаде). Уко-
лико се транспорт врши блиндираним возилом са горе наведеним мерама заштите и 
поштују се сви безбедносни протоколи, веома је тешко напасти га и опљачкати, јер су 
чланови посаде заштићени док су у возилу. Чак и ако би неким случајем били савлада-
ни, уколико се кључеви у току транспорта не налазе у возилима CIT-а, приликом напа-
да службеници обезбеђења се не могу принудити да отворе товарни простор у коме је 
смештен новац. 

12  http://www.mkt.gov.ba
13  Закон о приватном обезбеђењу чл. 36 (Службени гласник РС бр. 104/13)
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Транспорт је „најрањивији“ приликом утовара и истовара новца из возила и 
преношења до места предаје, или од места узимања новца до возила. Разбојници пре 
извршења кривичног дела осматрају и прате процедуре и протоколе службеника 
обезбеђења, уочавају пропусте и праве планове напада. Разбојници користе те моменте, 
када је службеник обезбеђења незаштићен, и користећи ефекат изненађења, муњевитим 
нападима лако га савладавају и отимају новац. Међутим, уколико се користе кофери за 
новац, разбојницима је практично онемогућено да дођу до новца. 

Кофери за новац користе се при преносу готовог новца са једне локације на дру-
гу. Мобилност новца је препозната од стране разбојника као могућа лака мета напада, 
тако да се његовој безбедности приликом транспорта мора посебно посветити пажња, а 
најефикаснији начин заштите новца су кофери за новац. Кофери су блиндирана средства 
и користе се за безбедан пренос новца и других драгоцености. Лице које носи кофер нема 
могућност да га отвори. Ту могућност има само одређено лице са места одакле је кофер 
кренуо и одређено лице на месту предаје кофера. У употреби су разна средства заштите: 
ојачана конструкција, хемијска средства која боје новац и стварају дим, аларми, GPS ло-
катори, електрошокер, механички и електонски кључ. Добре стране оваквих система су 
што се носилац не излаже ризику, јер нема потребе да се брани, јер ће кофер активирати 
систем заштите, а самим тим то ће деловати превентивно јер извршиоци неће успети да 
задрже новац, па је мало вероватно да ће у таквим случајевима доћи до напада. 

Ојачана конструкција служи да онемогући или отежа насилно отварање кофе-
ра сечењем, бушењем, обијањем и сл. Хемијска средства делују на тај начин што се 
приликом насилног отварања активира кутија испуњена димном смесом под при-
тиском која пушта густ обојени дим (најчешће црвене боје) који боји новац, чини га 
неупотребљивим за даљи промет и самим тим некорисним за нападача. Такође, дим боји 
и нападача и оставља димни траг на рути кретања, а уколико нападач уђе у возило, дим 
му онемогућује вожњу и отежава бекство.14 Јак аларм активира се ручно, даљинским 
путем или аутоматски микропрекидачем преко ручке, приликом одвајања од носиоца 
или удаљавања преко одређене раздаљине (преко 2m). Он служи да узбуни околину, 
уплаши нападача, покаже правац бекства звучним сигналима и обавести контролни 
центар о нападу. GPS локатор се користи како би се у сваком тренутку знало где се на-
лази кофер. Електрошокер је уређај који при активирању даје велику волтажу (40.000 V) 
који на човека има утицај шока, што се манифестује рефлексним испуштањем кофера и 
страхом од поновног додиривања, а може се активирати даљински, даљинским путем, 
ручно и аутоматски. Брава на коферу мора бити ојачана, а разликујемо механичку и 
електронску, која може бити обезбеђена шифром и временским тајмером са одложеним 
дејством или активирањем система заштите, уколико се не отвори за одређено задато 
време транспорта.

Све више су у употреби аутоматски новчани шалтери (АТМ или банкомат) који 
омогућавају разне трансакције клијентима, али главна функција им је исплата готовине. 
То ствара потребу да се пуне великом количином готовог новца, који се мора донети 
на локацију банкомата. Новац се држи и преноси од места где се пакује (Cash Centre) у 
посебним сигурносним коферима за АТМ касете, које служе да опскрбе банкомате го-
товином. Систем обухвата сигурносни простор са носачем за уградњу у возило, сигур-
носни електронски кључ, аларм, хемијску заштиту и бојење новца након чега новчанице 
постају неупотребљиве за разбојника.

Касете за новац све су боље заштићене интелигентним системом за неутрализацију 
новчаница (Intelligent Banknote Neutralisation Systems – IBNS) који се активира у случају 
пљачке и бојом (обично у црвеној, љубичастој или зеленој боји) означе новчанице уну-
тар касете. Систем аутоматски прати кретање новца, и у случају промене било каквог 
параметра (активирање аларма, нагла промена брзине, промена температуре, прекид 
комуникације, вибрације, неовлашћено отварање поклопца, промена времена транс-
порта и сл.), препознаје напад и активира системе заштите, тако да је разбојницима 

14  Видојковић, Д., Системи техничког обезбеђења, ВШУП, Београд, 1982, ст. 55 
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практично немогуће да отворе касете и дођу до новца, а и кад успеју да га отворе, већи 
део новца бива уништен. 

Законом о приватном обезбеђењу прописано је да правна лица и предузетници могу 
вршити послове обезбеђења преношења новца и вредносних пошиљки пешице, од стра-
не најмање једног службеника обезбеђења, који је у сталној комуникацијској вези са 
контролним центром, при чему се морају користити системи за електрохемијску зашти-
ту вредности, с тим да укупна тежина кофера не сме бити већа од 18 kg, осим ако је ко-
фер прилагођен за ручну вучу.15

Блиндирано стакло је безбедносно решење код установа у којима се налазе веће ко-
личине новца, због изложености препадних напада разбојника, које одваја просторију 
у којој борави клијент од просторије у којој борави радник, заштитним непробојним 
баријерама. Пошто је потребно омогућити лични контакт између клијента и радника, 
са могућношћу остварења високог степена сигурности и заштите особља, видљивости 
и дизајна, за заштитну баријеру користе се стаклене површине. Стакла која се кори-
сте у безбедносне сврхе су појачане тврдоће и отпорности на ударце, што се постиже 
ламинирањем и каљењем.

У зависности од дебљине, предметна ламинирана стакла имају више функција:
− безбедносну функцију (стакла при  лому остају залепљена за фолију),
− отежавају пролаз (противударна фолија), 
− заустављају пролаз пројектила („панцир“ функција).
Могу се разликовати – антивандал и блиндирана стакла. Антивандал стакла су стакла 

која су пресвучена фолијом, чија функција је да спрече распрскавање стакла и омогуће 
да се стакло задржи у једном комаду, чиме се спречава продор споља. Фолија повећава 
чврстину и еластичност стакла, а сигурносне карактеристике зависе од дебљине, која се 
креће од 4 mm до 15 mm. Она служе да успоре време уласка у објекат или да потпуно 
онемогуће или одврате нападача (разбојника) од упада у објекат. Међународни стандард 
за заштитно стакло од физичког напада је EN 358:1999.

Блиндирано стакло је стакло отпорно на пројектиле (енг. bulletproof glass), такође по-
знато као балистичко стакло или транспарентан оклоп. Оно представља врсту јаког, 
али оптички провидног материјала, који је посебно отпоран на ударце узроковане 
пројектилима испаљеним из ватреног оружја. Као и сваки материјал, она нису у потпу-
ности непробојна, Међутим, дизајнирана су да издрже један или више метака, у завис-
ности од дебљине и калибра оружја. Обично су направљена од комбинације две или 
више врста стакла (једно чврсто и једно меко). Мекши слој чини стакло више еластич-
ним, тако да може да се савије уместо да се разбије. Индекс преламања за обе врсте 
стакла којa се користе као површина отпорна на метке, мора бити иста како би стак-
ло задржало исту транспарентност и омогућило јасан преламајући поглед кроз стакло. 
Дебљина непробојног стакла варира од 19 mm до 76 mm.16 Пројектил испаљен на стакло 
балистичко стакло ће избости спољни слој стакла, а слој поликарбоната ће апсорбовати 
енергију пројектила и зауставити га пре него што изађе из завршног слоја. 

Карактеристике блиндираног стакла се заснивају на способности мете да заустави 
одређени тип пројектила, одређеног калибра и брзине, тако да су блиндирана стак-
ла нормирана и класификована разним стандардима, националним и међународним. 
Стандарди служе да дефинишу перфомансе и друге прописане услове опреме које треба 
да испуни непробојно стакло. Стандарди који се користе за блиндирано стакло су бали-
стички стандарди за лако оружје, па тако постоје:

− Аустралијски балистички стандард (AS-243)
− Британски балистички стандард (BS-5051)
− Канадски балистички стандард (RCM)
− Европски стандард EN 1063

15  Закон о приватном обезбеђењу чл. 38 и 39 (Службени гласник РС бр. 104/13)
16  http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletproof_glass
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− Европски EN 1522/1523
− Немачки балистички стандард (DIN52–290) 17

− и балистичке стандарде Сједињених Америчких Држава (USA):
− ACTM балистички стандард (ASTM–F1233) 
− Брусквик балистички стандард (SAFE–MCF–10012)
− Балистички стандард федералне железничке администрације (FRA–49–CFR)
− MIL – SAMIT балистички стандард (NSEL–MIL–SAMIT)
− Балистички стандард Националног института правде (National institute of Justice NIJ 

0108.01)
− Балистички стандард Државног уреда (State Department SD–STD–01.01) 18 
− Балистички стандард осигуравајуће лабораторије (UL 752)
Зависно од врсте објекта, делатности, безбедносних захтева, безбедносна стакла могу 

бити уграђена у виду примопредајних шалтера (мењачнице) или у виду отвореног шал-
тера који поседује дигнуто непробојно стакла које се у случају напада спушта.

Примопредајни пулт (шалтер) служи за размену вредности без директног контак-
та преко сигурносне фиоке и, по потреби, комуникацију преко интерфона (јер стак-
ло је звучни изолатор). Заштитна површина је стакло отпорно на метке у металној 
конструкцији. 

Код отворених шалтера који поседују непробојно стакло, у случају напада, службеник 
га притиском на дугме спушта у делићу секунде (брзине око 0,4 s), тако да непробојно 
стакло затвара подручје изнад шалтера, чиме се постиже да је запослени заштићен од 
даљег угрожавања. Такође, ако објекти раде у току ноћи, а постоји повећани ризик од 
препада, стакло се може спустити по потреби, као мера предострожности у циљу за-
штите радника од напада.

У пракси су ретки случајеви савладавања непробојног блиндираног стакла. Забеле-
жени су случајеви ломљења целог пулта (јер је био изграђен од иверице), избијање из 
лежишта (јер су ивице стакла биле монтиране плитко у оквире), као и испаљење више 
пројектила у исто место, приликом чега је направљен отвор кроз који је било могуће 
гађати радника. Зато је приликом уградње непробојних блиндираних стакала веома бит-
но обратити пажњу на материјале који се користе у изградњи пулта и врата (узимајући 
у обзир и браву), који би требало да буду од метала веће дебљине, како би спречили 
продор пројектила у заштићену област. Разбојништва над радницима се врше углавном 
приликом њиховог изласка и уласка у заштићени простор. Такође, радници због бахато-
сти и непажње остављају отворена врата, а неретко се дешава да из страха предају новац 
кроз пулт, па је веома битно обратити пажњу на едукацију радника и изградњу њихове 
безбедносне културе.

Ватрено оружје носе службеници обезбеђења вршећи послове физичког обезбеђења 
ради заштите објеката који су законом прописани да обавезно буду обезбеђени, ради 
заштите банака и других финансијских организација које послују са новцем и драгоце-
ностима, пошта, штедионица, мењачница, објеката у којима се складишти оружје, ек-
сплозивни, радиоактивни, запаљиви и отровни материјали, као и објеката у којима се 
чува и складишти роба.19 Службеници обезбеђења оружје могу носити само у штићеном 
објекту или простору док обављају своју делатност, а овлашћење употребе ватреног 
оружја дозвољено је само у случајевима нужне одбране и крајње нужде, што је слич-
но кривичноправном институту нужне одбране, из чега произилази да ватрено оружје 
није дозвољено употребити у случају напада на имовину која се обезбеђује.20 Такође је 
прописано да, при вршењу послова обезбеђења транспорта новца, вредносних и других 

17  http://www.closefocusresearch.com/ballistic-standards
18  https://www.justnet.org/pdf/0108.01.pdf
19  Закон о приватном обезбеђењу чл. 23 (Службени гласник РС бр. 104/13)
20  Закон о приватном обезбеђењу чл. 24 (Службени гласник РС бр. 104/13)
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пошиљки, сви чланови посаде специјалног возила за транспорт и пратиоци морају бити 
наоружани прописаном врстом оружја. 

Употребом ватреног оружја, службеник обезбеђења може угрозити безбедност и до-
вести у животну опасност себе или грађане, због чега је поседовање ватреног оружја 
Законом о приватном обезбеђењу ограничено на поседовање полуаутоматског оружја, 
пиштољ калибра 7,65 mm и 9 mm, код којих се једним повлачењем обарача може испа-
лити само један метак, са обавезом да правно лице не може поседовати ватрено оружје 
у броју већем од једне половине броја запослених службеника обезбеђења који поседују 
лиценцу за вршење послова обезбеђења са оружјем.

Пиштољ треба да одговара захтевима службе и ситуацијама, и да делује превен-
тивно и репресивно, и најпогоднији је за ношење и борбу на малим даљинама, како у 
унутрашњости објекта, тако и у спољним урбаним условима. У нашој држави најчешће 
су у употреби пиштољ марке CZ 99. кал. 9 mm и малогабаритни CZ М70 кал. 7,65 mm, 
како због распрострањености, тако и због цене.

Разбојништва се често врше уз претњу ватреним оружјем и неретко долази и до његове 
употребе од стране разбојника, што понекад има и фаталне последице. Проблеми који се 
јављају у случају употребе ватреног оружја код службеника обезбеђења су немогућност 
реаговања, присутност лица у објекту, страх, брзина дешавања, блиска удаљеност, 
немогућност заклањања и заузимања правилног положаја за гађање и слично.

У пракси се показало да није добро решење када је радник обезбеђења наоружан, 
имајући у виду да разбојници користе фактор изненађења, бирају повољан тренутак, 
раде у групама и увек иду прво на онеспособљавање службеника обезбеђења, који се 
сматра првом метом која се мора савладати по сваку цену, и да према њему увек постоји 
конкретна опасност по живот и тело. Разбојници не презају од употребе и прекомер-
не силе према службеницима, и у пракси се показало да је службеника обезбеђења 
веома лако савладати, чак и када су у пару. Велики проблем се јавља када разбојници 
разоружају службеника, често уз претњу пластичним пиштољем и тако дођу до оружја 
са којим касније врше нова разбојништва, чак и убиства или друга тешка кривична дела. 

Неретко се дешава да службеник правовремено одреагује, извади пиштољ и устре-
ли разбојника, нанесе му телесне повреде, или га лиши живота. Због тога што користи 
ватрено оружје искључиво у случају крајње нужде и нужне одбране, мора да доказује 
непостојање кривице, што је у неким случајевима доста отежано, а у неким случајевима 
није могуће одмах утврдити право чињенично стање. Непостојање кривице се доказује 
материјалним доказима са лица места, видео надзором и разговором са очевицима. У 
пракси су често ситнице преломне, када се ради о одговорности службеника обезбеђења 
у наведеним ситуацијама, јер танка је линија између нужне одбране и њеног прекорачења, 
између престанка конкретне и наступања апстрактне опасности. Полиција прва сти-
же на лице места, утврђује чињенично стање и уз консултацију са јавним тужиоцем 
доставља извештај на основу кога би се извршила даља истрага. Уколико се утврди кри-
вица службеника обезбеђења, против истог се покреће кривични поступак, а кад јавни 
тужилац захтева, полицијски службеници подносе кривичну пријаву против службени-
ка обезбеђења, како би се у даљем истражном поступку појаснила његова одговорност. 
Уколико је постојала нужна одбрана или крајња нужда, кривична пријава биће одбачена.

Сходно томе, имајући у виду горе наведено, мишљења смо да је више потребно ко-
ристити друга техничка средства за заштиту од разбојништва, а избегавати ношење 
оружја од стране службеника обезбеђења у објектима отвореног типа. Уколико је неоп-
ходно да службеник обезбеђења поседује оружје, он не сме никако бити „глинени голуб“ 
за разбојнике, већ између њега и разбојника морају стајати одређена техничка средства 
која ће омогућити службенику обезбеђења да правовремено одреагује и да се заштити.
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БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД РАЗБОЈНИШТВА

Систем обезбеђења обухвата скуп међусобних мера, радњи и поступака, којима 
се ангажовањем физичко-техничке компоненте уз примену савремених услова и 
организације рада, успешно проактивним (методом анализе и одвраћања) и реактив-
ним (методом санације штетног догађаја) мерама смањује или неутралише могућност 
угрожавања лица, имовине и пословања. Да би се у одређени објекат имплементирао 
систем обезбеђења у циљу спречавање кривичног дела разбојништва,  потребно је де-
финисати систем. За дефинисање система потребно је израдити безбедносне процене 
угрожености објекта, и на основу оперативних потреба, установити основне правце 
планирања физичко-техничке заштите, средства и уређаје који ће се користити, за-
тим установити надзор и управљање таквим заштитним системима, као и промену 
или надоградњу техничког система увођењем нових технологија. Закон о приватном 
обезбеђењу прописује процену ризика која представља анализу и оцену у заштити 
лица, имовине и пословања.21 Безбедносна процена представља први и основни корак 
у планирању безбедносних мера и дефинисању и изградњи флексибилног и ефикасног 
организационог безбедносног система. 

Систем мора бити тако осмишљен да врши детекцију уласка, по потреби спречи ула-
зак, предупреди напад, и да има инструменте да може да се одбрани од претње. Процена 
угрожености има за циљ да изврши снимак стања и изврши анализу претњи, а затим 
дефинисање нивоа заштите (минимални, нижи ниво, средњи ниво, високи ниво, и мак-
симална), уз предлог мера и активности у циљу спречавања предвиђених опасности и 
унапређења целокупног система безбедности.

Пројектним задатком дефинишу се сви захтеви за техничке системе заштите и даје 
њихова концепција. Пројектним задатком се тачно одређују прилази, простори и пред-
мети које треба штитити, простори које треба евентуално надгледати, начин и место 
сигнализације аларма, временски режим рада појединих заштитних зона и слично.

Пројекат техничке заштите је пројектни задатак оверен од стране инвеститора и 
представља основу за израду система техничке заштите. Пројектом се дефинишу врсте 
уређаја и места за њихову уградњу, захтеви у погледу њихових техничких карактеристи-
ка, начина повезивања, начина вођења инсталација, фаза реализације, уколико се ради 
о сложеном систему заштите, и остали параметри према пројектантским препорукама. 

Спровођење техничке заштите подразумева израду процене угрожености, израду 
одлуке и безбедносног елабората, дефинисање пројектног задатка, пројектовање си-
стема техничке заштите, избор опреме и извођача, стручни надзор над извођењем ра-
дова, обављање техничког прегледа и пријема система техничке заштите, а након тога 
експлоатацију, одржавање и сервисирање система техничке заштите. 

У објекте који се могу сврстати под појмом потенцијално угрожених објеката 
од разбојништва спадају банке, поште, мењачнице, златаре, бензинске пумпе, апо-
теке, кладионице, казина и др. У изради безбедносне процене за поменуте објекте 
разбојништво се увек узима као спољни извор угрожавања, као претња која има велики 
степен вероватноће остварења, а са могућношћу највећег степена критичности (губитак 
људског живота при извршењу разбојништва). Веома је битно водити рачуна о спец-
ифичностима које су битне за сваки субјекат. На основу безбедносне процене и про-
цене угрожености, доноси се план обезбеђења угроженог објекта. План обезбеђења је 
документ са планираним услугама обезбеђења, које су предвиђене у процени ризика.22 
Услуге су физичка заштита, техничка заштита, патролирање службеника обезбеђења и 
друге радње. Веома битно је установити континуирану и конкретну сарадња са органом 
унутрашњих послова, како у погледу сагледавања степена угрожености објекта, тако и 
приликом израде планова самозаштите и њихове непосредне реализације. 

21  Закон о приватном обезбеђењу чл. 3 ст. 1 т. 6 (Службени гласник РС бр. 104/13)
22  Закон о приватном обезбеђењу чл. 3 ст. 1 т. 6 и 7 (Службени гласник РС бр. 104/13)
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Идентификација постојећих елемената система обезбеђења лица и имовине под-
разумева део који је обухваћен првим делом безбедносне процене угроженог објекта. 
То подразумева снимање постојећег стања – опис макро и микро локације (заједно са 
штићеним периметром), опис објекта са унутрашњим распоредом просторија и пролаза, 
организацију рада и радника (како сталних тако и привремених), физичког обезбеђења, 
коришћење техничких средстава, особа који тим средствима руководе и одржавају. На 
основу снимљеног стања, врши се анализа да ли су такви системи сврсисходни, правил-
но имплементирани и да ли на прави начин обављају своју безбедносну функцију.

Приватно обезбеђење је доношењем новог Закона о приватном обезбеђењу23 по-
зиционирано у систем националне безбедности и своју улогу треба да остварује у 
координацији са другим чиниоцима националне безбедности, нарочито полицијом, 
јер су јој циљеви исти, а задаци слични. Што је систем безбедности на неком објекту 
боље организован, он делује превентивно на извршиоце разбојништва, а самим тим 
предупређује штету и растерећује полицију. Сузбијање разбојништва ће бити успешно 
само уз успостављање партнерског односа између приватног и јавног сектора, чији рад 
је међусобно повезан и највише се испољава у једном континуираном остваривању пре-
вентивне функције. 

Законом о приватном обезбеђењу прописано је да правна лица, предузетници, фи-
зичка лица морају имати лиценце које издаје Министарство унутрашњих послова Репу-
блике Србије, и то за:

− Процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, 
− Заштиту лица, имовине и пословања физичким и техничким средствима, 
− Планирање, пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите, мон-

таже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, 
− Обезбеђење транспорта и пренос новца и вредносних пошиљки.
Такође, за сваку лиценцу правно лице, предузетник и физичко лице морају испуњавати 

одређене услове. Законом је прописана обавезна уградња система техничке заштите у 
банкама и другим финансијским институцијама (поште, штедионице, мењачнице, тре-
зори и др.), за шта минималне техничке услове прописује влада, а начин вршења посло-
ва техничке заштите и коришћења техничких средстава доноси министар унутрашњих 
послова. Прописи од стране владе и министра још нису донети. 

У складу за модернизацијом друштва, а самим тим и модификацијом старих и 
појавом нових извора угрожавања, све је већа потреба за безбедношћу. У остваривању 
ове функције ангажују се многи субјекти, од државних органа, па до свих запослених, 
али незамењиву улогу у пројектовању безбедносних система има специјализована ин-
ституционална служба која се бави обезбеђењем лица, имовине и пословања, у оквиру 
које се налази безбедносни менаџмент. Циљ безбедносног менаџмента је да планира и 
спроводи безбедносне стратегије и одреди потребе система обезбеђења, самостално и 
у сарадњи са другим службама, кроз непосредну сарадњу и заједничку координацију, 
а све ради правовременог уочавања, супротстављања и елиминације извора и облика 
угрожавања лица, имовине и пословања. 

Тиме је одговорност безбедносног менаџмента велика, а посао сложен и захтеван. Ап-
солутна безбедност не постоји, али систем безбедности треба да буде тако пројектован 
да тежи да елиминише све изворе угрожавања, а уколико наступе последице, да штета 
буде минимална. Такође, у свом раду безбедносни менаџмент својим мерама и безбед-
носним системима не сме да успорава и омета послове у штићеном објекту, да води ра-
чуна о економичности и о расположивим средствима са којима располаже, што се коси 
понекад са најбољим безбедносним решењима. 

Код пројектовања система техничке заштите често је потребна вишеструка заштита, 
која се постиже комбиновањем више различитих типова система техничке заштите. То 

23  Закон о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС бр. 104/13)
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се постиже интегрисањем система физичке и техничке заштите у један спрегнути си-
стем, који би одговорио на све веће безбедносне изазове.

Планирање техничке заштите је увођење техничких мера заштите, што је сложен 
процес и у зависности од тога који се ефекат заштите жели постићи, могуће је реали-
зовати различите нивое заштите. Поред тога, оно захтева спровођење низа активности, 
уколико се жели постићи ефикасност заштитног система. 

Пре него што се приступи планирању техничке заштите, потребно је одговорити на 
следећа питања: 

− шта се штити, 
− колико је то значајно и са ког аспекта, 
− да ли је цена заштите оправдана, имајући у виду вредност онога што се штити.24

Што се тиче разбојништва, штите се увек објекти у којима се налазе веће количине 
новца, као што су банке, поште, мењачнице, кладионице, бензинске пумпе, златаре, про-
давнице и транспорти новца. То је значајно, јер су таква места мета напада разбојника, 
а имајући у виду да се разбојништвом не нападају само материјалне вредности, већ жи-
вот и тело, цена заштите је увек оправдана. Организацију безбедносних система за за-
штиту од разбојништва у угроженим објектима треба осмислити на основу анализа и 
сагледавања свих актуелних облика испољавања разбојништва, као и свих постојећих 
система техничке заштите. Пошто сваки објекат има своје карактеристике, од којих за-
виси који ће се системи за заштиту од разбојништва уградити, потребан је индивидуал-
ни прилаз за сваки појединачан случај, узимајући у виду сва наведена правила описана 
у овом раду око уградње система техничке заштите. 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ 
КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА РАЗБОЈНИШТВА

Безбедносна проблематика разбојништва може се сагледати на основу анализе и 
праћења броја извршених кривичних дела разбојништва, која су најчешће вршена у пре-
стоници. Занимљив је податак да се чак 60% од свих разбојништава у Републици Србији, 
изврши на територији Београда (Графикон 1).25
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Графикон 1

На основу добијених аналитичких података о броју и врсти извршених разбојништава 
на територији града Београда у периоду 2010–2014. године, биће класификовани и 
обрађени подаци о броју, учесталости, интензитету, врсти, заступљености и другим 
обележјима која карактеришу кривично дело разбојништва.

На подручју престонице највише кривичних дела се изврши из области општег 
криминалитета, међу којима су најбројнији имовински деликти, који чине преко 70% 
24  Симић К., Бошковић М., Физичко-техничка заштита објеката, Институт безбедности, Београд, стр. 83
25  Статистички подаци ПУ за град Београд, Управа за аналитику
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општег криминалитета на подручју града. Кривична дела разбојништва су у имовин-
ском криминалитету заступљена са 8,6% (Графикон 2). Број извршених разбојништава 
је варирао из године у годину. Посматрано за период у последњих пет године, тј. од 
2010. до 2014. године, највећи број је забележен у 2010. години и то 2.018, у 2013. години 
1.829, а најмањи 2014. године, када је извршено 1.563 кривичних дела. У Београду, као 
европској и светској метрополи, у просеку се изврши око пет разбојништава дневно, 
од којих је око половине извршено у мањим продајним објектима. Број кривичних дела 
разбојничка крађа учествује у просеку са око 0,35%, што их чини занемарљивим у укуп-
ном броју кривичних дела против имовине. 
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Графикон 2

За безбедносну проблематику су од посебног значаја оружана разбојништва, до-
бро организована и извршена у објектима у којима је у оптицају већа количина гото-
вог новца, као и над радницима који врше транспорт новца. Иако су напади на ове 
објекте заступљени са око 12,7% у укупном броју извршених разбојништава, охрабрује 
чињеница да је њихов број из године у годину све мањи (Табела 1).

Табела 1

Објекти напада по чл. 206 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Кладионице 81 64 39 26 32
Казина 20 27 27 12 9

Бензинске и гасне пумпе 60 76 53 39 45
Мењачнице 33 50 44 45 32

Поште 38 47 22 15 16
Банке 47 35 29 15 22

Златаре 12 15 14 16 4
Транспорти новца 8 3 3 2 2

Осврнућемо се на штићене објекте у којима је могуће имплементирати техничка 
средства, и класификовати податке на основу којих је могуће донети закључке о значају 
утицаја тих средстава на разбојништво. 

Специфичност извршења разбојништава у експозитурама банака је у томе што су 
ови објекти ређе нападани, будући да је њихов највећи број, због присуства велике ко-
личине готовог новца, физичко-технички обезбеђен, тако да се сваке године бележе пад 
у броју извршених кривичних дела (Табела 2). 
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Табела 2
Банке , као објекти напада по чл. 206 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Извршено дело 47 34 29 15 22
Покушај 2 1 2 1 2

Од средстава извршења најчешће коришћено средство је ватрено оружје, и то 
пиштољ (с тим да није могуће прецизно установити број правог оружја и реплика, јер су 
направљене као веродостојне копије оригинала, тако да оштећени у моменту извршења 
кривичног дела не могу да уоче разлику), а изразито ретко (једном у 2010. и једном у 
2012. години) се као средство извршења јављају и нож, бејзбол палица и шипка.

Специфичности извршења кривичног дела разбојништва у банкама можемо пратити 
кроз неке карактеристике. Подаци који се уносе у кривичне пријаве обично дају одго-
воре на златна питања криминалистика, са мањим освртом на техничке системе који 
се користе у банкама. Кривичне пријаве садрже податке о томе да ли објекат банке има 
службеника физичког обезбеђења, да ли на објекту постоји електронска брава која слу-
жи за контролу уласка, да ли је приликом разбојништва узет новац са пулта (рачунајући 
ту и приручне касе које се налазе на пулту) или је новац узет из сефа (који је обично 
смештен у посебном делу иза шалтера, или у посебној просторији). Примећен је пад од-
нетих пиштоља, јер је смањен број службеника физичког обезбеђења који носе оружје. 
Тако је 2010. године однето 15 пиштоља од 30 службеника физичког обезбеђења који су 
нападнути, а 2013. и 2014. године бележи се по један случај. Такође, приметан је пад, када 
је реч о отварању сефова (2010. године забележено је 11, а 2013. и 2014. године – по два 
случаја), јер скоро сви имају временску браву (разбојници су тражили да се отвори сеф, 
али су одустајали да сачекају отварање, због времена), тако да су новац углавном одно-
сили са пулта (било доласком до пулта и тражењем новца који су им радници давали 
преко пулта благајне, било прескакањем или уласком иза пулта благајне и самосталним 
узимањем новца), који износи 86,63%.

Број разбојништва у мењачницама не бележи пад, али је повећан карактеристичан 
велики проценат разбојништава у покушају, јер скоро све мењачнице су обезбеђене 
блиндираним заштитним стаклом, као мером техничке заштите, тако да разбојници све 
чешће одустају од даљег извршења (Табела 3). 

Табела 3
Мењачнице, као објекти напада по чл. 206 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Извршено дело 33 50 44 45 32
Покушај 15 22 28 19 17

Приметан је повећан број активираних аларма приликом разбојништва, из чега се 
може закључити да их мењачнице све више користе. Такође, приметан је значајан по-
раст употребе ватреног оружја приликом извршења, што указује на повећану друштве-
ну опасност и повећану агресивност, услед немогућности да савладају мере заштите у 
мењачницама (Табела 4). 

Табела 4
Мењачнице 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Пуцано у заштитно стакло 1 2 1 4 /
Активиран аларм 3 6 7 6 4

Средство извршења разбојништва у мењачницама је углавном ватрено оружје, и ту се 
издваја пиштољ у 87,87% случајева, док се у осталим спорадичним случајевима јављају 
пушка, бомба, нож, запаљива течност, физичка снага, чекић, сузавац и мачета.
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Радници мењачница углавном беже у другу просторију (уколико постоји), сагињу се 
испод пулта, одбијају да дају новац, активирају аларм (уколико га мењачница има), а 
у неким случајевима, разбојник када схвати да су врата закључана, одустаје од даљег 
извршења. 

Специфичност извршења разбојништва у мењачницама се огледа у томе да су у малом 
броју случајева савладане заштите, и то углавном разваљивањем врата (2), избијањем 
блиндираног заштитног стакла из лежишта (1), разбијањем шубера од обичног стак-
ла (1), провлачењем руке преко блиндираног заштитног стакла јер није монтирано до 
плафона (2), разваљивањем физичком снагом целог пулта од дрвета (1), ломљењем 
катанца на решеткама (1) и провлачењем руке кроз шубер стакло и откључавање вра-
та заштићеног дела мењачнице (1). Повећан је број разбојништава која се дешавају 
при отварању или затварању мењачнице, када их разбојници принуђују да отворе 
мењачницу и да им предају новац. Смањен је број случајева када радници сами предају 
новац разбојницима, иако су у заштићеном подручју, али је драстично повећан број 
објеката мењачнице који послују у оквиру неког другог објекта, као што су фризерски 
салони, кладионице, књижаре, хотели и сл. – и то у 2013. години за три пута у односу на 
2010. годину. Разлог је у томе што се тежи уштеди, па често један радник ради и у том 
објекту и у мењачници, или не постоје мере заштите у таквим објектима, или су врата 
од мењачнице отворена јер се радник мењачнице често шета и борави изван заштитног 
простора. Такође, у 2013. години повећан је проценат разбојништава која су се десила 
због непажње радника који нису закључали врата, или су их држали отворена у току 
рада (42,6%). Ако се погледа проценат разбојништава која су се десила у мењачницама 
које послују у оквиру других објеката (46,15%), може се закључити да она покривају 
88,45% извршења разбојништава у мењачницама, и да у њима лежи средиште проблема 
који би требало у будућности решавати (Табела 5). 

Табела 5
Специфицности извршења у мењачницама 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Приликом отварања/затварања 2 1 4 4 /
Откључана врата 3 9 2 11 4

У склопу другог објекта 4 9 3 12 8
Радници сами дали новац 3 5 5 1 3

Испред мењачнице / 1 1 2 2
Савладана заштита 2 2 1 2 2

Разбојништва над радницима који преносе новац бележе драстичан пад – смањење 
оваквих разбојништава 2013. и 2014. године је у паду у односу на 2010. годину за око 
четири пута (Табела 6). 

Табела 6
Транспорт новца, као мета напада по чл. 206 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Извршено дело 8 3 3 2 2
Покушај / / / / 1

Службеници ФТО 5 2 1 1 1
Самостално ношење новца 3 1 2 1 1

Тешко је статистички представити податке о начинима напада, због малог броја 
случајева који се догоде у току године, али може се рећи да није забележен ниједан случај 
свршеног дела разбојништва над блиндираним возилом CIT-а; половина случајева овог 
типа разбојништава извршено је над службеницима физичког обезбеђења који носе но-
вац, који су углавном нападани у возилима која не поседују никакав степен заштите 
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(обично само каса у товарном делу возила, кључеви код возача и видно обележени), 
док се друга половина, ако се транспорт врши блиндираним возилом, изврши прили-
ком изласка и преноса новца од објекта до возила. Средство извршења код оваквих 
разбојништава је углавном ватрено оружје, међу којима преовладава пиштољ, али реги-
строван је по један случај напада са сузавцем и уз употребу физичке снаге.

ЗАКЉУЧАК

Разбојништво треба схватити као друштвену појаву која се јавља у свим друштвеним 
системима, без обзира на степен развоја или врсту правосудног система. Државе у свету 
које се налазе на врху табеле по друштвеном, социјалном, економском развоју изложе-
не су нарушавању безбедности од стране разбојништва, и не заостају по броју дела по 
броју становника, нити по начину извршења или употребљеним средствима, иако за 
безбедност издвајају много већи новац него наша земља. Тешка економска и социјална 
политика допринела је експанзији имовинских деликата и разбојништва међу њима као 
појавног облика у нашој земљи. Такође, блага казнена политика и неефикасна реформа 
правосуђа није обавила своју улогу, већ је допринела великом губитку поверења од стра-
не грађана, првенствено у полицију.

Имајући у виду све горе наведено, разбојништво није могуће у потпуности сузбити, 
као што није могуће сузбити ни криминал као негативну друштвену појаву. Сваке годи-
не расте свест друштва о значају безбедности. У том смислу, разбојништво као друшт-
вено опасно дело треба добро разумети како би се предузеле мере за његово сузбијање, 
што подразумева превентивно и репресивно деловање друштвених субјеката (полиције, 
тужилаштва, судства, приватног сектора безбедности, центра за социјални рад и др.). 

Веома битну улогу у сузбијању разбојништва треба да има приватни сектор безбед-
ности, као систем националне безбедности, који своју функцију треба да остварује у 
координацији са другим чиниоцима националне безбедности. Сходно томе, Република 
Србија је донела Закон о приватној безбедности којим је регулисала област приватне 
безбедности и уведена професионализација међу радницима приватне безбедности. 
Једна од битних ствари којој приватна безбедност треба да допринесе јесте смањивање 
трошкова државе кроз пребацивање неких послова јавног сектора безбедности на при-
ватну безбедност. Иако је законом прописано који објекти морају имати физичко-тех-
ничку заштиту, неприхватљиво је да установе у којима се налази већа количина новца не 
поседују никакву заштиту, јер су такви објекти најугроженији у погледу разбојништва. 
Такође, прописано је да влада или министар доносе прописе о минималној заштити 
појединих објеката, али они до дана данашњег нису донети. На област услуга приватне 
безбедности, тренутно велики утицај врши тржиште понуде и тражње. Правна лица 
која се баве приватном безбедношћу снижавају цене својих услуга, како би добиле по-
сао, што утиче на квалитет вршења услуга безбедности. Тиме се задовољава форма, а 
заобилази суштина и одговорност. У Републици Србији још увек не постоје обавезујући 
стандарди за системе заштите од разбојништва у објектима у којима се налази већа ко-
личина новца, што би у будућности требало променити. Јер, ситуација је таква да вели-
ки број таквих објеката има само поједине компоненте система, које су лошег квалитета, 
технолошки превазиђене, или немају функцију самостално, већ у садејству са другим 
техничким средствима, а тако бивају рањиве за разбојништва, јер се увек бирају за мете 
мање обезбеђени објекте. 

Безбедносна култура друштва је неопходан фактор у унапређењу приватне безбед-
ности. Са растом свести о неопходности, безбедност не би требало схватати као тро-
шак, већ као нужни део начина пословања који би на дуже стазе требало да допринесе 
повећању профита и повећању пословног угледа правног лица. 

Апсолутна заштита имовине није могућа, али се из анализе броја извршених 
разбојништава и објеката који су били мета напада, може приметити да су ова кривич-
на дела учесталија у случајевима када не постоји ниједно средство обезбеђења. Сход-



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА206

но томе, може се закључити да техничка средства за заштиту од разбојништва превас-
ходно одбијањем, самим тим имају превентивну улогу. Што су техничка средства за 
заштиту од разбојништва на неком објекту боља и савршенија, то ће се одразити на 
смањење разбојништава и деловаће вишеструко на извршиоце таквих кривичних дела. 
Такође, техничка средства треба користити на прави начин, јер су само тако ефикас-
на у сузбијању разбојништва. Потребно је перманентно праћење будућих достигнућа 
у науци, како би се уочила нова средства која би се на прави начин имплементирала 
у систем за заштиту од разбојништва. Тиме би се смањио број извршилаца који без 
икаквог планирања и организације врше кривична дела у пословним просторијама. 
Уједно, такви извршиоци разбојништва ће одустајати од таквих идеја, или ће њихова 
разбојништва прерасти у покушаје. С друге стране, разбојницима ће бити потребно 
веће планирање и организовање, што даје евентуално простор полицији да их уочи и да 
спречи, а такође, постоји и већа вероватноћа да ће разбојници остављати за собом до-
ста трагова који могу послужити за касније идентификовање и откривање извршилаца. 
Смањењем разбојништава смањила би се вероватноћа да из намере да се стекне проти-
правна имовинска корист, наступе најтеже последице по живот и тело, што и није била 
намера разбојника, али су из неких непредвидивих околности произашле.

Увођењем и унапређењем техничких компоненти, тј. система за заштиту од 
разбојништва као стандарда за све објекте у којима се налази велика количина гото-
вог новца, његово правилно коришћење, у комбинацији са безбедносном културом свих 
категорија жртава разбојништва, доприноси спречавању и смањењу броја кривичних 
дела разбојништва, а самим тим и предупређењу штете и опасности по живот и тело која 
може настати приликом разбојништва. 
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SYSTEMS OF TECHNICAL PROTECTION AGAINST ROBBERY
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Abstract: The criminal offence of robbery falls into the category of the most serious prop-
erty crimes, which has existed since the foundation of human society, and is highly represented 
in the overall crime rate. However, although robbery falls in property offences because of its 
motive, it is also a violent crime, because the object of the attack is life or body of the victim, 
which makes it complex criminal offence that is extremely dangerous to society. In combat-
ing robbery, with which state authorities mainly deal and where the police play a major role, 
besides repressive action, prevention should be also taken into account. Contemporary trends 
in security include various technical means and technological innovations, which are used in 
order to prevent threats and increase protection of certain facilities, especially where there are 
large amounts of money and valuables, such as banks, post offices, exchange offices, jewelry 
stores, gas stations , pharmacies, casinos, etc., which are the main targets of robbers. In addi-
tion, private security sector has an increasing role in the prevention and suppression of rob-
bery, whether organized as a protective or self-protective activity and which has emerged as a 
new subsystem or part of the security system of a modern state, which is mainly responsible 
for the implementation of the technical components of the system which is being implemented 
through application of mechanical and electronic means of protection. In order for technical 
component in the security system to fulfill its purpose, it is necessary to analyze the current 
forms and methods of committing robbery, its main features and characteristics, and then im-
plement and use it the right way, with adherence to rules and procedures for their use. For this 
purpose, the paper will present the technical means used to prevent robbers, manner of use, 
purpose, reason and the way they are used. In this context, based on the obtained analytical 
data on the number and type of robberies committed in the territory of  Belgrade in the period 
from 2010 until 2014, and with an emphasis on the protected facilities in which it is possible to 
implement technical means, conclusions will be made about the significance of the impact of 
these means on the robberies, and therefore the possibility of their improvement in the future.

Keywords: robbery, technical protection, technical means, security, endangering, prevention.





НЕКИ ПРОБЛЕМИ У ОДНОСИМА ПОЛИЦИЈЕ 
И СЕКТОРА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Ненад Радивојевић, асистент1

Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Сажетак: Нарастајући проблеми глобализације, праћени повећаном стопом 
криминала у државама у транзицији, затекли су неспремним јавни сектор безбедности 
и то из више разлога. Први је свакако везан за правну регулативу, која није на прави 
начин омогућила полицији да се супротстави савременим облицима криминалитета. 
Други разлог је везан за техничко-технолошки напредак који су носиоци угрожавања 
и више него вешто искористили, док се трећи разлог односи на недостатак кадра, 
како у бројности, тако и у погледу квалификација (стручности). 

Због тога су основне тенденције и правци развоја у области унутрашње безбед-
ности у последњих неколико деценија успостављање сарадње полиције и сектора 
приватног обезбеђења. Природа њиховог посла je основ за заједничко деловање. 
На тај начин се капацитети оба сектора ефикасно користе и представљају основу за 
ефикасније супротстављање савременим облицима криминалитета. 

У том смислу, треба истаћи да је за сваку похвалу доношење Закона о приват-
ном обезбеђењу. Mеђутим, исто тако треба указати на одређене пропусте и нејасноће 
везане за Закон, као и за материју коју уређује, нарочито у контексту односа два 
сектора. Због тога се у раду настоји указати на неке непосредне проблеме који се 
тренутно јављају у Републици Србији, а који се идентификују као нормативни, 
стручни, организациони, безбедносни, радни и културолошки.

Кључне речи: полиција, сектор приватног обезбеђења, сарадња, проблеми.

УВОД

Једна од основних тенденција и праваца развоја у области унутрашње безбедно-
сти у последњих неколико деценија јесте успостављање што чвршћих веза и одно-
са између полиције и сектора приватног обезбеђења. Неопходност сарадње два сек-
тора је последица све многобројнијих и деструктивнијих облика угрожавања, који 
захтевају нове начине супротстављања истим. Наведено су препознали и доносиоци 
Стратегије националне безбедности Републике Србије,2 у којој се наводи следеће: 
,,Све већу одговорност у спровођењу политике унутрашње безбедности, заједно с 
државним и осталим органима и институцијама, имају субјекти из области приват-
ног обезбеђења, чија делатност обухвата заштиту безбедности појединаца, објеката 
и других материјалних добара која није обухваћена заштитом надлежних државних 
органа. Од посебног друштвеног значаја је да делатност субјеката из области приват-
ног обезбеђења буде у целости нормативно и доктринарно уређена.“ 

Рад полиције, а нарочито сектора приватног обезбеђења, у протеклих двадесетак 
година био је оптерећен многобројним проблемима који су директно утицали на 
њихове међусобне односе. Неки од тих проблема и даље постоје упркос реформским 
променама спроведеним након 2000. године. С тим у вези, у раду су изнете одређене 
критике и указано је на проблеме који још отежавају приближавање два сектора а, 
самим тим, и њихову сарадњу. 

Правни основ је основни али не и довољни услов за превазилажење одређених 
проблема који у пракси постоје и онемогућавају сарадњу полиције и сектора приват-

1  n.radivojevic@pf.uns.ac.rs
2  Службени гласник РС, број 88/2009.
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ног обезбеђења. За сваку похвалу је доношење Закона о приватном обезбеђењу (у даљем 
тексту: Закон). Међутим, треба указати и на одређене пропусте и нејасноће везане за тај 
закон и материју коју уређује, нарочито у контексту односа два сектора. Уважавајући 
претходно наведено, као непосредни проблеми су се јавили нормативни, стручни, орга-
низациони, безбедносни, радни и културолошки.

ПРИРОДА ОДНОСA ПОЛИЦИЈЕ И СЕКТОРА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као два кључна субјекта система безбедности, чији је основни циљ остваривање опти-
малног стања безбедности у друштву, полиција и сектор приватног обезбеђења се нужно 
налазе у одређеним односима, детерминисаним природом њиховог посла. Ти односи су 
такође детерминисани и многобројним чиниоцима који се тичу унутрашњег уређења једне 
државе, где се првенствено мисли на уређеност политичког и правног система, друштве-
но-економске односе, степен демократичности друштва, технолошки напредак и сл. 

Односи полиције и сектора приватног обезбеђења су објашњени у страној литератури 
пре свега указивањем на одређене разлике и сличности које постоје између два сектора, 
као и истицањем њихових предности и недостатака. Природу тих односа у највећој мери 
одређују међусобне историјске перцепције. Још давне 1977. године, Америчко веће за при-
ватну безбедност је идентификовало седам кључних тачака које онемогућавају сарадњу 
између тих сектора: 1) недостатак узајамног поштовања; 2) недостатак комуникације; 3) 
недостатак (формалне) сарадње; 4) недостатак знања припадника полиције о приватној 
безбедности; 5) конкуренција; 6) недостатак стандарда (у приватној безбедности) и 
7) корупција (у оба сектора).3 Природу тих односа је покушаo да објасни и канaдаски 
професор Филип Стенинг (Philip Stennig), који је указао на типологију реакције канадске 
полиције на процес раста сектора приватног обезбеђења. Та реакције је везана за седам 
фаза прилагођавања том процесу. Те фазе су следеће: 1) порицање; 2) невољно признање; 
3) конкуренција и отворено непријатељство; 4) позив за већу контролу, 5) узајамно 
неповерење и амбивалентност; 6) активно партнерство и 7) равноправно партнерство.4

 С тим у вези, као најпрепознатљивији модели односа између два сектора наводе се 
следећи модели: 1) независност; 2) конкуренција; 3) субординација; 4) комплементарност 
(допуњавање); 5) сарадња (кооперативност) и 6) партнерство.5 Тенденција развоја 
односа полиције и сектора приватног обезбеђења у свим развијеним државама иде 
ка моделу сарадње и(ли) партнерства. Упркос појединим активностима, у Републици 
Србији још нема видљивих резултата који би указивали да је у пракси могуће остварити 
сарадњу, па самим тим и парнерство два сектора (тзв. јавно-приватно партнерство). Да 
би се потврдило наведено, анализирају се постојећа позитивноправна решења и пракса 
везана за рад сектора приватног обезбеђења и полиције.

НЕКИ ПРОБЛЕМИ У ОДНОСИМА ПОЛИЦИЈЕ И СЕКТОРА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: НОРМАТИВНИ ПРОБЛЕМИ

Доношењем Закона 2013. године прекинута је готово дводеценијска пракса 
непостојања системског закона који би уређивао област приватног обезбеђења у Репу-
блици Србији. Наиме, године 1993. престао је да важи Закон о систему друштвене са-
мозаштите, што је условило многе, пре свега безбедносне проблеме којима су у великој 
мери угрожавана људска права и слободе. На тај начин је створена једна негативна слика 
о сектору приватног обезбеђења у целини, која се нужно одразила на међусобне односе 
сектора приватног обезбеђења и полиције. Велика нетрпељивости, па чак и отворено 
непријатељство између два сектора били су честа појава.

3  Т. Prenzler, Outsourcing of Policing Tasks: Scope and Prospects, , 2013, p. 18.
4  Преузето из: D. M. Reisig; J. R. Kane, Police and Policing, New York, 2014, p. 583.
5  Упоредити: З. Кесић, Приватни сектор у контроли криминалитета, Београд, 2009, стр. 70.
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Када говоримо о нормативним проблемима, неопходно је осврнути се и на сам посту-
пак доношења Закона. Једна од кључних замерки стручне јавности приликом доношења 
Закона била је да је донет по хитном поступку, без одговарајуће јавне расправе. Остаје 
нејасно зашто је један тако значајан (системски) закон, на који се чекало двадесет годи-
на, морао да се донесе по хитном поступку. Занимљиво је и то да, ако је већ било неоп-
ходно што пре усвојити тај закон, зашто онда у законском року нису донети и пратећи 
подзаконски акти без којих сам закон не може да се примењује. На тај начин долазимо до 
парадоксалне ситуације да имамо Закон који се већ више од годину дана не примењује. 

Правно регулисање области приватног обезбеђења је требало, између осталог, да 
омогући институционализацију сарадње с полицијом. Постојећа ,,сарадња“ је и даље 
на изразито ниском нивоу. Законом нису створене претпоставке које би омогућиле 
приближавање два сектора, нити њихову продубљену сарадњу. То је очигледно из про-
блема који се јављају или који ће се тек јавити приликом његове примене. Када се говори 
о односу полиције и сектора приватног обезбеђења, најважнији недостаци Закона у том 
смислу су следећи: 

− нису створене нормативне, организационе и друге претпоставке за примену Зако-
на (неусклађеност Закона с постојећом позитивноправном регулативом и сл.);

− нису створене организационе претпоставке за сарадњу између два сектора;
− нису регулисани начини (механизми) остваривања сарадње односно комуникације;
− сектор приватног обезбеђења је и даље у подређеном положају у односу на полицију;
− законодавац није уважио неопходност постојања две (равноправне) компоненте 

унутрашње безбедности (јавни и приватни сектор), као што је то урађено у Стратегији 
националне безбедности;

− МУП-у су у неким ситуацијама дата превелика и, рекло би се, неоснована овлашћења 
у погледу контроле агенција;

− питања која је по природи требало уредити Законом, остављена су да се уреде под-
законским актима.

Наведени недостаци проистекли из самог закона и његова неусклађеност са 
Стратегијом и правним системом у целини проузроковали су, узрокују и проузроковаће 
и друге проблеме који оптерећују и онемогућавају успостављање и функционисање сек-
тора приватног обезбеђења, а самим тим и успостављање сарадње с полицијом. 

СТРУЧНИ ПРОБЛЕМИ

Свакако да је један од најважнијих проблема сектора приватног обезбеђења био 
неодговарајући кадар. Принцип за који се сматра да би могао да реши нагомила-
не проблеме јесте принцип професионализације.6 Практична реализација принципа 
професионализације почиње адекватним процесом едукације свих лица у сектору 
приватног обезбеђења. Постављање тог циља подразумева претходно креирање и 
имплементацију студијских, образовних програма на високошколским установама, 
институтима и центрима за истраживање и промоцију приватне безбедности, израду 
кључних докумената, укључујући стратегије развоја, развој база података и националних 
инвентара (ресурса), примену принципа и поставки приватне безбедности у безбедносну 
праксу и развијање и јачање техничких и људских (руководећих и извршних) капацитета.7 
Ово је, иначе, дугогодишња пракса у развијеним земљама које се често узимају као пример 
и модел за уређење целокупног приватног сектора безбедности Републике Србије.

Постојећим законом је, као услов за добијање одговарајуће лиценце, предвиђено 
полагање стручног испита у МУП-у. Саму обуку физичких лица спроводе МУП и прав-

6  Д. Давидовић; Ж. Кешетовић, Професионализација и партнерство јавног и приватног сектора 
безбедности у Србији – претпоставке и препреке, НБП, број 3/2007, Београд, стр. 24.
7  Упоредити: С. Станаревић; М. Бодин: Безбедносна култура као друштвени ресурс националне 
безбедности, Војно дело, пролеће/2014, стр. 102.
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на и физичка лица која испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове 
за обављање послова обуке, с тим што им за то треба овлашћење МУП-а.8 Из наведеног 
се види да је МУП надлежан и за спровођење обуке и за само полагање стручног испита. 
Нејасно је зашто се МУП јавља као неко ко спроводи обуку, а онда на крају и стручни 
испит. Ако је интенција законодавца била да се полагањем стручног испита изврши кон-
трола рада физичких и правних лица која спроводе обуку (што је и оправдано), нејасно 
је зашто је онда потребно да МУП ту обуку и спроводи.

Следеће питање је везано за компетенције (стручност) лица која ће спроводити об-
уку уколико ту обуку буде спроводио МУП. Дискутабилно је како ће неко из МУП-а 
моћи да то уради адекватно, с обзиром на питање где су се и када поменута лица едуко-
вала. Нејасно је зашто процес обуке није поверен некој од (независних) високошколских 
установа, као што су Факултет безбедности Универзитета у Београду, Правни факултет 
у Новом Саду или Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у оквиру чијих 
наставних и студијских програма се изучава област приватне безбедности.

Када се већ говори о професионализацији и подизању нивоа услуга и знања (руко-
водилаца и службеника обезбеђења), недопустива је законска одредба према којој одго-
ворно лице (руководилац) за добијање лиценце треба да има најмање средњу стручну 
спрему ‒ исто као и службеник обезбеђења као непосредни извршилац послова.9 Тиме 
се само продужава апсурдна ситуација у досадашњој пракси да се као непосредни из-
вршиоци послова јављају лица с вишом стручном спремом него њихови руководиоци. 
Зато би у будућим изменама и допунама Закона требало унети одредбу да одговорна 
лица морају имати најмање високу стручну спрему из области безбедносних, правних 
или техничких наука.10 Примера ради, у Црној Гори је прописано да одговорно лице, 
поред осталих услова, мора да има високу школску спрему.11 У Хрватској је предвиђено 
да одговорно лице алтернативно може да има вишу или средњу школску спрему.12

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ

Уколико се организација схвати као субјект, структуру и делатност, питање органи-
зационих проблема се може свести на проблеме организационе структуре, сложености 
задатака, предвиђања будућности, метода рада и техничких средстава.13 Питање орга-
низационе структуре, како унутар полиције тако и у агенција за обезбеђење, последица 
је све веће поделе рада и специјализације, које условљавају нове функције и сталне про-
мене структуре. Још једном треба подсетити на то да је један од циљева доношења Закона 
8  Закон о приватном обезбеђењу, Службени гласник РС, број 104/2013, чл. 12 и 13.
9  Закон о приватном обезбеђењу, Службени гласник РС, број 104/2013, члан 10, став 1, тачка 4. 
10  Неретко се дешава да се као менаџери у агенцијама за обезбеђење појављују бивши припадници 
полиције или војске. Разлози за то могу бити различити. Један од њих је да они ступају у радни однос након 
пензионисања у државној служби у коју одлазе с мање година живота због специфичних прилика у којима 
обављају посао, те им се радни стаж рачуна у увећаном трајању. Други разлог је да добровољно напуштају 
државну службу мотивисани већом зарадом у приватном сектору. Том приликом се често занемарује 
чињеница да, иако јавни и приватни сектор безбедности имају исти циљ, они се разликују по начину, сред-
ствима и методама рада, и да то што је неко био добар руководилац у полицији и војсци не значи да ће бити и 
у приватном сектору. Исто важи и за бивше полицијске службенике и војна лица који ће обављати извршне 
послове приватног обезбеђења. Због тога се сматра погрешном одредба Закона у виду члана 12, става 7, 
којом се лицу које има одговарајући степен и врсту стручног образовања и најмање три године радног иску-
ства на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, послови-
ма професионалног припадника Војске Србије и пословима извршења кривичних и прекршајних санкција, 
издаје лиценца без обавезе похађања обуке за вршење послова приватног обезбеђења. Такође се поставља 
питање како ће то лице положити стручни испит уколико није прошло одговарајућу обуку. На тај начин се и 
даље фаворизују припадници из државног сектора, што никако не доприноси професионализацији сектора 
приватног обезбеђења.
11  Закон о заштити лица и имовине, Службени лист Црне Горе, број 1/2014, члан 22, став 1, тачка 2. 
12  Zakon o privatnoj zaštiti, Narodne novine, br. 68/2003 i 31/2010, član 18, stav 1, tačka 3, и Закон о агенцијама 
за обезбеђење лица и имовине и приватној детективској делатности, Службени гласник Републике Српске, 
број 4/2012, члан 11.
13  О. Стевановић, Руковођење у полицији, Београд, 2003, стр. 16‒17 и 140‒142.
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била и институционализација партнерског односа између јавног и приватног сектора на 
обострану корист. То нужно подразумева оснивање одређене организационе јединице 
унутар Управе полиције, у чијој ће надлежности, између осталог, бити и остваривање 
сарадње са сектором приватног обезбеђења.14 

Наиме, у оквиру Дирекције полиције функционише више управа. Организацио-
не јединице у седишту се образују тако да су по линијском принципу радно повезане с 
одговарајућим организационим јединицама и пословима подручних полицијских упра-
ва и станица, или тако да послове из свог делокруга обављају на читавом подручју на 
којем је надлежан МУП.15 Уредбом о начелима за унутрашње уређење Министарства 
унутрашњих послова16 образовано је двадесет шест подручних полицијских управа. То 
је значајно због тога што су Законом предвиђена одређена права и дужности агенција за 
обезбеђење, као и подручних полицијских управа.17 

Кодексом полицијске етике је предвиђено да полиција своју унутрашњу организацију 
поставља и унапређује на начин који промовише добре односе полиције и грађанства и, 
када је то могуће, ефикасну сарадњу с другим органима, агенцијама, локалним заједницама, 
невладиним и другим организацијама грађана, укључујући и мањинске етничке групе.18 
Ради остваривања међусобне сарадње односно партнерства, министар унутрашњих посло-
ва може, споразумно с државним органима и недржавним субјектима, да доноси одређене 
акте о сарадњи и оснива координациона тела од значаја за спречавање и откривање де-
ликата и њихових учинилаца и за остваривање других безбедносних циљева.19 Као што 
се види, министру унутрашњих послова је Законом о полицији стављена могућност (не и 
обавеза) да формализује сарадњу с недржавним субјектима. Управо је Закон требало да 
институционализује ту сарадњу, што, нажалост, није учињено.

Треба ипак рећи да је Закон чланом 75 овластио министра унутрашњих послова да, 
у складу с прописима којима се уређује државна управа, решењем оснује посебну радну 
групу – Стручни савет за унапређење приватног обезбеђења и јавно-приватног партнер-
ства у сектору безбедности. Циљ тог савета је остваривање сарадње с удружењима прав-
них лица и предузетника за послове приватног обезбеђења и службеника обезбеђења, 
праћење области приватног обезбеђења и подношење иницијатива за унапређење оба-
вљања послова у тој области у складу с новим стандардима. Предвиђено је да ће реги-
стрована удружења правних лица и предузетника и службеника обезбеђења из својих ре-
дова предложити министру кандидата за члана Стручног савета. Остаје, међутим, нејасно 
зашто законодавац није до краја Законом уредио то питање, већ га је препустио министру. 
Нејасно је и ко још, поред делегираног преставника струковног удружења, улази у састав 
тог савета, колики је њихов мандат, које су надлежности Савета, који је начин одлучивања, 
коме се подноси иницијатива за унапређење стања у области приватног обезбеђења и сл.

Формирање посебне организационе јединице и унутар агенција за обезбеђење, или 
опредељивање радног места с тачно одређеним и јасним задацима које ће извршавати 
квалификовано лице, такође је један од предуслова за успостављање успешне сарадње. С 
тим у вези је неопходно уподобити и организациону структуру постојећих струковних 
удружења.20 Не треба заборавити да је првенствена улога сектора приватног обезбеђења 
14  Треба рећи да се постојећа веза између полиције и агенција за приватно обезбеђење до доношења За-
кона одвијала преко организационе јединице унутар полиције задужене за контролу оружја и муниције 
(што значи дела полиције задуженог за управне послове односно послове издавања дозвола за држање и 
ношење оружја), као и униформисане полиције приликом спровођења обезбеђења јавних скупова и спорт-
ских манифестација.
15  Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука Уставног суда и 92/2011, члан 
20, став 4.
16  Службени гласник РС, бр. 8/2006 и 14/2009 – одлука Уставног суда РС и 119/2013, члан 7.
17  Погледати: Закон о приватном обезбеђењу, Службени гласник РС, број 104/2013, чл. 15, 18, 20, 22, 24, 
41, 50, 56, 70‒74, 89.
18  Кодекс полицијске етике, Службени гласник РС, број 101/2005, члан 10.
19  Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/ 2005, 63/2009 – одлука Уставног суда и 92/2011, чл. 188.
20  При Привредној комори Србије од 2005. године постоји Удружење за приватно обезбеђење које, у 
оквиру својих надлежности, заступа заједнички интерес свих субјеката из области приватног обезбеђења 
и приватне истражитељске делатности у земљи и у иностранству, учествује у доктринарном и норматив-
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превенција, те је зато неопходно и ,,умрежити“ све агенције за приватно обезбеђење 
које послују у Србији, односно објединити њихове оперативне податке у виду одређених 
база података. На тај начин ће сви подаци бити на једном месту и, као такви, моћи ће 
да се много брже и једноставније деле с полицијом. Пошто Закон то не предвиђа, на 
агенцијама је и њиховим струковним удружењима да сами одлуче да ли ће то урадити. 

Још један од узрока организационих проблема је и неадекватна законска уређеност 
једног од кључних питања приватног обезбеђења ‒ процене ризика. Само из објективне 
процене ризика може да пристекне свеобухватан план од којег зависи и начин 
организовања обезбеђења. То питање је посебно значајно приликом обезбеђења догађаја 
повећаног ризика. Законом су у члану 2, ставу 1, тач. 6) и 7) крајње недовољно дефиниса-
ни термини процене ризика и плана обезбеђења. Када је у питању процена ризика, нигде 
даље у Закону није терминолошки обрађена ни дефинисана процена ризика, као ни еле-
менти које она мора да садржи. То је крајње недопустиво уколико се узме у обзир да се 
агенцијама и физичким лицима издаје лиценца за процену ризика у заштити лица, имо-
вине и пословања. Адекватна процена ризика је неопходна због тога што је реч о првој, 
усмеравајућој и корективној активности сваког обезбеђења, а обим, квалитет, начин и 
трајање обезбеђења зависе управо од те мисаоно стваралачке активности, засноване на 
прикупљеним подацима и искуству онога који тај документ израђује. На начин како 
је урађено Законом, процена ризика је више формална обавеза него нешто објективно 
што може да се спроведе у пракси. То даље узрокује да целокупна активност обезбеђења 
може да буде заснована на погрешним, недовољним или лаичким проценама.21 

БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ

Када се говори о безбедносној проблематици успостављања и функционисања сек-
тора приватног обезбеђења, треба рећи да је то био један од највећих проблема који је 
отежавао сарадњу с полицијом. Као најчешћи безбедносни проблеми који прате сек-
тор приватног обезбеђења наводе се неадекватна приватизација домаћих агенција за 
обезбеђење, неадекватна тржишна утакмица између самих агенција, нетранспарентност 
власничке структуре, неинтегрисаност сектора у систем националне безбедности, изо-
станак ефективне контроле сектора, повезаност с организованим криминалним група-
ма, нелојална конкуренција као последица неформалних веза између појединих агенција 
и политичких структура власти, корупција, чињеница да су неки радници обезбеђења 
лица с криминалним досијеима, учесталост вршења послова супротних законом реги-
строваном делатношћу, којима се угрожавају људска права и слободе, непостојање ег-
зактних података о броју запослених и евиденција о количини оружја, муниције, опреме 
и других средстава, власници агенција су странци и др.22 Наведени проблеми су после-
дица нагомиланих економских, политичких и друштвених дешавања у протеклих два-
десетак године, услед чега је дошло до ерозије правног и политичког система, а тиме и 
система националне безбедности. 

Наравно, не треба заборавити ни одређене проблеме везане за рад полиције, за коју 
се сматра да још није у довољној мери реформисана. Појаве као што су криминализација 
и политизација полиције свакако су непожељне. Криминализација је велики проблем 
имајући у виду висок ниво корупције у полицији, на шта указују и поједини индикатори 

ном уређењу делатности, промовише и учествује у хармонизацији делатности с међународним стандар-
дима и примењује важеће гранске стандарде на тржишту Републике Србије, иницира доношење, измене 
и усаглашавање прописа са сродним законима и прописима из области безбедности и других области од 
значаја за пословање чланица и доноси и врши надзор примене Кодекса професионалне етике, доступно на: 
http://www.pks.rs (2. 11. 2014). 
21  Љ. Стајић; Ј. Г. Мандић, Неке контроверзе Закона о приватном обезбеђењу, Зборник радова Правног 
факултета у Новом Саду, број 2/2014, Нови Сад, стр. 137. 
22  Видети: Љ. Стајић, Контрола приватног сектора безбедности у Републици Србији, у: Хармонизација 
српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник, Правни факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, 2013, стр. 194‒195. 
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потенцијалне спреге с организованим криминалним групама. Питање деполитизације 
полиције је и даље тешко замисливо али и неопходно за њену даљу професионализацију. 
Питање професионализације свакако подразумева и адекватан и стручан кадар који ће 
се непрестано усавршавати. 

 Треба подсетити да је реформа МУП-а почела још 2002. године. Новим Законом о 
полицији из 2005. године тежило се трансформацији полиције од затвореног система, 
одвојеног од грађана и њихових потреба, ка полицији као сервису грађана. Промови-
сан је и нови концепт полиције у заједници (community policing). Први пут је Законом о 
полицији успостављена вишеструка контрола, како спољашња, тако и унутрашња. На-
ведене промене су прокламоване и у Стратегији развоја МУП-а 2011‒2016. године23 и 
имају за циљ развијање партнерства полиције и грађана, али и полиције и других држав-
них органа, институција цивилног друштва, па и приватног сектора безбедности.

Једна од кључних веза између два сектора је и контрола сектора приватног обезбеђења 
од стране полиције. Та контрола се првенствено обавља кроз процес издавања лиценци, 
како правним лицима и предузетницима, тако и физичким лицима. Нејасно је и помало 
дискутабилно да међу законске услове за добијање лиценци нису наведени услов везан 
за кривичну неосуђиваност, као и одсуство вођења кривичног поступка по службеној 
дужности. Примери из досадашње безбедносне праксе су показали да су грађане управо 
угрожавала лица која су обављала послове приватног обезбеђења, а која су долазила из 
криминалног миљеа или су с њим била у некој вези.24 Могуће је замислити ситуацију да 
лице с одређеном криминалном прошлошћу, везаном, нпр., за кривична дела с елементи-
ма насиља, прође одговарајућу обуку, положи стручни испит у МУП-у и добије лиценцу 
за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – с оружјем или без њега. 
Законом о приватном обезбеђењу је пропуштено да се под парламентарну контролу ставе 
агенције за приватно обезбеђење. Недопустиво је да рад тзв. треће оружане силе у држа-
ви не буде под лупом парламента и надлежних одбора. Ако су под њиховим надзором 
полиција, војска и службе безбедности, морао би бити и сектор приватног обезбеђења.

Још једна нејасноћа у вези с безбедносним проблемима су безбедносне провере. Наи-
ме, Законом је предвиђен, као услов за издавање лиценци агенцијама и физичким ли-
цим, и пролазак безбедносне провере (чл. 10 и 12). Одређене проблеме приликом при-
мене Закона, а у вези с обављањем безбедносних провера, представљаће и велики број 
кандидата25 који ће ту проверу морати да прођу. Безбедносне провере знају да трају и по 
неколико месеци. Законом је предвиђено да се о захтеву за издавање лиценце одлучује 
у року од петнаест дана од пријема захтева (члан 15, став 3), што значи да ће полиција 
имати највише петнаест дана да обави безбедносну проверу. Може се очекивати да ће 
надлежне полицијске управе у једном тренутку бити ,,затрпана“ захтевима за вршење 
безбедносних провера, што може довести до ситуације да ће се оне обављати чисто да 
би се задовољила форма.

РАДНИ ПРОБЛЕМИ

Једно од кључних питања и проблема везаних за предмет овог рада јесте и питање рад-
них односа, тј. питање права и обавеза везаних за рад у сектору приватног обезбеђења и у 
полицији. Свакако да је једна од кључних веза полиције са сектором приватног обезбеђења 
питање издавања и одузимања лиценци за рад како агенцијама тако и физичким лицима. 

23  Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова 2011‒2016, 2010..
24  Случај Федора Фримермана из Београда, кога су, како се сумња, радници обезбеђења испред сплава 
,,Саунд“ на смрт претукли, изазвао је велику пажњу јавности. Тада су отворена многобројна питања, међу 
којима и сумња да се као радници обезбеђења јављају чланови навијачких група који су од раније познати 
полицији и против којих су подношене многобројне кривичне пријаве почев од насилничког понашања до 
трговине наркотицима, доступно на: http://www.kurir-info.rs/-clanak-908911 (1. 8. 2014).
25  Процене су да у Србији има између 30.000 и 60.000 лица запослених у сектору приватног обезбеђења.
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У Србији је прихваћен концепт по коме лиценце издаје МУП.26 Таква је ситуација и у нама 
суседним земљама ‒ Хрватској, Црној Гори, Републици Српској и Словенији.

Следеће значајно питање јесте питање радног времена. Наиме, често се у пракси де-
шава да одређени службеници обезбеђења раде више од законом предвиђеног дневног 
максимума, а онда и недељног и месечног радног времена, што, с друге стране, није 
праћено адекватном ценом рада. То свакако не може позитивно да утиче на психофи-
зичке способности самих службеника, њихову егзистенцију и самоафирмацију. Када је 
у питању цена рада, нека истраживања показују да, у поређењу с европским државама, 
област приватног обезбеђења у Републици Србији је међу последњима по питању цене 
рада услуга обезбеђења на тржишту, као и зарада запослених. Због велике конкуренције 
на тржишту, на тендерима је цена радног сата одлучујући фактор приликом ангажовања 
појединих агенција. Томе свакако доприноси и слаба синдикална организованост, по-
што је у тој области готово и нема. С друге стране, ниске цене рада могу утицати на 
квалитет пружених услуга.

Још једна битна карактеристика су велика флуктуација радника и чињеница да је у 
овом сектору велики број оних који раде ,,на црно“. У том смислу, занимљиви и уједно 
поражавајући подаци долазе из праксе. Према речима министра за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, Инспекторат за рад је у јуну 2014. године поднео 10 прекршајних 
пријава против десет агенција за приватно обезбеђење због злоупотреба у погледу непри-
јављивања радника. Наиме, од 9.000 људи ангажованих у агенцијама за физичко и технич-
ко обезбеђење у којима је извршен инспекцијски надзор, њих 2.700 није у радном односу. 
Тих 2.700 људи ради на основу уговора о стручном усавршавању, који није уговор о рад-
ном односу. На основу тог уговора радник не мора да буде плаћен, а и ако је плаћен, то је 
често испод минималне цене рада. Такође, по том уговору не морају да се плаћају порези 
и доприноси, изузев за здравствено осигурање.27 Тиме је републички буџет ускраћен за 
велики износ због неплаћених пореза и доприноса. Уколико се узме у обзир да таквих 
случајева има последњих двадесет година, сва озбиљност ситуације избија на видело. 

Још једна парадоксална ситуација у контексту потребе развоја јавно-приватног 
партнерства и сарадње два сектора је и појава да у сектору приватног обезбеђења раде 
полицијски службеници. Законом о полицији (члан 133) је предвиђено да полицијски 
службеник и други запослени у полицији не може обављати самосталну привредну или 
професионалну делатност. Наведена законска одредба је у складу с чланом 28 Закона о 
државним службеницима,28 према коме државни службеник не сме да оснује привредно 
друштво, јавну службу, нити да се бави предузетништвом. У случају када државни служ-
беник преноси управљачка права у привредном друштву на друго лице, примењују се 
прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при обављању јавних функција. 
С обзиром на широка контролна овлашћења полицијских службеника прописана за-
коном, могући сукоб интереса је и више него очигледан. Због тога, бављење пословима 
који су неспојиви са службеном дужношћу представља тешку повреду службене дуж-
ности и основ за дисциплинску одговорност.29

Изузетно, полицијски службеник се може бавити додатним радом по истим правили-
ма као државни службеник. Наиме, полицијски службеник може, уз писмену сагласност 
руководиоца, ван радног времена да се бави додатним радом ако тај рад није забрањен 
посебним законом или другим прописом, ако не ствара могућност сукоба интереса или не 
утиче на непристрасност рада.30 За разлику од постојећег Закона о полицији, нови Нацрт 
26  О предностима и недостацима модела лиценцирања од стране МУП-а и струковних удружења погле-
дати у: P. Petrović, Kontrola i nadzor privatnog sektora bezbednosti, u: Privatne bezbednosne kompanije – prijatelj i 
pretnja?, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2008, str. 75‒79. 
27  Доступно на: http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/c_bezbednost/Aktuelnosti.aspx (15. 6. 2014).  
28  Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005 ‒ испр., 83/2005 ‒ испр., 64/2007, 67/2007 ‒ испр., 116/2008, 
104/2009 и 99/2014.
29  Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука Уставног суда и 92/2011, члан 157, став 
1, тачка 16.
30  Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005 ‒испр., 83/2005 ‒ испр., 
64/2007, 67/2007 ‒ испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014, члан 26, став 1.
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закона у полицији31 у члану 165 предвиђа да је полицијским службеницима и осталим 
запосленима у МУП-у забрањено да се баве пословима који су неспојиви с пословима за-
послених у МУП-у и пословима и делатностима које могу да доведу до сукоба интереса. 
Под пословима који су неспојиви с пословима запослених у МУП-у подразумевају се сви 
послови који се на било који начин могу довести у везу с појмом и врстама полицијских 
и других послова утврђених законом и актима донетим на основу тог закона, при чему ће 
ближе прописе о тим пословима и делатностима донети министар. Како у пракси више не 
би било различитих тумачења о томе да ли су послови приватног обезбеђења неспојиви с 
полицијским и другим пословима запослених у МУП-у, сматра се да би предметним под-
законским актима које ће донети министар требало искључиво одредити да је вршење 
послова приватног обезбеђења неспојиво с обављањем полицијских послова.

КУЛТУРОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ

У оквиру занимања која су стекла карактеристике професије (или претендују да буду 
професије) ствара се одређени систем вредности, ставова и уверења у односу на саму 
делатност, клијенте, односе у оквиру професије, као и према другим друштвеним група-
ма и појавама које су од утицаја на професију. Они се означавају појмом професионална 
култура и њих у мањој или већој мери деле припадници дате професије.32 Уколико би се 
полиција и сектор приватног обезбеђења посматрали као професије, онда би се систем 
вредности, ставова, уверења, знања и вештина формираних унутар њих могао назвати 
специфичном професионалном поткултуром, којом се одређује понашање њихових при-
падника како на послу тако и ван њега. Процес ,,приватизације послова безбедности“ је 
нужно довео до преклапања надлежности полиције и сектора приватног обезбеђења а, 
самим тим, и међусобне конкуренције. Због тога се дешавало да оба сектора виде себе и 
своју надлежност као јединствену и ексклузивну, а не као подсистем једног већег система. 

Развој сваке професије би требало да прати и развој професионалне безбедносне кул-
туре33 у тој области. Узимајући у обзир чињеницу да полицијске послове као и послове 
приватног обезбеђења обављају професионално обучена лица, јасно је да је безбеднос-
на култура незаобилазни фактор развоја целокупног приватног сектора безбедности, а 
тиме и остваривања сарадње с полицијом. Постоје чиниоци (објективне и субјективне 
природе) од којих зависи како ће се сектор приватног обезбеђења успоставити и како ће 
функционисати и развијати се и они могу утицати на сектор како у позитивном тако и у 
негативном смислу.34

Потреба за даљом изградњом сектора приватног обезбеђења је неопходна и због 
придобијања и јачања поверења грађана и полиције у њене припаднике, што ће се одра-
зити на њихову спремност за сарадњу и помоћ приликом реализације функције без-
бедности. Такође, потреба за постојањем ефективне контроле сектора значи и његову 
отвореност према јавности, што има утицаја и на његов легитимитет. То ће за последицу 
имати изградњу партнерства с полицијом и грађанима. 

31  Доступно на: http://www.mup.gov.rs/ (22. 4. 2015).
32  Ж. Кешетовић, Професионална супкултура полиције, Социолошки преглед, бр. 1‒2/2001, Београд, стр. 115.
33  С обзиром на порекло и носиоце, безбедносна култура се може поделити на индивидуалну 
(безбедносна култура појединца односно микроколектива попут породице и суседства), масовну 
(безбедносна култура друштва), професионалну (безбедносна култура својствена професијама), 
културу националне безбедности, а у проширеном контексту и на културу међународне (однос 
међународне заједнице према безбедности међународних региона) и глобалне безбедности (однос 
човечанства према својој, планетарној безбедности) (С. Мијалковић: Транзиција културе наци-
оналне безбедности у постхладноратовском међународном амбијенту, Култура полиса (Посебно 
издање), год. 9, бр. 2/2012, Култура ‒ Полис, Нови Сад;  Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд, 2012, стр. 274‒275.
34  О факторима који утичу на успостављање и функционисање сектора приватног обезбеђења погледати: 
N. Radivojević, Safety Culture in Private Security Sector, in: Second International Conference on Human Security, 
Human Security Research Center, Faculty of Security Studies, Belgrade, 7‒8. November 2014. 
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На формирање и развој безбедносне културе лица у сектору приватног обезбеђења 
утиче тзв. неформална структура,35 која се успоставља између службеника, између 
службеника и менаџера, између менаџера и власника капитала, између власника капи-
тала и тзв. неформалних центара моћи, као и између полиције и агенција. Неформал-
на структура подразумева постојање структуре хијерархије ауторитета и вредности 
који су независни од постојеће, правним и етичким нормама одређене структуре. На 
формирање те неформалне структуре утичу, пре свега, познаничке, пријатељске и род-
бинске везе, политичке везе, заједничко етничко порекло, заједнички интереси (пре све-
га материјалне природе) и вредности, заједнички ставови према одређеним питањима у 
друштву и сл. Тиме се компромитују службеници обезбеђења, менаџери, власници капи-
тала, полицијски службеници, а самим тим и могућност остваривања институционалне 
сарадње. Тако, у ствари, настаје једна ,,култура небезбедности“ или ,,безбедносна некул-
тура“ као негативна појава која, с једне стране, одговара интересима појединаца, а с друге 
наноси штету држави и њеним органима, компанијама, њиховој имовини и запосленима. 

Основи циљ безбедносне културе су превенција свих облика и носилаца угрожавања, 
као и њихова елиминација када постоје. То захтева проактивно и заједничко деловање 
полиције и сектора приватног обезбеђења, који би требало да имају одређени степен 
развијености специфичне безбедносне културе, што, пре свега, подразумева спец-
ифична знања, вештине, ставове и усвојена правила. Пракса је више пута потврдила 
чињеницу да су се многа угрожавања десила управо због непоштовања основних прин-
ципа безбедносне културе. Носиоци угрожавања (појединци, организоване криминалне 
групе, конкурентне компаније и др.) то су вешто користили како би остварили своје 
циљеве. Парадоксално  је да су се као носиоци угрожавања, самостално или у сарадњи с 
одређеним криминалним структурама, јавили сами полицијски службеници и службе-
ници обезбеђења, као и њихови менаџери. 

ЗАКЉУЧАК

Развој сарадње и партнерства између полиције и сектора приватног обезбеђења 
постао је тема многобројних научних и стручних расправа како у свету тако и код 
нас. За разлику од развијених западних земаља, ти односи су у земљама у транзицији 
били оптерећени великим бројем проблема. Узроковани општим стањем у држави и 
друштву, ти проблеми су створили једну неповољну климу за развој сектора приват-
ног обезбеђења, који своју пуну експанзију у Републици Србији доживљава након 2000. 
године. Полиција у почетку није благонаклоно гледала на тај процес, сматрајући сек-
тор приватног обезбеђења недовољно квалификованим за извршавање одређених без-
бедносних задатака. Сектор приватног обезбеђења је наставио да се развија упркос 
непостојању позитивноправне регулативе која би свеобухватно уредила ту област. На-
равно, томе треба додати и немоћ полиције, која због кадровских, организационих, тех-
ничких и материјалних разлога није успевала да адекватно одговори на све бројније и 
израженије претње безбедности грађана и корпорација, као и њиховој имовини.

Односи сарадње између полиције и сектора приватног обезбеђења су нужно условљени 
њиховим новим статусом, улогом и функцијом, одређеним у највишим стратешким и 
правним актима. Доношење Закона о приватном обезбеђењу, као и доношење новог За-
кона о полицији, чија је јавна расправа у току, представљају прави пут ка превазилажењу 
проблема на које је указано у раду. Да би се наведени проблеми отклонили, неопходно је 
комплетирати правни оквир, односно донети преостале пратеће подзаконске акте који 
ће омогућити потпуну примену наведених закона. Наравно, потребно је отклонити и 
одређене нејасноће, празнине и пропусте на које указују научна и стручна јавност. 

Идентификовање проблема, иманентних постојећим правним, политичким, еко-
номским и другим околностима у Републици Србији, представља полазну основу за 

35  Упоредити: Љ. Стајић; С. Мијалковић; С. Станаревић: Безбедносна култура, Правни факултет у Новом 
Саду, Нови Сад, 2013, стр. 144.
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разматрање начина њиховог решавања. Супротстављање савременим облицима крими-
налитета нужно подразумева сарадњу полиције и сектора приватног обезбеђења. На тај 
начин ће се потенцијали оба сектора искористити на најбољи могући начин, с крајњим 
циљем остваривања оптималног стања безбедности у држави.
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SOME PROBLEMS IN RELATIONS BETWEEN THE POLICE 
AND THE PRIVATE SECURITY SECTOR

Teaching Assistant Nenad Radivojevic
University of Novi Sad, Faculty of Law

Abstract: The growing problems of globalization, accompanied by an increasing rate of 
crime in the countries in transition, found unprepared public security sector, and for several 
reasons. The first is certainly linked to the legal framework, which does not allow police to 
confront contemporary forms of crime. The second reason is linked to technological progress 
which criminals skillfully misused, while the third reason relates to the lack of resources, both 
in number and in terms of qualifications (skills).

Therefore, the basic trends and developments in the field of internal security in the past few 
decades has been establishing cooperation between the police and the private security sector. 
The nature of their work is the basis for collective action. Thus, the capacity of both sectors are 
effectively used, and are the basis for more effective combating contemporary forms of crime.

In this regard, it should be noted that the enactment of the Law on Private Security is highly 
commendable, however, it should also be pointed out to certain gaps and ambiguities concern-
ing this Law as well as the matters it regulates, particularly in the context of relations between 
the two sectors. Therefore, the authors will try to point out some problems that are currently 
occurring in the Republic of Serbia. Taking into account the above, as immediate problems 
identified were: normative, professional, organizational, security, labor and cultural.

Keywords: police, private security sector, cooperation, problems.



ТРГОВИНА ОРГАНИМА КАО ЕВРОПСКИ ПРОБЛЕМ

Андријана Мишовић1
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Сажетак: Предмет рада је анализа европских прописа усвојених с циљем 
сузбијања трговине органима. Иако је трговина органима често повезана с трго-
вином људима, реч је о проблему који се мора посебно проучавати имајући у виду 
да захтева један шири и суштински другачији приступ. У овом раду трговина ор-
ганима се проучава из европске перспективе и то, пре свега, кроз анализу прописа 
Савета Европе и Европске уније. Савет Европе је показао заинтересованост за тај 
проблем доношењем многобројних резолуција, декларација, студија и извештаја, 
те коначно усвајањем Конвенције против трговине органима, која представља прву 
међународну конвенцију икада усвојену у овој области. Легислативна активност Ев-
ропске уније у овој области је усмерена, пре свега, ка успостављању транспарентног 
система трансплантације, а затим и ка извесним облицима полицијске и правосудне 
сарадње држава чланица. Основни циљ је уочавање слабости у постојећим европ-
ским прописима и указивање на правце којима би се требало кретати како би борба 
против трговине органима била ефикаснија. 

Кључне речи: трговина органима, трансплантација органа, европски стандарди, 
Конвенција Савета Европе против трговине органима.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Прву успешну трансплантација органа је обавио средином прошлог века америч-
ки хирург Џозефа Мари, који је за своје велико дело добио Нобелову награду. У го-
динама које су уследиле, медицина је значајно напредовала, тако да су се отвориле 
неслућене могућности за продужење људског живота трансплантацијом органа. 

Међутим, почетак XXI века је донео нове изазове. Годину дана пре смрти „пиони-
ра трансплантације“, с друге стране океана, Парламентарна скупштина Савета Евро-
пе је усвојила Резолуцију о трговини органима на Косову.2 Дело великог научника, 
алтруизам и солидарност донатора органа су пали у сенку срамних и до крајности 
нехуманих пракси организованих криминалних група, које су у трговини органима 
пронашле извор богаћења. 

Данас је трговина органима глобалан проблем. Аутори који су се бавили анали-
зом тог проблема с практичне стране указују на то да се органи крећу по читавом 
свету и да трасе кретања најчешће прате кретање капитала. Људски органи „путују“ 
с југа на север, с истока на запад, од сиромашних ка богатима.3 Тако сложен проблем 
поставља пред државе изазов да се креирањем јединствених међународноправних 
инструмената и њиховом имплементацијом у своје националне правне системе су-
протставе том савременом облику криминалитета. Иако до данас не постоји универ-
зално прихваћена међународна конвенција, која се потпуно и свеобухватно бави тим 

1  andrijana.misovic@gmail.com
2  Дана 25. јануара 2011. године Парламентарна скупштина Савета Европе је усвојила Резолуцију 1782 
(2011) – „Испитивање навода о нехуманом поступању према људима и нелегалној трговини људским 
органима на Косову“.
3  Наводи се да религиозне забране у једној земљи региона могу стимулисати развој тржишта органа 
у секуларним земљама у окружењу. Даље се наводи да је током 1994. године забележена пракса да су 
пацијенти из неких делова Азије путовали на Тајван да купе органе узете од погубљених осуђеника. 
Такође је забележено да пацијенти из Израела путују у источну Европу, где могу наћи живе даваоце 
бубрега, и у јужну Африку, где су добре приватне трансплантационе клинике. Закључује се да у свим 
случајевима посредници играју суштинску улогу. Видети: N. Scheper-Hughes, The Global Traffic In Human 
Organs, Current Anthropology, 41(1), 2000, pp. 193, 194.
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проблемом, на регионалном европском нивоу је усвојено неколико инструмената који 
се делимично односе на ту материју, а у марту ове године, под окриљем Савета Евро-
пе, усвојен је и први међународни инструмент чија је кључна тема трговина органима. 
Имајући у виду да је Конвенција отворена за потписивање не само европским, већ и 
свим светским државама, у њој ваља препознати значајан потенцијал у борби против 
трговине органима у свету.4 Сходно томе, овај рад има за циљ да анализира најзначајније 
документе усвојене под окриљем Савета Европе који се односе на трговину органи-
ма. С циљем подробније анализе европских стандарда у тој области, биће обрађени и 
најважнији прописи Европске уније.

ИНСТРУМЕНТИ САВЕТА ЕВРОПЕ И БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ОРГАНИМА

Први интрументи усвојени под окриљем Савета Европе, који се, макар посредно, 
тичу трговине органима, у основи се баве правним регулисањем трансплантације ор-
гана. Чини се да се клица правне регулативе у тој области може наћи у резолуцији Ко-
митета министара Савета Европе усвојеној 1978. године. У питању је резолуција 78 (29) 
о хармонизацији прописа држава чланица који се односе на отклањање, пресађивање и 
трансплантацију људских супстанци.5

Правила из Додатка Резолуцији предвиђају да се органi од живог донора могу укло-
нити само уз информисан и слободно дат пристанак донора,6 као и да се таква суп-
станца не сме понудити с циљем стицања добити.7 Када су у питању преминула лица, 
предвиђено је да се органи не смеју уклонити ако постоји изричито или претпостављено 
противљење преминулог лица (разуме се, изражено за живота), узимајући у обзир његова 
религијска или филозофска убеђења,8 али се ни у том случају супстанце не смеју нудити 
ради стицања добити.9 Може се рећи да је та резолуција показатељ политичке свести 
о постојању потребе да се поступак трансплантације правно уреди како би се спречи-
ле потенцијалне злоупотребе. Након тога, под окриљем Савета Европе је усвојена прва 
конвенција која се, макар делимично, тиче трговине органима. У питању је Конвенција 
о људским правима и биомедицини из 1997. године.10 Она предвиђа да „људско тело и 
његови делови не смеју, као такви, бити извор новчане добити“,11 а државе уговорнице су 
обавезне да обезбеде одговарајуће санкције у случају повреде одредаба из Конвенције.12 

Додатни протокол уз Европску конвенцију о заштити људских права и биоме-
дицини, који се односи на трансплантацију органа и ткива људског порекла из 2002. 
године, детаљније се бави тим проблемом. Он изричито забрањује трговину органи-
ма и ткивима људског порекла13 и, као и Конвенција, обавезује стране уговорнице 
да предвиде одговарајуће санкције које ће се применити у случају повреде одредаба 

4  У литератури се наводи, истина у контексту борбе против трговине људима, да реч „борба“ можда и 
није најприкладнија када се говори о решавању проблема трговине људима. То пре свега због тога што је та 
реч карактеристична за решавање безбедносних изазова, ризика и претњи војног карактера, док трговина 
људима представља проблем који нема војни ни оружани карактер. Осим тога, та реч има призвук рерпесије, 
док се превенција, заштита, помоћ и подршка жртвама стављају у други план, или чак занемарују. Видети: 
S. Mijalković, Principi i standardi borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji, NBP – Žurnal za kriminalistiku i 
pravo, бр. 1/2012, Beograd, str. 50‒51.
5  Council of Europe Committee of Ministers Resolution (78) 29 on Harmonization of Legislation of Member 
States Relating to removal, grafting and transplantation of human substances, Adopted by the Committee of Minis-
ters on 11 May 1978 at the 287th meeting of the Ministers’ Deputies.
6  Видети: Додатак Резолуцији 78(29), члан 3.
7  Видети: Ibidem, члан 9. 
8  Ibidem, члан 10.
9  Ibidem, члан 14.
10  Пун назив гласи: Конвенција о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примене 
биологије и медицине. 
11  Конвенција о људским правима и биомедицини, члан 21. 
12  Ibidem, члан 25. 
13  Додатни протокол Европској конвенцији о заштити људских права и биомедицини који се односи на 
трансплантацију органа и ткива људског порекла, члан 22. 
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Протоколa14 Може се рећи да принцип да људско тело не сме бити извор новчане до-
бити, успостављен Конвенцијом о биомедицини, представља ембрионални облик за-
бране трговине људским органима, која је касније изричито прокламована у Додатном 
протоколу усвојеном уз Конвенцију. Међутим, обавеза држава уговорница да у свом 
унутрашњем правном систему предвиде санкције за повреде одредаба у Протоколу није 
довољно јасна, односно не дефинише дела која би државе требало да инкриминишу 
својим националним прописима. 

У том смислу, значајан допринос инкриминисању трговине органима је дала 
Конвенција Савета Европе о трговини људима из 2005. године. Конвенција дефини-
ше трговину људским бићима као „врбовање, превожење, пребацивање, скривање или 
примање лица претњом силом или употребом силе или других облика присиле, отми-
цом, преваром, обманом, злоупотребом овлашћења или тешког положаја, или давањем 
или примањем новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу 
над другим лицем с циљем експлоатације. Експлоатација обухвата, као минимум, 
експлоатацију проституције других лица или друге облике сексуалне експлоатације, 
принудни рад или службу, ропство или однос сличан ропству, сервитут или уклањање 
органа“.15 Конвенција предвиђа да ће „свака чланица донети законодавне или друге мере 
потребне да се „такво поступање, ако је намерно, квалификује као кривично дело“.16 

На тај начин је усвојена прва конвенција на нивоу Савета Европе која инкримини-
ше трговину људима с циљем уклањања органа. Конвенцију је прихватио велики број 
држава. Ратификовале су је готово све државе чланице Савета Европе и на снагу је сту-
пила у фебруару 2008. године. Сходно томе, може се закључити да су државе уговорнице 
на тај начин преузеле обавезу да трговину људима с циљем уклањања органа предвиде 
као кривично дело у својим националним правним системима. Иако трговина људима 
с циљем експлоатације органа није исто што и трговина органима, тај облик трговине 
људима је нужно повезан с трговином органима, те се може закључити да предвиђањем 
таквог кривичног дела државе чланице елиминишу једну карику од више могућих по-
четних карика у ланцу трговине органима. У томе се огледа значај ове конвенције. 

Само два месеца након што је Конвенција ступила на снагу, у пролеће 2008. године, 
бивша главна тужитељка Међународног кривичног суда за бившу Југославију је објавила 
мемоаре у којима је описала случајеве трговине људским органима, које су од српских 
заробљеника узимали водећи команданти ОВК. Комитет за правне послове и људска 
права Парламентарне скупштине Савета Европе је именовао специјалног известиоца 
Дика Мартија, чији је задатак био да испита те наводе и о томе сачини извештај. 

За потребе овог рада, одређени закључци специјалног известиоца могу бити значајни 
за објашњење начина на који се обавља трговина органима, као и за анализирање њене 
повезаности с трговином људским бићима, како би се одговорило на питање у ком оби-
му Конвенција о трговини људима може одговорити изазовима трговине органима. По-
ред тога, догађаји описани у извештају намећу потребу да се трговина органима посма-
тра и у контексту међународних кривичних злочина. 

ИЗВЕШТАЈ СПЕЦИЈАЛНОГ ИЗВЕСТИОЦА САВЕТА ЕВРОПЕ  
О ТРГОВИНИ ОРГАНИМА НА КОСОВУ

Специјални известилац је у свом извештају детаљно анализирао шта се дешавало с 
заробљеницима такозване Ослободилачке војске Косова (ОВК). У извештају се описује 
мрежа заточеничких објеката развијена у периоду након сукоба на Косову, која се углав-
ном састојала од приватних кућа у руралним пределима и традиционалних албанских 

14 Ibidem, члан 26.   
15  Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима, члан 4 (а). Треба рећи да је дефиниција 
преузета из раније усвојеног Протокола за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људима, посебно 
женама и децом, уз Конвенцију Уједињених нација против транснационалног организованог криминала.  
16  Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима, члан 18.
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фарми с амбарима за складиштење.17 Међутим, наводи се да је постојао „макар један 
објекат у тој мрежи који је изграђен по наруџбини и који је имао јединствену сврху и 
изглед“.18 То је био прихватни центар за трговину органима ‒ импровизована операци-
она клиника у којој су заробљеницима, које су држали ОВК и лица која су с њима била 
повезана, против њихове воље вађени органи. Након тога, „органи су отпремани из 
Албаније и продавани приватним клиникама на међународном црном тржишту трго-
вине органима за трансплантацију“.19 

Према речима известиоца, организатори тог злочиначког подухвата су установили 
такозвани „процес филтрирања“, током кога је један мањи број заробљеника биран из 
сваке веће групе и одвођен даље. Разлог за такав одабир је, према доказима до којих 
је специјални известилац дошао, био повезан с утврђивањем подобности одабраних 
заробљеника за употребу која их је чекала.20 „Системом филтрирања“ би долазили до 
последње групе, коју су најпре одржавали у животу, како би је касније одводили до 
локација где је „процес филтрирања“ долазио до последње тачке и где се одабрана група 
заробљеника ОВК суочавала с својом судбином.21 Затим су заробљеници третирани као 
„медицинска роба“, према Мартијевим речима,22 убијани непосредно пре операција то-
ком којих су им вађени органи.23

Иако питање кривичне одговорности ОВК превазилази оквире овог рада, треба 
само напоменути да су тужиоци Трибунала за бившу Југославију имали сазнања о тим 
догађајима, али се од кривичног гоњења одустало због наводног недостатка везе између 
догађаја на северу Албаније са сукобима на територији бивше Југославије за коју је Три-
бунал надлежан.24 Сходно томе, починиоци тих дела су до данас остали некажњени,25 па 
је тако остало отворено и питање правне квалификације злочина наведених у извештају. 

Имајући у виду да се Албанија, као држава на чијој су територији спровођене 
трансплантације органа, није налазила у оружаном сукобу, наведене радње се не могу 
окарактерисати као ратни злочини, али се зато могу окарактерисати као злочини против 
човечности. Сходно томе, чини се прихватљивим став да уклањање органа у овом случају 
представља actus reus злочина против човечности, јер би у супротном „кршење читавог 
сплета фундаменталних међународних људских права остало без инкриминације у об-
ласти међународног кривичног права“.26 Таква квалификација је веома значајна, пре-
васходно због незастаревања злочина против човечности као међународног кривичног 
дела, као и због могућности заснивања универзалне кривичне надлежности за кривично 
гоњење починилаца ових злочина.27 

Из овог случаја се може извести општи закључак да се радње извршења тргови-
не органима у неким случајевима могу подвести под злочин против човечности, а уз 
испуњење одговарајућих услова, и под друга међународна кривична дела.28 

Када је у питању злочин против човечности, ваља приметити да је приликом 
његовог дефинисања у Статуту Сталног међународног кривичног суда, међу радњама 

17  D. Marty, Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo (Report), 2010, para. 135.
18  Ibidem, para. 136.
19  Ibidem 
20  Ibidem, para. 138. 
21  Ibidem, para. 157 i para. 159.
22  Ibidem, para. 161.
23  Ibidem, para. 162.
24  T. Šurlan, Oduzimanje organa kao actus reus međunarodnih krivičnih dela, Strani pravni život, br. 2/2014, Beo-
grad, str. 64‒65. Tаквом становишту Трибунала се могу упутити озбиљне замерке. Видети: Ibidem, str. 69‒73.
25  Human Rights Watch – међународна организација која се бави заштитом људских права је захтевала 
2008. године од Хашима Тачија и Сали Берише да се отворе истраге и истраже ти наводи, али су они 
игнорисали те захтеве. Видети: I. Krstić, Failure of International Community to Safeguard Basic Human Rights in 
Kosovo, Annals – Belgrade Law Review, 3/2008, Beograd, str. 93‒94. 
26  Т. Шурлан, Трансплантација и трговина људским органима, ткивима и ћелијама – међународноправни 
и националноправни нормативни оквир, Фондација Центар за јавно право, Сарајево, стр. 4‒6, доступно на: 
http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Tijana_Surlan.pdf
27  T. Šurlan, op.cit., str. 73‒74.
28  Ibidem, str. 67.
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извршења наведено и поробљавање које се дефинише као „вршење појединачних или 
свих овлашћења која проистичу из права својине над неким лицем, а која подразумевају 
вршење тих овлашћења у трговини лицима“.29 У том смислу, трговина људима је на тај 
начин подведена под радње извршења злочина против човечности.

Као што је познато, основни циљ трговине људима је експлоатација која се може 
огледати и у уклањању органа. Дакле, у неким случајевима, радње извршења трговине 
органима се могу подвести под трговину људима.30 Међутим, то неће увек бити случај. 
У том смислу, потребно је направити разлику између трговине људима и трговине ор-
ганима. Инструменти који имају за циљ борбу против трговине људским бићима ради 
уклањања органа представљају значајан допринос борби против трговине органима, 
али не третирају тај специфичан облик криминалитета на начин на који је то неопходно 
и који би обухватио све његове аспекте. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРГОВИНЕ ОРГАНИМА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
С ЦИЉЕМ УКЛАЊАЊА ОРГАНА

Савет Европе и Уједињене нације су постигли договор 2008. године о припремању 
заједничке студије о трговини органима, ткивима и ћелијама. Студија је дала велики 
допринос дефинисању и анализи тог проблема, указујући на његову специфичност и 
разлике према трговини људским бићима.

Прво, кључни елементи злочина трговине органима јесу људски органи и њихова 
употреба,31 док је кључни елемент трговине људима експлоатација људског бића. Дакле, 
реч је о „два различита феномена“, који се, пре свега, разликују по објекту према коме је 
усмерена „трговина“, односно објекту кривичног дела. У једном случају објекат су орга-
ни, ткива и ћелије, а у другом лица.32 

Затим, трговина људима с циљем уклањања органа се може извршити само пре-
ма живим људским бићима, док трговина органима може постојати и када се органи 
узимају како од живих тако и од преминулих донора.33 Живи донори могу бити жртве 
како трговине људским бићима с циљем уклањања органа тако и трговине органима.34 
С друге стране, у односу на преминуле доноре може се извршити само дело трговине 
органима, али не и дело трговине људима.35 

Сходно томе, ова два злочина се преклапају, али се разликују по обиму. Трговина 
органима се може починити независно од трговине људским бићима. Примера ради, 
органи се могу узети од преминулог донора или од живог донора, под условом да према 
њему нису коришћени нелегалне активности или средства, али су, на пример, захтеви за 
легалну интервенцију и трансакцију повређени.36 

На основу наведених разлика, може се закључити да трговина органима може поти-
цати од трговине људским бићима. У тим случајевима, на међународном плану постоје 
одговарајући инструменти који прилично прецизно и детаљно приступају том пробле-
му.37 У питању су Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људима, 
посебно женама и децом уз Конвенцију Уједињених нација против транснационал-
ног организованог криминала и Конвенција Савета Европе о трговини људима, који 

29  Видети: Римски статут међународног кривичног суда, члан 7, став 1 и став 2 (ц).
30  Када је у питању кривична одговорност припадника ОВК, било би погрешно радње описане у извештају 
подводити под трговину људима. Видети: T. Šurlan, op. cit., str. 71.
31  Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of or-
gans, Joint Council of Europe/United Nations Study, 2009, p. 55.
32  Ibidem, p. 93.
33  Ibidem, p. 55.
34  Међутим, у првом случају жртве захтевају много свеобухватнији режим заштите. Видети: Ibidem, p. 56.
35  Иако преминулим лицима није потребна заштита, мора постојати систем који ће спречити таква дела 
која наносе озбиљне штете донирању и трансплантацији. Видети: Ibidem.
36  Ibidem, pp. 55, 56.
37  Ibidem, p. 93.
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су уредили све релевантне аспекте спречавања и борбе против трговине људима.38 С 
друге стране, имајући у виду да је трговина органима, ткивима и ћелијама шири про-
блем, мора се прихватити закључак Заједничке студије да „постоји потреба за усвајањем 
међународно признате дефиниције трговине органима, ткивима и ћелијама, која би се 
установила у једном правно обавезујућем међународном инструменту“.39 

Дефинисање трговине органима, међутим, није једноставан посао. У даљем тексту се 
указује на проблематичне тачке неких покушаја дефинисања.

ДЕФИНИСАЊЕ ТРГОВИНЕ ОРГАНИМА

Један од најчешћих проблема који се јавља приликом дефинисања трговине органи-
ма, јесте мешање овог појма с трговином људским бићима, како у литератури тако и у 
међународним документима који се баве тим проблемом. 

Примера ради, у пролеће 2008. године у Истанбулу је организован Међународни 
самит о трансплантном туризму и трговини органима,40 који је завршен усвајањем та-
козване „Истанбулске декларације о трговини органима и трансплантном туризму“. 
Декларација је дефинисала трговину органима као „врбовање, транспорт, пребацивање, 
скривање или примање живих или преминулих особа или њихових органа претњом 
силом или употребом силе или других облика присиле, отмицом, преваром, обманом, 
злоупотребом овлашћења или тешког положаја, или давањем или примањем новца или 
користи трећем лицу да би се постигло преузимање контроле над потенцијалним доно-
ром, с циљем експлоатације уклањањем органа за трансплантацију“.41 

Оваквом дефинисању трговине органима могле би се упутити извесне замерке. 
Прво, оно садржи одређене логичке недостатке. Наиме, из његове помало неспретне 
конструкције могло би се закључити да је могуће врбовати преминуле особе или људске 
органе. Такође је нејасно како би се против преминуле особе или људског органа при-
менила сила или претња употребом силе или неки други облик присиле, као и остала 
средства наведена као начин извршења овог дела. Друго, оно захтева стицај три еле-
мента: радње, средства и циља. Чини се да је то превише висок стандард. Наиме, може 
се десити да се орган узме од неког лица без употребе било каквог притиска ‒ дакле, 
да само то лице да информисани и вољни пристанак да се од њега узме орган, али да 
касније тај орган буде продат. Треће, дефиниција уопште није обухватила уклањање и 
уграђивање органа као радње извршења овог дела, те је, на тај начин, у потпуности за-
обишла стручњаке из области медицинске науке без којих би извршење овог дела било 
потпуно незамисливо. Може се закључити да је ова дефиниција израђена по угледу на 
дефиницију трговине људима, која једноставно није подобна да послужи као модел за 
дефинисање трговине органима. 

У већ поменутој заједничкој студији Савета Европе и Уједињених нација, за потребе 
тог документа, трговина органима се дефинише на следећи начин: „Трговина органи-
ма, ткивима и ћелијама се обавља када постоји а) нелегално уклањање, припремање, 
чување, складиштење, нуђење, дистрибуција, посредовање, превоз или уграђивање ор-
гана, ткива или ћелија (ћелија у терапеутске сврхе) и б) поседовање или куповина орга-

38  Ibidem, p. 97.
39  Ibidem, p. 96.
40  Самит су сазвала Друштво за трансплантацију и Међународно друштво за нефрологију, а окупио је преко 
150 представника медицинске струке, али и представнике влада и стручњаке из области друштвених наука. 
41  The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism. Сличну дефиницију усвајају још 
неки аутори који, изводећи дефиницију трговине органима из дефиниције трговине људима, сматрају да 
трговина органима подразумева „врбовање, транспорт, пребацивање, скривање или примање лица, претњом, 
употребом силе или другим средствима притиска, отмицом, преваром, обмањивањем, злоупотребом 
овлашћења или тешког положаја, или давањем или примањем новца или користи како би се добио пристанак 
лица које има контролу над другим лицем с циљем експлоатације уклањањем органа, ткива или ћелија за 
трансплантацију“. Видети: D. A. Budiani-Saberi; F. L. Delmonico, Organ Trafficking and Transplant Tourism: A 
Commentary on the Global Realities, American Journal of Transplantation, 2008, pp. 925, 926.
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на, ткива или ћелија с циљем да се предузме једна од активности предвиђених у тачки 
а), ради стицања новчане или друге економске добити (за корист тог или трећег лица).“42 

Ова дефиниција најпре обухвата радње које уобичајено врше лица која спајају прву и 
последњу карику у ланцу трговине органима – донора и корисника. У питању су радње 
уклањања, припремања, чувања, складиштења, дистрибуције, посредовања, превоза и 
уграђивања органа. Починиоци неких од побројаних радњи (уклањање и уграђивање) 
по природи ствари биће лица која морају имати одговарајућа специјализована знања 
из области медицине да би успешно извршила те сложене медицинске захвате. С друге 
стране, неке радње (попут дистрибуције, посредовања и превоза) може извршити било 
које лице. Такође, ова дефиниција трговине органима обухвата и радње донора органа 
(нуђење). Међутим, када су у питању примаоци, није потпуно јасно да ли би и они могли 
бити обухваћени овом дефиницијом. Наиме, предвиђено је да се куповина органа, ткива 
или ћелија такође сматра трговином органима. Међутим, имајући у виду квалифика-
торни услов који се тражи да би постојала трговина органима ‒ да је циљ извршених 
радњи стицање добити, чини се да крајњи корисници услуга трговине органима нису 
обухваћени овом дефиницијом. 

Иако је овакав опис трговине органима далеко бољи од оног у Истанбулској 
декларацији, он нема правно обавезујући карактер. Такав карактер имала би само 
дефиниција усвојена у оквиру правно обавезујуће конвенције која се бави том материјом. 
Међутим, иако је Конвенција против трговине људским органима усвојена у марту ове 
године, у њој нема покушаја да се дефинише трговина органима, већ се заузима при-
ступ који би се могао сматрати енумеративним. Имајући у виду да је реч о документу 
од кључног значаја у тој области, анализи те конвенције биће посвећена посебна пажња. 

КОНВЕНЦИЈА САВЕТА ЕВРОПЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДСКИМ ОРГАНИМА

Конвенција против трговине органима је потписана 25. марта 2015. године на 
конференцији у Шпанији. Она представља први међународни правно обавезујући ин-
струмент који се тим проблемом бави целовито и свеобухватно.

Како с наводи у првом члану, она настоји да оствари три циља. То су: спречавање и 
борба против трговине људским органима инкриминисањем одређених аката, заштита 
права жртава и олакшање сарадње у активностима против трговине људским органима 
на националном и међународном нивоу.43 Предвиђено је да се Конвенција примењује 
на „трговину људским органима у сврху трансплантације и у друге сврхе, као и на друге 
облике незаконитог уклањања и уградње органа“.44 

Сама трговина органима, као што је већ примећено, ни овога пута није дефинисана 
једном општом дефиницијом. Уместо тога су набројани акти који, било да се предузимају 
самостално, било заједно с другим актима, представљају трговину људским органима.45 

Имајући у виду да је реч о једном међународном инструменту који је плод компро-
миса држава с различитим националним прописима, разумљиво је да у појединим чла-
новима Конвенција оставља извесно поље слободне процене државама. На пример, када 
су у питању донори и примаоци органа, државама уговорницама је остављено да одлуче 
о томе да ли ће одговарајуће чланове, посвећене дефинисању понашања која је потребно 
инкриминисати, применити и на та лица. За разлику од донора или примаоца, који ће 
зависно од воље националног законодавца бити покривени тим одредбама, хирург који 
уклања или уграђује орган, увек ће бити покривен наведеним одредбама.46 

42  Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, 
Joint Council of Europe/United Nations Study, p. 12. Треба напоменути да студија нема за циљ дефинисање 
овог појма, те да је пре реч о једном прелиминарном опису него о дефиницији. 
43  Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 1.
44  Ibidem, члан 2.
45  Видети: Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Explanatory Report, para. 23.
46  Видети: Ibidem, para. 29.
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Када су у питању конкретне радње, чије инкриминисање Конвенција налаже држа-
вама уговорницама, на првом месту се наводи незаконито уклањање људских органа. 

Сходно томе, намеће се обавеза уговорним странама да предузму неопходне легисла-
тивне и друге мере „како би установиле као кривично дело према домаћем праву, када 
је извршено с намером, уклањање људских органа од живих или преминулих донора“.47 
У случају испуњености макар једног од три алтернативно постављена услова, уклањање 
органа ће се сматрати кривичним делом.48 

Прво, уклањање органа од живих донора је допуштено само уз њихов слободан, ин-
формисан и посебан пристанак,49 што значи да свако уклањање органа без таквог при-
станка треба сматрати кривичним делом. 50

Друго, када су у питању преминули донори, орган се може уклонити ако постоји 
одговарајући пристанак дат за живота. Такав пристанак се може дати у односу на тачно 
одређен орган, али је могуће да се пристанак даје и уопштеније. Ако донор за живота 
није дао пристанак, органа се може уклонити само ако су испуњени услови предвиђени 
домаћим правом који се односе на допуштеност уклањања органа.51 Закључак је да 
Конвенција допушта уклањање органа од преминулог донора и без изричитог пристан-
ка датог за живота, под условом да су испуњени одређени захтеви домаћег права. Ова, 
наизглед необична одредба, која установљава изузетак од правила да се сваки орган 
мора уклонити уз пристанак донора, има за циљ да Конвенцију учини прихватљивом 
за што већи број држава.52 Свако вађење органа преминулог лица које не испуњава те 
захтеве треба сматрати кривичним делом. 

Коначно, уклањање органа треба инкриминисати и када донор добровољно даје ор-
ган ‒ дакле, када постоји пристанак, али је њему или трећем лицу као противчинидба 
понуђена нека финансијска или слична корист, или их је он примио, односно када су у 
питању преминули донори, када је трећој страни у замену за уклањање органа од пре-
минулог лица понуђена таква корист или ју је оно примило.53 

47  Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 4. 
48  „а) Kада је уклањање извршено без слободног, информисаног и посебног пристанка живог или 
преминулог донора, или, у случају преминулог донора, ако уклањање није допуштено правилима домаћег 
права; б) када је, у замену за уклањање органа, живом донору или трећој страни понуђена некa финансијскa 
или сличнa корист, или их је она (донор/трећа страна) примила, и в) када је, у замену за уклањане органа 
преминулог донора, трећој страни понуђена финансијска или слична корист, или их је она примила.“ 
Видети члан 4 Конвенције. 
49  Посебан пристанак значи да се пристанак даје у односу на одређен орган који је прецизно 
идентификован.
50  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Explanatory Report, para. 35.
51  Ibidem.
52  Наиме, неке државе, попут Шпаније, Италије, Аустрије, Белгије и Сингапура, с циљем повећања 
снабдевања органима, усвојиле су законе који установљавају прећутни пристанак. Тај прећутни пристанак 
се темељи на претпоставци да особа жели да буде донор органа после своје смрти, те да особе које не желе 
да буду донори треба да своју жељу изразе за живота, примера ради, тако што ће носити картицу на којој 
пише да се противе томе да буду донори, регистровањем свог противљења у одговарајућој компјутерској 
евиденцији, или тако што ће рећи својој родбини и уздати се у њихово противљење када за то дође време. 
Видети: Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, 
Joint Council of Europe/United Nations Study, p. 32. 
53  Видети члан 4.1 Конвенције Савета Еврoпе против трговине органима. Треба споменути и да Конвенција 
предвиђа дело уклањања органа од живих или преминулих донора које се врши изван оквира националног 
трансплантационог система, или када се уклањање врши вређањем суштинских принципа националних 
трансплантационих закона или правила. Међутим, државе нису успеле да постигну сагласност у погледу 
тога да ли такво понашање треба инкриминисати. Неке државе су сматрале да треба сматрати кривичним 
делом свако уклањање или трансплантацију органа који се врше кршењем закона о трансплантацији. Друге 
пак нису делиле такво мишљење. Видети: Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Ex-
planatory Report, para. 43. Тако је настало компромисно решење према коме је државама остављено одређено 
поље слободне процене. Видети: Explanatory Report, para. 45. Из тог разлога, став 4 члана 4 предвиђа следеће: 
„Свака страна уговорница ће размотрити предузимање неопходних законодавних или других мера како би 
установила као кривично дело према домаћем праву уклањање људских органа од живих или преминулих 
донора, када се уклањање врши изван оквира националног трансплантационог система, или када се 
уклањање врши вређањем суштинских принципа националних трансплантационих закона или правила.“
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Конвенција предвиђа да државе уговорнице треба да установе као кривично дело 
према домаћем праву, када је извршено с намером, „коришћење незаконито уклоњених 
органа“.54 У том случају се може поставити питање шта се подразумева под коришћењем. 
Чини се да починиоци тог дела у првом реду могу бити лица која поседују одређена 
специјализована знања из области медицине. С друге стране, примаоци органа, који су 
заправо крајњи корисници, могли би се сматрати починиоцима зависно од воље државе, 
имајући у виду поље слободне процене које је државама остављено када је та категорија 
лица у питању.55 

Имајући у виду суштински значај посредника између донора, примаоца и медицин-
ског особља,56 Конвенција тежи ка инкриминацији и њихове активности, те предвиђа 
да ће „свака страна уговорница предузети неопходне легислативне и друге мере како 
би установила као кривично дело према домаћем праву, када је почињено с намером, 
посредовање или врбовање донора или примаоца органа, када се врши ради постизања 
финансијске или друге сличне користи за особу која посредује или врбује, или за треће 
лице“.57 Ова одредба се не примењује на потенцијалне примаоце органа, јер они не по-
стижу финансијску или другу корист куповином органа, а да ли ће обухватити и доноре 
органа, зависиће од самих држава.58 

Конвенција садржи и одредбе које се односе на активну и пасивну корупцију у тој 
области, те предвиђа обавезу за стране уговорнице да установе као кривична дела, када 
су почињена с намером, „обећавање, нуђење или давање од стране било ког лица (...) 
било какве неоправдане користи за здравствене раднике, јавне службенике или лица 
која управљају или раде у ентитетима приватног сектора, у било ком својству, с циљем 
да се уклањање или уграђивање људских органа изврши или олакша“,59 као и „тражење 
или примање од здравствених радника, јавних службеника или лица која управљају или 
раде у ентитетима приватног сектора, у било ком својству, било какве неоправдане ко-
ристи, с циљем да се уклањање или уграђивање људских органа изврши или олакша“.60 

Коначно, потребно је инкриминисати као кривична дела и помагање, подстицање и 
покушај било којег од наведених кривичних дела. 

Може се закључити да Конвенција тежи ка инкриминацији широког спектра дела 
која се могу сматрати трговином органима, почев од незаконитог уклањања органа, пре-
ко коришћења незаконито уклоњених органа, радњи посредовања и врбовања, радњи 
корупције у тој области, па све до помагања, подстицања и покушаја наведених дела.61 

У делу који је посвећен кривичном процесном праву, посебну пажњу треба обрати-
ти на члан 15 који предвиђа да се поступци за наведена дела могу покренути ex officio, 
односно по службеној дужности, што значи да није потребна приватна тужба. Такође, у 
члану 17 је предвиђена обавеза сарадње држава уговорница за потребе истрага или по-
ступака који се односе на дела установљена у складу с Конвенцијом, те се на тај начин 
остварује један од три циља која Конвенција тежи да постигне ‒ међународну сарадњу 
у тој области. 

Као што је већ напоменуто, Конвенција против трговине органима има за циљ да 
заштити и помогне жртвама трговине органима, тако да се читаво једно поглавље 
посвећује мерама заштите.62 Такође, она предвиђа обавезу држава да „предузимају мере 

54  Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 5.  
55  Конвенција такође предвиђа да ће државе уговорнице размотрити предузимање неопходних 
легислативних и других мера како би предвиделе као кривично дело по домаћем праву, када је извршено с 
намером, уграђивање људских органа од живих или преминулих донора, када се врши изван оквира домаћег 
трансплантационог система, или када се уградња врши вређањем суштинских принципа националних 
трансплантационих закона или правила. Видети члан 6 Конвенције.
56  Видети: Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Explanatory Report, para. 52.
57  Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 7.1.
58  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Explanatory Report, para. 53.
59  Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 7.2.
60  Ibidem, члан 7.3.
61  Ibidem, члан 9.
62  Видети четврто поглавље Конвенције.
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које ће осигурати транспарентност система трансплантације, једнак приступ услугама 
трансплантације, одговарајуће прикупљање, анализу и размену информација које се 
односе на дела из те конвенције кроз сарадњу свих релевантних органа власти“, те на тај 
начин успоставља превентивне мере против трговине органима.63 

Коначно, када је у питању надзорни механизам, предвиђено је оснивање једног тела 
(Комитет држава уговорница), састављеног од представника држава уговорница. Члан 
23 предвиђа да ће Комитет први пут сазвати генерални секретар Савета Европе, у року 
од годину дана од ступања на снагу Конвенције на основу десете ратификације. Потом 
ће се састајати на захтев трећине страна уговорница или генералног секретара Савета 
Европе. 

Предвиђено је да ће Конвенција ступити на снагу након што је ратификује, прихвати 
или одобри најмање пет држава.64 Може се приметити да тако мали број ратификација 
има за циљ да убрза њено ступање на снагу. За разлику од тога, предвиђено је да се тело 
које врши надзор формира касније, извесно време након што Конвенцију ратификује 
одговарајући број држава, како би тело имало довољан број представника држава, одно-
сно како би се обезбедио потребан кредибилитет.65 

Може се закључити да се Конвенција против трговине органима свеобухватно 
бави овим проблемом, те да представља значајан напредак у препознавању пробле-
ма и уређењу ове материје.66 То је, пре свега, Конвенција која има за циљ да успостави 
јединствене стандарде када је у питању инкриминација одређених дела. С друге стране, 
тамо где државе преговарачи нису успеле да пронађу јединствено решење, остављено је 
поље слободне процене националним органима.

ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Трговина органима, с једне стране, представља грубу повреду правила о 
трансплантацији која урушава стубове на којима почива читав трансплантациони си-
стем, док с друге стране представља облик криминалитета. Из тог разлога и прописи 
Европске уније, који су као најзначајни издвојени у овом раду, имају за циљ да, с једне 
стране, уреде трансплантацију на нивоу Европске уније као питање јавног здравља, док 
с друге стране теже ка томе да обезбеде сарадњу полицијских и правосудних органа 
држава чланица у сузбијању неких аспеката трговине органима као облика криминали-
тета.

Надлежност Европске уније у области јавног здравља пре свега је комплементарна с 
надлежношћу држава чланица,67 што значи да Европска унија ту превасходно допуњује 
државне политике. Међутим, постоје аспекти јавног здравља који припадају подељеним 
надлежностима и у којима је могућност интервенције Европске уније далеко већа.68 

На пример, члан 168, став 4(а) предвиђа да Европски парламент и Савет могу, у ре-
довном законодавном поступку, доносити мере којима се утврђују високи стандарди 
квалитета и безбедности органа и супстанци људског порекла, крви и крвних деривата. 
Полазећи од те одредбе, Европски парламент и Савет су усвојили Директиву 2010/53/EU 
о стандардима квалитета и безбедности људских органа намењених трансплантацији, 
која важи од 7. јула 2010. године и која представља правни акт од кључне важности у 
овој области. 

Усвајање те директиве је имало одређени развојни пут који може бити од значаја за 
анализу њеног садржаја. 
63  Видети: Конвенција Савета Европе против трговине људским органима, члан 21.1.
64  Ibidem, члан 28.3.
65  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, Explanatory Report, para. 134.
66  Т. Шурлан, op. cit., стр. 11.
67  P. Craig; G. de Burca, EU Law Text, Cases and Materials (5th ed.), Oxford, 2011, p. 86.
68  Ibidem, p. 86. У областима подељене надлежности, и Европска унија и државе чланице могу доносити 
правно обавезујуће акте. Државе чланице ће вршити надлежност у тој области у обиму у коме је Европска 
унија није вршила. Видети члан 2.2 Уговора о функционисању Европске уније. 
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У Саопштењу о донирању органа и трансплантацији, које је Комисија упутила Ев-
ропском парламенту и Савету 2007. године, наводи се да је „могуће да су међународне 
криминалне организације уочиле прилику за стицање користи у разлици између по-
нуде и потражње органа, излажући притиску екстремно сиромашне људе да прибегну 
продавању својих органа“. У Саопштењу се додаје да је трговина органима „озбиљан по-
литички и етички проблем“, иако је „према тренутним проценама у Европи на веома ни-
ском нивоу“.69 У својој резолуцији о донирању и трансплантацији усвојеној 2008. године, 
Европски парламент је препознао трговину органима као растући глобални проблем, 
наводећи да је „трговина органима и ткивима облик трговине људским бићима, који по-
влачи озбиљне повреде основних људских права“70 (курзив додат). Препознавање про-
блема трговине органима од стране Европског парламента свакако да треба похвали-
ти. Међутим, правно гледано, мора се констатовати да свођење трговине органима на 
подврсту трговине људима представља сужавање проблема које може довести до не-
адекватних средстава за његово санирање што, нажалост, умањује значај ове резолуције.

Крајем 2008. године Комисија је усвојила Акциони план о донирању и трансплантацији 
органа. У том плану се наводи да се „трговина органима може повезати с трговином 
људским бићима с циљем уклањања органа, што представља озбиљно кршење основ-
них људских права“ 71 (курзив додат). Ваља приметити да је Комисија овде заузела 
правилнији став према односу трговине органима према трговини људима него што је 
то учинио Европски парламент у својој резолуцији. 

Коначно, 7. јула 2010. године Европски парламент и Савет су усвојили Директи-
ву 2010/53/EU о стандардима квалитета и безбедности људских органа намењених 
трансплантацији. У преамбули те директиве се наводи да „недопуштена трговина орга-
нима, понекад повезана с трговином људима у сврху узимања органа, представља озбиљно 
кршење људских права, а посебно људског достојанства и физичког интегритета“72 (кур-
зив додат). У том смислу се може приметити да је став европских институција према 
односу трговине органима према трговини људима еволуирао од тога да је трговина 
органима само облик трговине људима, преко тога да се прва може повезати с другом, 
до решења које се чини најтачнијим ‒ да је трговина органима само понекад повезана с 
трговином људима. 

Иако је примарни циљ те директиве постизање безбедности и квалитета органа, „она 
неизоставно доприноси борби против недопуштене трговине органима“.73 Директива 
обавезује државе чланице да обезбеде установљавање оквира квалитета и безбедности 
који треба да покрије све стадијуме ‒ од донирања до трансплантације.74 

69  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Organ Donation and 
Transplantation: Policy Actions at the EU Level, Brussels, 30. 5. 2007, p. 4.
70  European Parliament resolution of 22 April 2008 on organ donation and transplantation: Policy actions at EU 
level (2007/2210 (INI). 
71  Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Mem-
ber States, p. 7. У плану се даље наводи да ту праксу спроводе организоване криминалне групе, које уклањају 
органе од донора из земаља у развоју да би их предали примаоцима у државама Европске уније. Државе 
чланице Европске уније се зато позивају да закључе споразуме о праћењу обима трговине органима у 
Европи, који ће помоћи државама чланицама да активном сарадњом и разменом информација испитају и 
усвоје најбоље начине за праћење трговине органима.
72  Директива 2010/45/EU Европског парламента и Савета од 7. јула 2010. године о стандардима квалитета 
и безбедности људских органа намењених трансплантацији, Преамбула, став 7. 
73  Ibidem. 
74  Видети члан 4, став 1 Директиве. У ставу 2 су прописани одговарајући оперативни поступци за 
„проверу идентитета донора, проверу детаља о пристанку донора или пристанку његове породице, 
ауторизацији или изостанку било каквог приговора у складу с националним прописима који се примењују 
приликом донирања и прибављања органа, проверу да ли је извршена карактеризација органа и донора, 
прибављање, очување, паковање и означавање, превоз органа, обезбеђење праћења (мора постојати систем 
идентификације донора и примаоца који омогућава идентификовање сваког донирања и сваког органа и 
примаоца који су с њим повезани) уз поштовање одредаба о заштити личних података и поверљивости, 
тачно, брзо и проверљиво извештавање о озбиљним штетним догађајима и реакцијама и управљање 
озбиљним штетним догађајима и реакцијама“.
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Имајући у виду да су институције Европске уније искористиле овлашћења у области 
подељене надлежности и донеле Директиву као правно обавезујући легислативни акт, 
државе чланице имају право да уреде питања која нису уређена том директивом, али уз 
поштовање њених одредаба. Сходно томе, може се закључити да би она могла значајно 
утицати на смањење обима трговине органима на простору Европе и шире. Наиме, иако 
она обавезује само државе чланице Европске уније, она практично треба да онемогући 
да органи до којих се долази нелегално стигну до крајњих примаоца у Европској унији, 
јер се захтева успостављање једног контролисаног и безбедног система преко кога ор-
гани могу доћи до крајњег примаоца. Дакле, она може позитивно утицати на смањење 
трговине органима, иако се тим проблемом не бави директно, и додатно, може утицати 
позитивно на сузбијање те појаве у читавој Европи, дакле и изван граница Европске 
уније.

На нивоу Европске уније би требало издвојити још једну директиву која може бити 
од значаја у борби против трговине органима. У питању је Директива Европског пар-
ламента и Савета о спречавању и борби против трговине људима и заштити жртава.75 
Усвојена на основу овлашћења институција Европске уније да установљавају минимал-
на правила ради сарадње полицијских и правосудних органа у кривичним стварима с 
прекограничним последицама,76 као и „минимална правила за дефинисање кривичних 
дела и санкција за нарочито тешке облике криминала с прекограничном димензијом“,77 
та директива обавезује државе чланице Европске уније да донесу одговарајуће прописе 
којима ће се обезбедити санкционисање различих аката који се могу сматрати тргови-
ном људима. 

Уочава се да та директива, за разлику од Конвенције Савета Европе против тргови-
не органима, не приступа трговини органима као засебном облику криминалитета, већ 
само указује на чињеницу да трговина људима с циљем уклањања органа представља 
озбиљно кршење људског достојанства и физичког интегритета. Међутим, као акт који 
правно обавезује државе чланице, она доприноси борби против трговине људима с 
циљем уклањања органа, те може послужити као основа за даље регулисање трговине 
органима као засебног облика криминалитета на нивоу Европске уније.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Под окриљем Савета Европе крајем седамдесетих година прошлог века почела је да 
сазрева политичка свест о потреби правне регулације процеса трансплантације због 
потенцијалне опасности од појаве трговине органима. Чини се да је кроз правне ин-
струменте Савета Европе, посвећене, пре свега, донирању и трансплантацији, развијено 
начело забране трговине органима. Међутим, примена тог принципа у државама није 
била довољно јасно дефинисана, јер су се државе само начелно обавезале да у својим 
унутрашњим правним системима предвиде санкције за повреде установљених одредаба 
о трансплантацији. Сходно томе, Конвенција Савета Европе о борби против трговине 
људима представља значајан инструмент у борби против трговине органима, јер су се 
њом државе уговорнице обавезале да у својим националним правним системима пред-
виде трговину људима с циљем уклањања органа као кривично дело. 

Међутим, трговина органима представља шири проблем који треба третирати као 
засебан облик криминалитета. Та два облика криминалитета су понекад повезана и сва-
како да борба против трговине људима доприноси сузбијању трговине органима, али је 
погрешно поистовећивати их. Осим тога, трговина органима у неким случајевима може 
представљати радњу извршења неког међународног злочина. Примера ради, случајеви 

75  Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combat-
ing trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JH.
76  Видети члан 82 (2) Уговора о функционисању Европске уније.  
77  Ibidem, члан 83 (1).
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трговине органа описани у извештају специјалног известиоца Дика Мартија могу се 
подвести под злочин против човечности који представља међународно кривично дело.

Да би се трговина органима третирала као посебан облик криминалитета потреб-
но је усвојити посебне правне инструменте у тој области. Значајан корак у том прав-
цу представља усвајање Конвенције Савета Европе против трговине органима, која 
обавезује државе уговорнице да предвиде као кривична дела одређена поступања која 
се могу подвести под трговину органима, али која, имајући у виду различите прописе 
држава чланица, предвиђа и компромисна решења која у неким случајевима државама 
остављају одређено поље слободне процене. 

Када је у питању Европска унија, чини се да трговина органима није испрва схваћена 
као европски проблем. Такође, институције Европске уније нису од самог почетка 
исправно приступиле трговини органима, већ су је сматрале само обликом тргови-
не људима. Правилан став према односу између та два облика криминалитета је зау-
зет у Директиви о стандардима квалитета и безбедности људских органа намењених 
трансплантацији, која представља значајан корак у процесу регулације трансплантације 
и донирања органа у Европској унији, али и доприноси сузбијању трговине органима 
изван њених граница. 

Закључак је да трговина органима представља савремени облик криминалитета који 
носи велику опасност за живот и здравље људи, како жртава тако и примаоца неле-
гално уклоњених органа. У том смислу, потребно је, с једне стране, предвидети строга 
правила и стандарде о донирању и трансплантацији органа, као што је то, на пример, 
учињено поменутом директивом Европске уније, док је, с друге стране, неопходно уста-
новити кривична дела трговине органима, као што то, примера ради, предвиђа помену-
та конвенција против трговине људским органима. У том смислу се може закључити да 
је свест о постојању тог облика криминала сазрела, те остаје да се види да ли су државе 
вољне да применом стандарда и прописа и кажњавањем починиоца доприносе његовом 
сузбијању.
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HUMAN ORGANS TRAFFICKING – THE EUROPEAN PERSPECTIVE
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Abstract: Human organs trafficking is a contemporary form of crime which is often con-
nected with human trafficking. However, given that this form of crime requires one broader 
and substantially different approach, it should be treated separately from human trafficking. 
In spite of the fact that organs trafficking is a global problem, this paper approaches to it from 
the European perspective. Hence, the author analyses the work of the Council of Europe and 
legislation of the EU. The Council of Europe has shown significant interest for this problem 
and the final outcome of its work is the Convention against human organs trafficking, the first 
international convention ever adopted in this field. Having in mind that presenting European 
standards cannot be done in a comprehensive way without examining legislation of the Euro-
pean Union, this paper also considers the most important EU legislation that can contribute 
the suppression of organs trafficking.



ЗАКОН О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

– АНАЛИЗА ПРЕДЛОГА ЗА ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

Саво Ђурђић1

Апелациони суд у Новом Саду

Сажетак: Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица је (ЗМ) је донет 29. 9. 2005. године и спроводи се више 
од девет година. Позната је оцена домаћих и страних експерата, да је текст ЗМ у 
складу са савременим законским решењима јер је уважио стандарде из Универзалне 
декларације о људским правима, Конвенције о правима детета и документа ЕУ из 
ове области. Међутим, убрзо је оцењено да је пракса спровођења ЗМ у целини по-
казала бројне слабости и неуједначен квалитет. У овом раду дајемо критички преглед 
активности да се ЗМ измени и допуни, анализирамо са аспекта праксе и струке нова 
решења која су била предлагана, пре свега у радној верзији Закона о изменама и до-
пунама ЗМ, која је презентована јавности почетком 2011. године. У закључном делу, 
резимирамо најважнија питања и начела на која треба обратити пажњу у актуелним 
активностима на припреми и доношењу новог или измењеног и допуњеног ЗМ, и 
указујемо да у овом послу треба активирати све субјекте у области и организовати 
адекватну стручну јавну расправу. 

Кључне речи: малолетник, малолетни учиниоци кривичних дела, заштита малолет-
них лица, Закон о малолетницима-ЗМ (скраћенице), предлози измена и допуна ЗМ.

ПРОЛОГ: УСПЕЛА ИДЕЈА О ДОНОШЕЊУ ЗАКОНА 
О МАЛОЛЕТНИЦИМА, А ЗАТИМ...

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити ма-
лолетних лица (у даљем тексту: ЗМ) донет je 29. септембра 2005. године.2 Овај закон 
се спроводи више од девет година, с обзиром да је ступио на снагу и примењује се од 
1. јануара 2006. године. Његовим доношењем први пут у историји нашег правосуђа су 
у посебном закону обједињене све материје које је се односе на малолетне учиниоце 
кривичних дела: материјалне и процесне, али и извршења кривичних санкција према 
малолетницима и заштите малолетних лица у кривичном поступку. ЗМ је у значајној 
мери уважио стандарде у области људских права прокламоване у међународним до-
кументима као што су Универзална декларација о људским правима, Конвенција о 
правима детета и Европска конвенција о људским правима, као и друга међународно 
релевантна документа о праву детета и малолетничком правосуђу. Међутим, убрзо 
је оцењено да је у нашим условима проблем пракса спровођења појединих нових за-
конских института и стандарда, односно да са овог аспекта третман малолетничке 
делинквенције и пратеће законодавство немају уједначен квалитет.3 

ЗМ је не само објединио целину ове материје, него је и законски унапредио, ут-
врдио и разрадио специфичан статус малолетника који је осумњичен да је учинио 
кривично дело. Ојачани су и законска заштита, статус и права оштећених малолет-
них лица у кривичном поступку, али и статус и права малолетника којима су из-

1 Судија Апелационог суда, savo.djurdjic@ns.ap.sud.rs
2  Објављен у Службеном гласнику РС, бр. 85/05; у овом раду користимо скраћеницу скраћенице на-
зива закона: Закон о малолетницима – ЗМ.
3  Г. Стојановић-Милошевић: Принципи у међународним документима и поступак према малолет-
ницима у нашем кривичном поступку с освртом на неке проблеме у пракси, стр. 81–89, у Литератури 
бр. 10. Сви релевантни документи УН из ове области су у Комплету: Права детета и малолетничко 
правосуђе, одабрани међународни инструменти (са ЦД-ом), Уницеф, Београд, 2004.
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речене васпитне, посебно заводске, мере и казна малолетничког затвора. Уводи зако-
ном предвиђене алтернативне мере – васпитне налоге, осавремењује систем кривичних 
санкција, уводи обавезну едукацију и сертификацију судија и тужилаца за малолетни-
ке, али и полицајаца за малолетнике и бранилаца, као и судија, тужилаца и бранилаца 
по службеној дужности за рад у предметима са малолетним лицима као оштећеним, 
до тада подељену надлежност општинских и окружних судова у овој области у целини 
пребацује на окружне судове и доноси друге значајне промене. 

Шта то практично значи за малолетнике и њихове законске заступнике, али и пра-
восудни систем и друштво у целини, можда најубедљивије показује уведено право 
на обавезног браниоца у свим поступцима према малолетницима и право на обавез-
ног пуномоћника ако је малолетно лице оштећено. И то не било каквог браниоца или 
пуномоћника, јер, сагласно одредбама чл. 49 ст. 3 и чл. 154 ст. 2 ЗМ то може бити само 
адвокат који је стекао посебна знања из области права детета и преступништва мало-
летника, односно кривичноправне заштите малолетних лица. Трошкови заступања име-
нованог пуномоћника, а и браниоца малолетника у случају изрицања васпитне мере и 
обуставе поступка због нецелисходности, на основу одредбе чл. 79 ст. 1 ЗМ, су на терет 
буџетских средстава, док се оштећени ради остваривања имовинскоправног захтева 
упућује на парнични поступак.

Да би се донео ЗМ била је неопходна измена у члану 4 став 3 Кривичног законика 
(КЗ), којим је предвиђено да се васпитне мере и друге кривичне санкције могу изрећи 
малолетнику под условима прописаним посебним законом. Тиме је у нашем кривично-
правном систему постављен основ за доношење ЗМ као посебног закона који у члану 4 
предвиђа да се остали прописи примењују само ако нису у супротности са ЗМ. Домаћи 
експерти из ове области су већ на почетку примене ЗМ указивали да то што сличне 
одредбе као у чл. 4 КЗ и ЗМ, које упућују на посебно законодавство, не садрже Зако-
ник о кривичном поступку (ЗКП) и Закон о извршењу кривичних санкција (ЗИКС), 
представља очигледан пропуст4. 

 У овом раду дајемо краћи критички осврт на концепцијске и друге противуречно-
сти актуелне у време доношења ЗМ, историју активности да се измени и допуни ЗМ од 
његовог доношења до почетка 2015. године и анализирамо са аспекта струке и праксе 
нова решења која су предлагана у радној верзији Закона о изменама и допунама ЗМ из 
2011. године, с обзиром да од тада није обелодањен ни један нови текст, иако је радна 
група Министарства правде протеклих година радила на изменама и допунама ЗМ, а 
сада ради на изради новог закона. 

ОСВРТ НА КОНЦЕПЦИЈСКЕ И ДРУГЕ ПРОТИВУРЕЧНОСТИ 
У ВРЕМЕ ДОНОШЕЊЕ ЗМ И НА ИСТОРИЈУ ПРЕДЛОГА 

ДА СЕ ЗМ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

Концепти на којима се заснива ЗМ, њихов развој и противуречности

Може се сматрати да и ЗМ, као lex specialis, надовезујући се на значајну реформу 
из 1959. године, прећутно усваја концепцију кривичне одговорности која је дошла до 
изражаја преко покрета нове друштвене одбране, а има у виду целокупну личност, 
схватајући је као комплексну биолошку, психолошку и социјалну целину.5 „Шематски 
приказано, у овој концепцији све се своди на следећи однос: личност учиниоца кривич-
ног дела, одговарајућа кривична санкција, у овом случају васпитна мера. Кривично дело 
је само повод да се реагује. Преко ових одредаба (чл. 12 избор васпитне мере) видљив 
је утицај заштитничког (welfare) модела у одређивању кривичноправног статуса мало-
4  О. Перић: Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица, ЈП Службени гласник, Београд, 2007, стр. 16
5  Поред О. Перића, Коментар ЗМ су објавили и Љ. Лазаревић и др М. Грубач, 2005, М. Шкулић: Малолет-
ничко кривично право, Правни факултет у Београду, Службени гласник, 2011; Д. Јовашевић: Малолетничко 
кривично право, Правни факултет у Нишу, 2011.
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летника, код којег је све подређено малолетнику и његовим потребама, мада је преко 
одредбе да је малолетник накнадио или покушао да накнади причињену штету узета у 
обзир и жртва, додуше у доста ограниченом обиму.“6 

Проф. др Обрад Перић је истакао да је законодавац за примену казне малолет-
ничког затвора установио другачије критеријуме и посебне критеријуме за примену 
санкција према млађим пунолетним лицима у одређеним случајевима, те наговестио 
да ће „компликована решења“ створити у доста случајева проблеме у практичној при-
мени. Поједини аутори из области кривичног права имају различите ставове у погле-
ду одређених концепцијских питања, на пример: да ли је за примену васпитних мера 
потребно утврђивати кривицу малолетника? Не улазећи у сложене противуречности 
и појединости поменутог питања, сагласили бисмо се оценом да су нам у овој области 
неопходни оригинални радови, те да је научна и стручна јавност „неоправдано неза-
интересована за питање кривичне одговорности малолетних учинилаца кривичних 
дела, што се може закључити на основу чињенице постојања изненађујуће малог броја 
научних радова који се баве односном проблематиком, иако је реч о питању које има 
фундаментални значај за малолетничко кривично право, и од чијег решавања зависи 
целокупан систем ове ‘подврсте’ кривичног права, па и дефинисање његове природе. 
Законодавац је у нашем новом малолетничком кривичном праву изразио недоследност 
и показао несигурност не само у погледу места и улоге, већ и потребе егзистенције овог 
института.“7 

Судска пракса, када изриче васпитну меру, сагласно одредби чл. 78 ст. 3 ЗМ, у из-
реци решења малолетника не оглашава кривим за кривично дело које му се ставља на 
терет, нити даје чињенични опис извршеног дела, али се у образложењу одлуке бави 
овим питањима и то не само кроз опис дела и околности које оправдавају изрицање 
одређене васпитне мере, него и кроз изношење садржине и оцене доказа, те правну 
квалификацију дела. Ретки су радови који покушавају да објасне да ли је овакав став суд-
ске праксе уважавање промена у КЗ донетом 2005. године када је измењена дефиниција 
кривичног дела (чл. 14) која од тада, осим предвиђености законом, захтева и постојање 
противправности и кривице или инерција идентичног поступања пре доношења ЗМ 
и поступања према окривљеним пунолетним лицима. Иако би се, са друге стране, из 
одредбе члана 2 КЗ, индиректно могло закључити да се за изрицање васпитних мера и 
мера безбедности, које сагласно чл. 4 КЗ такође представљају кривичне санкције, кри-
вица не захтева, односно није на исти начин истакнута као код казни и мера упозорења. 

У свим годинама примене ЗМ, не само због изнетих противуречности, било је 
иницијатива, нарочито од практичара и јавности, али и од истраживача и научних рад-
ника, за прецизирање или преиспитивање одређених одредаба, практично за његове 
измене и допуне. Да је предметна тема у потпуности сазрела да се стави на дневни ред 
стручних, научних и других скупова и да је свакако од првих година његове примене 
неспорна потреба значајнијих измена ЗМ, указао је проф. др Обрад Перић, још августа 
2007. године у предговору другом допуњеном издању већ поменутог Коментара ЗМ, 
наводећи да се ово издање може сматрати и као „прелазно“ јер треба да попуни празни-
ну насталу због тога што је прво издање одавно распродато, „очекујући да ће ускоро усле-

6  О. Перић: Коментар…, стр. 36–37.
7  Д. Дракић у расправи „О одговорности малолетника“ (2011) стр. 6, а у завршном делу (стр. 111) закључује: 
„не може се негирати кривица као правна категорија у малолетничком кривичном праву, па и кривичном пра-
ву уопште, на који се као логичан след надовезује одмаздени механизам малолетничких кривичних санкција, 
а да се тиме не негира необорива ‘духовна’ претпоставка о слободи воље човека, па тако и малолетника, и 
не оспори карактер кривичног права..“, док Д. Јовашевић у Лексикону кривичног права, стр. 231, наводи да 
за „примену ових (васпитних-С.Ђ.) мера није потребно одређивати кривицу. Само за малолетнички затвор 
закон тражи постојање одређеног степена друштвене зрелости код старијег малолетника“. М. Н. Симовић и М. 
Симовић у раду: „Карактеристике малољетничког кривичног права у Републици Српској“ у Зборнику радова 
Права дјетета и равноправност полова, између нормативног и стварног (2012) стр. 301: „Основ примјена 
васпитних препорука, полицијског упозорења и васпитних мјера није кривица малољетника. При избору 
васпитне мјере највећи утицај имају околности везане за личност учиниоца кривичног дјела, а поготово 
узраст, васпитање, душевна зрелост, психичка својства, средина и прилике у којима је живио.“
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дити значајније измене (подвукао: С. Ђ.) Закона о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица“.8

Кратке напомене о резултатима и проблемима у раду на почетку примене ЗМ

Поједини носиоци правосудних функција из тадашњег врха правосуђа, па и поједини 
теоретичари кривичног права, износили су и пре доношења ЗМ, мање јавно, а више ин-
терно, озбиљне резерве у погледу тада новог закона и могућности његове примене у на-
шим условима, посебно у односу на одређене иновације. Међутим, уз значајну помоћ и 
подршку појединих ауторитета у овој области из академског и јавног живота, одређених 
међународних организација и фактора (Уницеф, фондације појединих земаља), невла-
диног сектора (Центар за права детета и др.) и опредељења наше земље од краја 2000. 
године да се убрзано припрема за приступање ЕУ, што је омогућило и доношење закона 
на чему се интензивно радило од 2002. године, није се одустало од примене целине но-
вог закона, иако су примена нових института и могућности из ЗМ тада биле реткост. 
По принципу инерције и отпора новинама, а полазећи од рутине и резултата тадашње 
организације и начина рада, носиоци правосудних функција у појединим срединама су 
давали различита објашњења зашто од почетка не примењују нове законске институте 
и решења, а најчешће да недостају сви подзаконски прописи и званична тумачења за 
примену одређених одредаба ЗМ.9

 У међувремену, акценат домаћег тима експерата који су радили на овом закону био 
је на едукацији кадрова у овој области и то организовањем једнодневних стручних се-
минара ради стицања сертификата, практично лиценце за рад у овој области, али без 
провере знања. Уз интензивну едукацију на којој се ангажовала Правосудна академија 
(тада Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање), који се сагласно чл. 165. 
ЗМ о овом питању стара у сарадњи са ресорним министарствима, научним установама, 
стручним и професионалним удружењима и невладиним организацијама, 2006. године 
су донети и подзаконски акти неопходни за спровођење ЗМ, осим Правилника о ва-
спитним налозима и Правилника о раду Савета за праћење и унапређење рада органа 
кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, а изоста-
ло је и правовремено формирање наведеног савета као законске обавезе Министарства 
правде и Врховног суда Србије. 

Тако наведена „прилика“ за доношење lex specialis за малолетне учиниоце кривич-
них дела и малолетна лица као оштећене није пропуштена. Међутим, како је писало 
у образложењу предлога закона, а што је наводно био и услов за његово стављање у 
процедуру, истакнуто је да доношење и примена новог закона не захтева нова или до-
датна финансијско-материјална средства. То је, вероватно, уз оно што је утврђено у 
првом истраживању 2008. године, једна од основних противречности и проблема, чије 
би разјашњење могло помоћи у давању свестраног одговора на питање због чега ЗМ од 
почетка у целини није „заживео“ и да ли је, како и колико допринео резултатима и ак-
туелном стању у области у којој се спроводи. Недостајали су, између осталог, програми 
и средства за прилагођавање постојеће организационе, кадровске и материјалне струк-
туре правосуђа новим законским условима и захтевима. Затим, одговарајућа системска 
припрема и логистика у области социјалне заштите и институција у којима се реализују 
санкције и мере. 

Због тога су се, у појединим срединама, надлежни правосудни и други органи у овој 
области, уз подршку стручњака и поштовање законске надлежности, а ради примене и 
спровођења нових васпитних мера и института из ЗМ, одмах определили за активнији 
однос према наведеној проблематици. На основу изнетог приступа, у пракси рада тада 
Окружног суда у Новом Саду васпитни налози и васпитне мере посебне обавезе, се 
примењују од самог почетка примене ЗМ, а повремено и васпитна мера појачаног надзо-
8  О. Перић: наведени Коментар..., стр. 9.
9  С. Ђурђић: Резултати, питања и проблеми у спровођењу ЗМ, пре и после реформе правосуђа у Србији 
– поглед из праксе, стр. 95, у зборнику радова наведеном под тач. 10 у Литератури.
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ра уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање и образовање (Клуб „08“), са 
напоменом да су се васпитни налози тада примењивали и у још неколико судова и тужи-
лаштава у РС. Од 2010. године на подручју надлежности Вишег суда и тужилаштва у Но-
вом Саду, ради размене мишљења и боље професионалне и међуресорне координације 
и сарадње, одржавају се редовне годишње конференције запослених и ангажованих у 
области рада са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела и малолетним 
лицима као оштећеним, и то из свих институција и удружења и свих стручних профила.

 Када су отклоњени поједини формални разлози, као нпр. у случају доношења Пра-
вилника о примени васпитних мера посебних обавеза, истраживање примене ових мера 
за период од 2006. до 2011. године на подручјима надлежности Виших судова у Београ-
ду, Новом Саду и Нишу су показала значајан пораст броја и врсте изречених посебних 
обавеза и напредак у квалитету примене наведених васпитних мера.10 Годишњи састан-
ци из области малолетничког правосуђа на нивоу Републике су одржани 2011, 2012. и 
2013. године, у организацији Савета за праћење и унапређење рада органа у области 
малолетничког правосуђа и извршења кривичних санкција према малолетницима и уз 
помоћ међународних донаторa. У међувремену, поменутом савету је истекао мандат, а 
Министарство правде и Врховни касациони суд нису предложили ни именовали његов 
нови састав.

Прва истраживања и радне верзије Закона о изменама и допунама ЗМ 

Највећи допринос практичара у погледу анализе примене нових законских и подза-
конских решења дат је 2008. године кроз учешће у изради студије „Политика изрицања 
кривичних санкција према малолетницима у Србији“, као рад групе аутора који су уче-
ствовали у припреми доношења ЗМ11. Рад на овом истраживању је био драгоцен што су 
се показале и многе слабости и недоречености у целом систему рада и информисања. 
Спорадично примењивање васпитних налога, уз оцену аутора студије да пред собом 
имамо не само иновативан, него и веома захтеван закон који може да остане „мртво 
слово на папиру“. Разлог за то се, у појединим ситуацијама, види у неактивности и не-
повезаности правосудног система, система социјалне заштите, цивилног сектора и ор-
гана локалне власти, што проузрокује пребацивање одговорности са једних на друге 
и недовољну сарадњу релевантних система на локалном нивоу, иако постоје и при-
мери добре праксе. Да је ослабила политичка воља да се наведени lex specialis спрово-
ди аутори студије закључују и по томе да три године од доношења ЗМ проширивање 
систематизације радних места професионалаца, пре свега у правосудном систему и си-
стему социјалне заштите, који треба да „носе“ овај закон, није доведена до краја.

Када је крајем 2008. године дефинитивно одложено ступање на снагу новог Законика о 
кривичном поступку, те најављено да ће се у току 2009. радити измене и допуне важећих 
кривичних закона, веровало се да је то прилика да се предложи и донесе Закон о изменама 
и допунама ЗМ и да ће та реформа решити бар неки од наведених горућих проблема из 
праксе. Са циљем да се припреми што квалитетнији законски текст, 30. 6. 2009. године је 
у Правосудном центру у Београду организована шира стручна расправа, на којој је, поред 
наведене радне верзије измена и допуна закона, разматран и текст радне верзије Правил-
ника о измирењу са оштећеним, с тим што је законски текст требало да буде разматран у 
Влади и у Народној скупштини већ у току месеца јула. Међутим, без икаквог објашњења, 
иако је наведеном састанку присуствовао и државни секретар Министарства правде, на-
ведени припремљени акти су изостављени из „сета правосудних закона“. Формирање Са-
вета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних 
санкција према малолетницима, крајем 2009. године, створило је наду да ће бар поједина 

10  И. Стевановић, М. Банић, Љ. Марковић, С. Ђурђић, Ј. Јовановић и Ј.Зајц: Извршење васпитне мере 
посебне обавезе, самостално и уз васпитну меру појачаног надзора, у књизи Корак ка преузимању одговор-
ности, Центар за права детета, Београд, 2012.
11  О. Перић, Н. Милошевић и И. Стевановић: Политика изрицања кривичних санкција према малолет-
ницима у Србији, Центар за мир и развој демократије, Београд, 2008.
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питања из праксе примене ЗМ решити. Међутим, завршни потези дуго одлагане реформе 
правосуђа (реизбор свих носилаца правосудних функција, начин и последице) бацили су 
у сенку, бар привремено, све што је до тада било актуелно и приоритетно у овој области. 
Нико се више није јавно питао због чега је радна верзија Закона о изменама и допунама 
ЗМ, разматрана 2011. године, доживела исту судбину као и она из 2009. године. На изме-
нама и допунама ЗМ не инсистира се ни приликом доношења новог ЗКП 2011. године, а ни 
приликом почетка његове примене 1. 10. 2013. године.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кри-
вичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ЗМ сачињена је након про-
мена у правосуђу Републике Србије које су донете крајем 2009. године. Радну верзију 
овог законског пројекта називамо радна верзија Измена и допуна ЗМ из 2011. године с 
обзиром да је тада предочена стручној јавности на округлом столу у Новом Саду 28. 
1. 2011. године. У овом раду критички разматрамо поједина решења из наведеног до-
кумента због тога што је реч о последњој радној верзији Закона о изменама и допунама 
ЗМ и што је велики број предложених измена и допуна у обе радне верзије идентичан. 

Иако је на Трећој годишњој конференцији Савета за праћење и унапређење рада органа 
кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима одржаној 
јуна 2013. године у Нишу, а и 2014. године на неколико стручних скупова12, било усмених 
излагања о досадашњим резултатима рада, дилемама и правцима у раду радне групе 
Министарства правде задужене за израду законског пројекта, када је дато и обећање да 
ће се на одређеном сајту Министарства правде, односно у јесен прошле године, објавити 
текст радне верзије нових законских решења у овој области, то до сада није учињено.

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РАДНУ ВЕРЗИЈУ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗМ РАЗМАТРАНУ 2011. ГОДИНЕ

Назив закона и одредбе општег дела 

У радној верзији Закона о изменама и допунама ЗМ, коју ћемо идентификовати да је 
из 2011. године13 на самом почетку, предлаже се промена назива закона тако што се речи 
кривичноправној заштити малолетних лица замењују речима заштити малолетних 
лица у кривичном поступку. Ово је свакако прецизније изражавање намере, концепта 
и садржине ЗМ, јер се трећи део ЗМ и назива Посебне одредбе о заштити малолет-
них лица као оштећених у кривичном поступку, тако да је акценат на заштити мало-
летника и малолетних лица у овом делу и као оштећених у кривичном поступку, а не на 
кривичноправној заштити малолетних лица. У чл. 2 наведене радне верзије предлаже 
се измена у наслову изнад члана и у тексту чл. 2 ЗМ тако што се садашњи наслов наве-
деног члана, Искључење кривичних санкција према деци, замењује насловом Искључење 
вођења кривичног поступка према деци. У сада важећем тексту – Лицу које је у време 
извршења противправног дела, у закону предвиђеног као кривично дело, није навршило 
четрнаест година – део не могу се изрећи кривичне санкције нити применити друге мере 
које предвиђа овај закон брише се и замењује речима не може бити кривично гоњено. 

 За разлику од садашње одредбе чл. 27 ЗМ, која предвиђа да се подаци о изрече-
ним васпитним мерама могу дати, осим јавном тужиоцу и органу старатељства, према 
измењеној и допуњеној верзији овог члана, додале би се речи: суду и организационој 
јединици полиције надлежној за сузбијање малолетничке делинквенције. Такође, налази-
мо оправданим предложене измене и допуне у чл. 37 ЗМ да, осим што је разумљиво да 

12  Конференција Реформа кривичног права, у организацији Удружења јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Србије, панел Малолетници и извршење кривичних санкција, 6. 4. 2014. на Копаонику и округ-
ли столови Актуелни проблеми реформе кривичног законодавства са посебним освртом на малолетнич-
ку делинквенцију 21. 6. 2014 на Тари и 6. 10. 2014. у Врњачкој Бањи, на Годишњем састанку судија Србије, 
Представљање Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела – уводно излагање М. Шкулић.
13  Наведена радна верзију закона о изменама и допунама ЗМ разматрана је на округлом столу у Новом 
Саду 28. 1. 2011. године, у организацији Правосудне академије, Центра за права детета и Уницефа.
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евиденцију о изреченим васпитним мерама и казни малолетничког затвора води суд 
који је судио у првом степену, сматрамо да би требало додати и став 2: Статистику о 
изреченим васпитним мерама и казни малолетничког затвора за територију Републи-
ке Србије, води Министарство надлежно за послове правосуђа. У погледу предложене 
формулације требало би разјаснити да ли се у новом ставу ЗМ ради о статистици или о 
евиденцији, јер статистику на нивоу Републике, истина без података о идентитету мало-
летника, већ води Републички завод за статистику.

Казна малолетничког затвора и условна осуда

У делу одредаба ЗМ из материјалног кривичног права које се односе на казну мало-
летничког затвора наведена радна верзија предвиђа измену у чл. 29 ЗМ, у том погледу да 
ова казна не може бити дужа од осам година, за разлику од садашње формулације која 
ограничава изрицање казне малолетничког затвора на пет година, с тим да би се у из-
узетним случајевима за дело за које је прописана казна затвора петнаест година (сада 
је у тексту: двадесет година) или тежа казна, или у случају стицаја најмање два кривична 
дела за која је прописана казна затвора тежа од десет година, малолетнички затвор мо-
гао изрећи у трајању до десет година. 

Вишегодишња пракса рада у овој области и резултати истраживања са којима смо 
упознати, указују да се стопа криминалитета малолетника у вршењу најтежих кривич-
них дела не смањује само на основу могућности и праксе изрицања дужих и строжих 
казни малолетничког затвора, од оних које се уобичајено изричу, иако би могла има-
ти одређени утицај на генералну превенцију. Суд приликом одмеравања конкретних 
казни малолетничког затвора мора да води рачуна о испуњености свих услова из чла-
нова 28 и 30 ЗМ. С друге стране, није искључено да би и могућност изрицања казне 
малолетничког затвора у одређеним случајевима у дужем временском трајању могла 
бити, у овом времену и друштвеном тренутку, од значаја за генералну превенцију, али 
и за специјалну. Ово тим пре што, на пример, на простору Новог Сада није, ни после 
доношења и вишегодишње примене ЗМ, знатно промењен број најтежих кривичних 
дела и случајева која чине, или у чијим радњама извршења учествују, малолетници.14 

Одређени број предложених измена и допуна ЗМ се односи на разраду и постављање 
прецизнијих услова за примену одређеног института, као нпр. у чл. 33 ст. 3 ЗМ, који се 
односи на застарелост извршења казне малолетничког затвора. У тач. 3 наведеног члана 
утврђује се да се казна малолетничког затвора не може извршити уколико протекне 
три године од осуде на малолетнички затвор „преко једне године“, а сада стоји „до три 
године“. Такође се предлаже и увођење нове тачке 4 у којој се предвиђа за застарелост 
извршења казне две године од осуде на малолетнички затвор до једне године. Такође се у 
чл. 40 ст. 3 ЗМ предлаже прецизирање и појашњење норме, тако што се после речи осуду 
ставља запета и додају речи без обзира на услове за изрицање условне осуде из чл. 66 ст. 
1 и 2 Кривичног законика. 

Поступак, надлежности и организација судовања 
малолетним учиниоцима кривичних дела

У делу ЗМ, који се назива II Судски органи и кривични поступак према малолетни-
цима – Надлежност за вођење поступка, према тексту расположиве радне верзије из-
мена и допуна ЗМ, предвиђа се, у чл. 42 ст. 1 ЗМ, измена којом се реч окружног замењује 
речју надлежног суда, као и да се у ставу 2 друга реченица (Судија за малолетнике је 
14  Према подацима ЦСР у Новом Саду за 2014. годину: број деце и младих са проблемима у понашању 
порастао је за 15% у односу на 2013. годину, па је тако од 1445 деце и младих 6,1% било кривично неодго-
ворно, 13,4% је са антисоцијалним понашањем, 19% одговара за прекршаје (450 захтева, а 2013. 613) и 61,4% 
одговара за крив. дела. Изречену судску меру има 336 малолетника, од чега 42% васпитних налога, 25% по-
себних обавеза и по 11% судских укора и појачаних надзора од стране органа старатељства, изречено је 12 
заводских мера. Основни предлог ЦСР ГНС за смањење тренда пораста одређених облика малолетничког 
криминалитета је спуштање границе кривичне одговорности малолетника на узраст од 12 или 13 година.
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председник већа) у потпуности брише, а у ставу 3 после речи поступак ставља запета и 
додају речи председава већем за малолетнике. Постојеће решење у погледу стварне над-
лежности судова за вођење поступка према малолетницима свакако ће бити предмет 
најделикатнијег разматрања у предстојећим изменама и допунама ЗМ.

Овакво решење је имало, како то запажа проф. О. Перић, „одређене предности јер се 
надлежност у предметима малолетника концентрише на релативно мањи број судова, 
чиме се пружају веће могућности за специјализацију, али има и неких недостатака, с 
обзиром на подручје обухваћено надлежношћу конкретног окружног суда. Ако је ова 
територија сувише велика, могу се појавити тешкоће у вези са прикупљањем података и 
бољим упознавањем личности малолетника, извршењем кривичне санкције, надзором 
суда над спровођењем мера и сл. Ова одредба представља lex specialis у односу на опште 
одредбе о Закона о уређењу судова и ЗКП-а из разлога о којима је било речи15.“ Када је у 
питању надлежност суда у поступању према малолетницима, требало би имати у виду и 
упоредноправна искуства.16

У члану 64 ст. 3 ЗМ, у радној верзији Закона изменама и допунама ЗМ предложе-
но је да се после речи прибавља додају речи: стручно мишљење органа старатељства, 
које садржи чињенице за оцену малолетникове зрелости, његовог психофизичког, здрав-
ственог, васпитнообразовног и социјално-економског стања, породичне ситуације, 
интеграције малолетника у социјално окружење, компетентности родитеља и њихових 
потенцијала за задовољавање здравствених, образовних, васпитних и развојних потре-
ба малолетника. Познато је да одредбе о испитивању личности имају изузетно место 
у припремном поступку према малолетнику, а и у погледу избора кривичне санкције. 
Предложеним изменама се у ст. 3 наведеног члана утврђује које све чињенице и елементе 
мора имати мишљење органа старатељства, што је свакако значајно за свакодневни рад 
са пријављеним малолетним учиниоцима кривичних дела, као и прецизирање ст. 4 да се 
вештачење здравственог стања, степена зрелости и других својстава личности малолет-
ника врши само у случају да извештајне садржи све неопходне чињенице за доношење 
одлуке, али би се евентуално предложена формулација допуна ст. 3 чл. 64 ЗМ могла 
скратити и појаснити тако да би после речи потенцијала део текста наведеног става до 
краја би измењен и гласио би у односу на поменуте и развојне потребе малолетника.

Притвор и друге мере обезбеђење присуства малолетника у поступку

Радна верзија измена и допуна ЗМ из 2011. године, садржи и нови концепт чл. 66 ЗМ 
који се у целини мења и гласи: Ради пружања помоћи и заштите, судија за малолетнике 
може донети решење да се према малолетнику предузму мере привременог надзора од 
стране органа старатељства.

Судија за малолетнике може донети решење о привременом смештају малолетника у 
другу породицу, прихватилиште, васпитну или сличну установу, када је потребно ради 
издвајања малолетника из средине у којој живи или ради.

Мере из става 1. и 2. овог члана могу трајати до завршетка припремног поступ-
ка, осим мере привременог смештаја у прихватилиште, васпитну или сличну установу, 
која може трајати најдуже два месеца.

Против решења из ст. 1. и 2. овог члана жалбу може да уложи малолетник, родитељ, 
усвојилац, односно старалац, бранилац и јавни тужилац за малолетнике у року од 24 
часа од часа достављања решења. Жалба не одлаже извршење решења.

Трошкови смештаја малолетника исплаћују се унапред из буџетских средстава и 
улазе у трошкове кривичног поступка. По нашој оцени предложене измене одредаба чл. 
66 ЗМ су напредак у односу на садашње одредбе јер разликују мере привременог над-
зора од стране органа старатељства од привременог смештаја малолетника, с тим што 

15  стр. 102, Коментар...
16  Видети: Р. Розенберг, Студија правног оквира и практичних примена диверзионих мера у Аустрији и 
Немачкој, Беч, децембар 2011.
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сматрамо да из нове формулације ст. 2 овог члана произлази да се ове мере изричу само 
у случајевима када малолетника треба изместити из средине у којој живи или ради. 

 У чл. 67 ЗМ који регулише меру притвора, предложено је да се после става 1 дода 
нови став 2, који гласи: Притвор се према млађем малолетнику може одредити само ако 
се кривични поступак води за кривична дела за која је прописана казна затвора од десет 
година или тежа. Поставља се питање шта учинити са млађим малолетником у смислу 
мера обезбеђења његовог присуства, уколико учини велики број кривичних дела која 
су запрећена казном затвора до осам година, ако је и раније учестало вршио кривич-
на дела уз предлог водитеља случаја за хитан институционални третман? Досадашњи 
став 5 постаје став 6, који се мења и гласи: Од подношења предлога за изрицање кривич-
не санкције, веће за малолетнике може одредити или продужити притвор, који према 
старијем малолетнику може да траје најдуже до шест месеци, а према млађем мало-
летнику најдуже до четири месеца. Такође се предвиђа и измена досадашњег става 8 
који постаје став 9 и гласи: Ако првостепена одлука којом је изречена васпитна мера 
упућивања у васпитно-поправни дом, односно казна малолетничког затвора буде укину-
та у поновљеном поступку притвор према малолетнику може трајати најдуже шест 
месеци од дана побијања прве побијане одлуке. Додаје се став 10, који гласи: Малолетни-
ку у притвору ће се обезбедити, према потребама и могућностима, приступ образовним 
програмима и пружити психолошка и педагошка помоћ и подршка.17

Потреба за употпуњавањем законског или подзаконског регулисања васпитних 
налога ради учесталије и уједначеније примене

 Наше кривично законодавство до доношења ЗМ није познавало овакве алтернативне 
мере и користило је само могућност из процесног кривичног законодавства, на пример 
опортунитет кривичног гоњења. У члану 5 ст. 2 ЗМ се предлаже брисање одредбе која се 
односи на то да васпитни налог према малолетнику може применити надлежни тужи-
лац или судија за малолетнике, а на крају досадашњег ст. 3, који постаје ст. 2, после речи 
малолетника додају се речи: које је поткрепљено и другим доказима. Можда би се могло 
рећи да су највеће новости у расположивој верзији измена и допуна ЗМ предвиђене из-
менама у чл. 7 ЗМ који се односи на врсте васпитних налога, у коме уместо постојеће 
формулације из тачке 1) поравнања са оштећеним, сада стоји измирење са оштећеним, 
а после које тачке се додаје нова тачка 2) накнада штете оштећеном или отклањање 
штетних последица крив. дела, радом малолетника или на други одговарајући начин. 
Додају се и нове тачке 5) и 6), које гласе: 5) похађање курсева за стручно оспособљавање 
или припрема и полагање испита којима се проверава одређено знање и 6) укључивање у 
одређене спортске активности.

На овај начин, који је углавном прихваћен у стручној јавности и разматран као 
основна опција у пројекту који спроводи Републички завод за социјалну заштиту 
(РЗСЗ): Развој стандарда и процедура за примену васпитних налога, као део пројекта 
Унапређење примене васпитних налога, који се спроводи од 2011, подржан од ИМГ у 
сарадњи са Владом Норвешке и Уницефом (2013. ИПА). Пројекат је ужој стручној 
јавности већ представљен у форми документа и у периоду од октобра 2013. до краја 
2014. године је реализован као „пилот пројекат“ у четири града: Београду, Новом Саду, 
Нишу и Крагујевцу. Кроз наведене предлоге и пројекат проширују се могућности избора 
адекватних васпитних налога, али и покушава успоставити објективизиран и унифици-
ран систем стандарда и процедура за њихову примену. С обзиром да је аутор овог рада 
све предлоге из разматране верзије измена и допуна ЗМ у погледу васпитних налога, као 
и оцену истих, изнео прошле године у посебном раду на стручном скупу „Реформа кри-
вичног права“18, на овом месту о васпитним налозима више неће бити речи.

17  Алтернатива: психо-социјална помоћ и подршка, што свакако треба подржати, алтер. омогућава већу 
флексибилност примене.
18  Видети С. Ђурђић: Васпитни налози – законска регулатива, примена у раду судија за малолетнике 
Окружног, сада Вишег суда у Новом Саду и предлози за унапређење постојећих решења, стр. 394 – 414, у 



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА244

Извршење кривичних санкција према малолетницима 

Према разматраној радној верзији ЗМ предвиђене су измене и допуне у члановима 
89 ст. 2, 92, 94 ст. 2, 95 ст. 1, 104, 106 ст. 1, 112 ст. 2, 119 ст. 3, 120 ст. 3, 122 ст. 1, 125, 128 
тач. 9, 132 и 135 ст. 2 ЗМ. Најзначајније измене су у чл. 104 ЗМ који се мења и требало 
би да гласи: Орган старатељства обавештава суд који је судио у првом степену о току 
и резултатима извршења васпитне мере у роковима прописаним чланом 84 ст. 2 овог 
закона. Орган старатељства без одлагања обавештава суд о разлозима који отежавају 
извршење васпитне мере. Родитељ, усвојилац или старалац малолетника, независно од 
обавезе органа старатељства из ст. 1 овог члана и рокова прописаних у чл. 84 ст. 2 овог 
закона, могу да обавештавају суд о резултатима извршења васпитне мере. Предложена 
измена представља настојање да се истакне обавеза органа старатељства не само да из-
вештава суд у роковима из чл. 84 ст. 2 ЗМ, него и да одмах известе суд о разлозима који 
отежавају извршење мере. 

Од значаја је и предлог да се измени чл. 132 ЗМ: Према малолетнику се не сме кори-
стити сила и средства принуде изузев као крајња мера у самоодбрани, у случају покушаја 
бекства, физичког отпора у односу на законит налог, као и у случају непосредног ризика 
од самоповређивања, повређивања другог лица или у случају прузроковањ озбиљне штете 
за имовину дома (завода).

Изузетно употребљена сила или средство принуде мора бити у мери која је минимал-
но потребна и у најкраћем временском трајању.

Лица која непосредно раде са малолетницима обучавају се да користе технике које 
омогућавају коришћење силе и средстава принуде ради спречавања изразитих видова 
агресивног понашања.

Ватрено оружје према малолетнику може се применити, по унапред утврђеним пра-
вилима, једино ако се другим средства принуде не може заштити живот малолетника 
или другог лица у случају непосредног напада.

У дому (заводу) мора да постоје детаљна упутства о могућности употребе силе, 
средстава принуде и ватреног оружја са којим се обавезно упознају малолетници, док се о 
свакој употреби силе, средству принуде, односно ватреног оружја сачињава одговарајући 
извештај који подлеже разматрању, примедбама и оценама заинтересованих страна.

Постојећа одредба није одговарајућа и због тога што у чл. 2 предвиђа изузетну упо-
требу ватреног и хладног оружја према малолетнику ако се другим средствима не може 
заштитити живот малолетника или другог лица у случају непосредног напада, па под-
разумева да је дозвољено ношење оружја унутар ових објеката, тако да, како је то оценио 
проф. др. О. Перић, у поменутом коментару ЗМ „једна одредба искључује другу, а није 
у складу ни са међународним документима19“. У односу на област извршења кривичних 
санкција према малолетницима свакако треба имати у виду и примедбе које је судија 
ВСС у пензији Н. Милошевић изнео у односу на проблеме установа за извршење и у по-
гледу извршавања мере притвора20 

Едукација и сертификација судија, тужилаца, 
бранилаца и полицајаца за малолетнике

ЗМ захтева да судије (члан. 44), браниоци (чл. 49), тужиоци (чл. 57) и полицајци (чл. 
60) који поступају према малолетнику пријављеном да је сумњив као учинилац кри-
вичног дела, стекну посебна знања и вештине у области права детета и малолетничке 
делинквенције. На почетку примене закона недоумицу код судија за малолетнике је из-
азивала постојећа формулација става 3 члана 49 ЗМ која гласи: Бранилац малолетника 
може бити само адвокат који је стекао посебна знања из области права детета и пре-
Реформа кривичног права, Литература бр. 10.
19  Проф. др Обрад Перић: Коментар…, стр. 239.
20  Никола Милошевић: Изазови новог закона – Извршење кривичних санкција и неки проблеми закона 
и праксе, Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање, стр. 29.
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ступништва младих. Израз може се у неким срединама тумачио као обавеза да бранилац 
са таквим сертификатом мора бити ангажован у сваком поступку према малолетнику. 
На стручним скуповима и кроз одлуке другостепених судова, сагласно употребљеном 
изразу и одредби става 2, судска пракса је прихватила став да малолетник и његови 
родитељи могу, имајући у виду изнето, ангажовати и браниоца који не поседује посебна 
знања из области права детета и преступништва младих, а што се у предметној радној 
верзији кроз речи који је постављен по службеној дужности легализује. 

У односу на понуђену алтернативу из поменуте радне верзије Закона о изменама и 
допунама ЗМ, у смислу измена ст. 1 чл. 49 ЗМ, који би сада гласио Малолетник мора има-
ти браниоца од почетка припремног поступка када се поступак води за кривично дело за 
које је прописана казна затвора преко три године, сматрамо да треба прихватити предлог 
наведене алтернативе, јер је то, у актуелним условима спровођења ЗМ, о чему је и у овом 
раду било речи, један од извесних и сигурних начина да се у случају извршења најлакших 
кривичних дела од стране малолетника, постигне ефикаснији и економичнији поступак, а 
да се ништа од битних права малолетника у датој ситуацији не умањи.

Заштита малолетних лица као оштећених у кривичном поступку 

 Осим измене у чл. 152 ЗМ у коме се предвиђа да ће се саслушање малолетних лица 
обавити, по правилу, уз помоћ психолога, педагога или другог стручног лица, а обавезно 
на такав начин ако малолетно лице није навршило 14 година, те у ставу 2 истог члана речи 
и више пута мењају речима још једном, најзначајнија је измена, коју већина практичара 
подржава, у члану 154 ЗМ, који би требало да гласи: Оштећеном малолетном лицу у по-
ступку за кривична дела из чл. 150 овог закона, који нема пуномоћника, суд ће поставити 
пуномоћника из реда адвоката који су стекли посебна знања из области права детета и 
кривичноправне заштите малолетних лица, ако је то потребно ради остваривања сврхе 
кривичног поступка и у циљу заштите личности малолетног оштећеног.

Након првих неколико месеци примене новог ЗКП-а, у пракси рада појединих судова 
и јавних тужилаштава поставило се као спорно и питање који орган поставља и сноси 
трошкове пуномоћника малолетног оштећеног у ситуацији када је потребно да буде ис-
питан у тужилачкој истрази (чл. 154 ЗМ). С обзиром да нови ЗКП не поседује одредбу 
која регулише о ово питање, о њему се Високи савет судства изјаснио кроз мишљење да 
орган који води поступак поставља пуномоћника малолетном оштећеном, у конкрет-
ном случају тужилаштво. По оцени ВСС нема основа да то ради суд, јер суд као орган 
не учествује у поступку у фази истраге који је неизвестан и не мора да значи да ће доћи 
до оптужења и покретања поступка пред судом. 

НЕКА ПИТАЊА КОЈА НИСУ ПОКРЕНУТА У РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗМ ИЗ 2011. ГОДИНЕ

Трошкови поступка (чл. 79 ЗМ)

Сагласно одредби чл. 79 ЗМ, уколико се малолетнику изрекне нека од васпитних мера 
или поступак обустави услед нецелисходности изрицања мере, а не казна малолетничког 
затвора, и ако малолетник нема приходе или имовину, трошкови поступка су на терет 
буџетских средстава. Ово је убедљиво најчешћа ситуација – држава у целини плаћа све 
трошкове браниоца и пуномоћника, а углавном и све друге трошкове ових поступака, и 
то без обзира на врсту или тежину кривичног дела, евентуално признање дела, предлог за 
намирење оштећеног или што је примењен васпитни налог. При томе, све време са мало-
летницима као пријављеним учиниоцима кривичног дела поступају посебно едуковане и 
сертификоване судије, тужиоци и полицајци, као и браниоци, специјалистички образо-
вани и едуковани водитељи случаја, свим радњама у којима учествује малолетник обавез-
но присуствују и законски заступник осумњиченог малолетника и малолетног лица као 
оштећеног, а цео поступак се одвија на нивоу Вишег суда и тужилаштва. 
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Годинама после доношења и почетка примене ЗМ, иако се радило на едукацији и 
одређеним истраживањима, нико више није пратио, истраживао, нити се питао о оно-
ме шта су практичари уочавали и на шта су указивали, нпр. како то да систем троши 
двоструко или троструко већа средства на одбране по службеној дужности или накнаде 
пуномоћника у случају малолетних оштећених, уосталом и на друге трошкове, у одно-
су на претходни период, а не улаже се довољно и системски у институције у којима се 
реализују васпитне мере и у већи број судија, тужилаца или водитеља случаја за малолет-
нике, њихову сталну едукацију и адекватне услове рада. При томе је у радној верзији Зако-
на о изменама и допунама ЗМ било предлога у форми алтернатива постојећим решењима, 
о чему је раније било речи у овом раду када смо излагали о члановима 49 и 154 ЗМ.

Поменућемо и постављено правно питање из праксе рада апелационих и виших су-
дова: да ли трошкови ангажовања изабраног браниоца, у ситуацији када је малолетнику 
изречена васпитна мера или је кривични поступак према њему обустављен из разлога 
нецелисходности, падају на терет буџетских средстава,имајући у виду одредбу чл. 79 ст. 
1 ЗМ? Наиме, у пракси рада првостепених судова у Србији показало се да је наведено 
питање повремено било предмет различите праксе. У сваком случају, одредбе члана 79 
ЗМ у предстојећим променама ЗМ, уколико не би биле радикално измењене, требало би 
прецизирати, макар на тај начин што би се у став 1 после речи средстава унеле речи: осим 
трошкова изабраног браниоца и пуномоћника малолетника односно малолетног лица.

Мере безбедности и васпитна мера из чл. 23 ЗМ

ЗМ је у чл. 9 прописао да се и малолетним учиниоцима кривичних дела могу изрећи 
мере безбедности као и пунолетним учиниоцима, изузев мере безбедности забране 
вршења позива, делатности и дужности. Одредбама чл. 39 ЗМ изричито је прописано да 
се мере безбедности могу изрећи малолетницима ако им је изречена васпитна мера или 
казна малолетничког затвора, с тим да се мере безбедности обавезног лечења алкохоли-
чара, као и наркомана, не могу изрећи уз мере упозорења и усмеравања, а једино се мера 
обавезног психијатријског лечења и чувања може изрећи самостално. Не прави се при 
томе никаква разлика између старијих и млађих малолетника, а наведене мере безбедно-
сти под истим условима и уз иста ограничења су могућа и код примене чланова 40 и 41 ЗМ.

Дакле, на основу изнетог, а према ст. 3 чл. 39 ЗМ постоји факултативна могућност да 
се мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој уста-
нови (чл. 81 КЗ) изрекне самостално. Практично, она се у овом случају не везује уз ва-
спитну меру, а с обзиром на то да казна малолетничког затвора не може доћи у обзир 
(за њено изрицање се према чл. 28 ЗМ, између осталог, захтева висок степен кривице), 
поставља се питање где ће се ова мера безбедности извршавати, имајући у виду да се 
нису стекли услови из чл. 23 ст. 2 ЗМ. Проф. О. Перић износећи своје мишљење да би 
ову санкцију у целини требало извршити у некој од установа у којој се извршава мера 
безбедности из чл. 81 КЗ, има у виду и одредбу чл. 146 ЗМ, која прописује да се наведена 
мера безбедности, када се не стичу услови из чл. 23 ст. 2, извршава у посебном одељењу 
здравствене установе одређеном за малолетнике, као и да се извршење ове мере (као и 
мера обавезног лечења алкохоличара и обавезног лечења наркомана) прилагођава узра-
сту и личности малолетника.

Код изнетог, посебан проблем представља извршење наведених мера безбедности јер 
још увек не постоји здравствена установа специјализовна за малолетнике у којој би се из-
вршавале ове мере. Наиме, мере безбедности обавезног лечења наркомана и алкохолича-
ра, када су изречене уз васпитну меру упућивања у ВПД или казну малолетничког затвора, 
извршавају се у Специјалној затворској болници у Београду, а када су изречене уз васпитне 
мере појачаног надзора извршавају се у здравственим установама које суд одреди, а то су 
најчешће здравствене установе у којима су се малолетници лечили пре изрицања мере без-
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бедности.21 У предстојећим променама одредаба ЗМ, како предлажу наведени аутори, било 
би неопходно прецизније регулисати примену мера безбедности према малолетницима. 

УМЕСТО ЕПИЛОГА – ДЕСЕТ ТАЧАКА

Зашто су неопходне хитне и темељне промене ЗМ, стручна јавна расправа и 
активирање свих субјеката у области полазећи од стручној јавности доступних 
истраживања и анализа, последње објављене радне верзије измена и допуна ЗМ и 
искуства из судске праксе, у овом раду, уз критички осврт на историју и резултате тих 
активности, покушали смо дати и властито мишљење о појединим питањима. Полазимо 
од тога да је у предстојећем периоду од значаја да се што више чује и на адекватан начин 
уважи глас струке и науке, као и заинтересоване јавности, што је од изузетног значаја за 
квалитет будућих промена и успешно спровођење обновљеног закона. Битно је разумети 
да су ове активности уједно и прилика да се покаже стање у области и исто унапреди и 
рехабилитује где год је то могуће. Да би подстакли и охрабрили овај процес, у завршном 
делу рада, уместо класичног закључка или епилога, кроз форму констатација, питања 
и предлога, дајемо преглед основних разлога сажетих у десет тачака: зашто су нам 
потребне промене ЗМ, о каквим променама је реч и како их припремити и донети, а да 
буду примерене нашим условима и погодне за једноставно и успешно спровођење.

1. После доношења ЗМ као lex specialis-а који успоставља нове захтеве и стандарде 
у области малолетничког правосуђа, сви досадашањи пројекти реформе правосуђа, 
укључујући и актуелни, иако су истицали да је потребно реформисати и унапредити, 
између осталог, и област судовања малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних 
дела, као и положај малолетних лица као оштећених у поступку, у пракси су ове области 
оставили у запећку. Нису довољно допринели кадровском, стручном и организационом 
комплетирању и оснаживању малолетничког правосуђа, стварању услова за стандар-
дизовану, уједначену и међусекторски повезану праксу примерену начелима ЗМ, нису 
оформљене институције и могућности за реализовање значајних васпитних мера као 
што су оне из чл. 18 и 23 ЗМ, а били су угрожени и почетни резултати у реализацији 
васпитних налога. У овом сегменту, као и у многим другим везаним за ЗМ, иако је било 
појединачних примера добре праксе, не би било значајних резултата без пројеката који 
се као посебни спроводили уз стручну и финансијску помоћ и подршку међународних 
организација и појединих страних донатора.

Уз неизмерну захвалност и молбу да и даље помажу унапређивање рада у овој обла-
сти, сматрамо да је, паралелно са досадашњим методима и начином рада – после скоро 
деценије примене ЗМ – неопходно више афирмисати принцип да се у преиспитивању 
постојећих и у доношењу нових законских решења значајније и шире ангажују и уваже 
сви актуелни потенцијали стручњака и институција који свакодневно раде са малолет-
ницима у сукобу са законом. Пре свега, људи из различитих стручних пракси (не само 
правничке!) који више или мање успешно примењују садашња, а спроводиће и будућа 
законска решења, јер им је то посао, надлежност и одговорност, а друштву гаранција 
да ће будуће промене бити конципиране и одмерене сагласно актуелним изазовима и 
постигнутим резултатима, али и нашим приликама и могућностима. Такође, залажемо 
се да се у ове промене од почетка укључе и они који су за ову област животно заинтере-
совани, дакле малолетници и њихови родитељи или стараоци. Не смемо заборавити ни 
оне који истражују и баве се науком, али не само са аспекта кривичног права, него и свих 

21  „Свакако да Специјална затворска болница у Београду, у којој при том не постоји посебно одељење за 
лечење малолетника, због преоптерећености капацитета, вишеструких повратника и бројних наркодилера 
није право место за извршење мера безбедности према малолетницима. Посебно је потребно напоменути 
да васпитна мера упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање предвиђена чланом 23 ЗМ, не 
може да се изриче малолетницима јер таква установа још увек не постоји.“ В. Софреновић: Примена мера 
безбедности према малолетним учиниоцима кривичних дела, стр. 305–309, у Литератури бр. 10.
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других струка, без чијег знања и доприноса није могуће изградити оно што се у свету на-
зива „позитивно малолетничко правосуђе“22.

2. Од почетка примене ЗМ, уочена је потреба за његовим изменама и допунама, по-
негде и темељним. Као и доношење, потреба значајних промена ЗМ је изузетно значајан 
пројекат за све субјекте у овој области. О неопходности потребе хитног поступања тим 
поводом, сагласни су углавном сви учесници у спровођењу закона, а не само судије 
и тужиоци за малолетнике. Значајне измене и допуне ЗМ су биле у радној верзији 
припремљене 2009. године, када је требало да буду у законодавној процедури, али су 
волшебно искључене из тадашњег „сета правосудних закона“. Није успео ни покушај 
стављања у процедуру нешто измењеног текста радне верзије Закона о изменама и допу-
нама ЗМ почетком 2011. године. Актуелно је питање: каква смо знања и искуства стекли 
у вишегодишњем спровођењу ЗМ, те шта све треба изменити и ускладити са променама 
које су се, у међувремену, догодиле у криминалитету малолетника, у законодавству, као 
и у домаћем и упоредном кривичном праву? 

Што се тиче радне верзије Закона о изменама и допунама ЗМ из 2011, налазимо да је 
са становишта праксе, при чему имамо у виду радове и закључке стручњака из ове об-
ласти, највећи број учињених предлога измена и допуна основан и образложен, те да би 
их требало прихватити у целости или уз доградњу. Њихово евентуално изостављање из 
најављених промена ЗМ би се морало темељно образложити. Посебну пажњу би тре-
бало обратити на чињеницу да у разматраној верзији нису предлагане измене и допуне 
одређених чланова на чије потребе измена или допуна судска пракса годинама указује, 
као нпр. чл. 78 ст. 2 или чл. 79 ЗМ. Биће потребна и поједина сасвим нова законска 
решења у материјалном и у процесном делу закона, посебно уколико дође до иновирања 
концептуалних промена у приступу криминалитету и питању кривице малолетника, 
што је у изгледу, имајући у виду пре свега нови ЗКП, али и одредбе КЗ у том делу, те 
доношење других нових законских решења у областима које се тичу малолетних лица и 
имају кривичноправне реперкусије. У сваком случају је неопходно консултовати најбоља 
упоредноправна искуства из земаља које дуже време примењују посебно законодавство 
или нове институте према малолетним учиниоцима кривичних дела и из земаља регио-
на (попут Немачке, Аустрије, Хрватске, Словеније...).

3. У години у којој ћемо обележити десет година од доношења ЗМ, после више од 
девет година примене, при чему ни слово у њему није измењено, те након што су за то 
време више пута мењани КЗ и стари ЗКП, а донети и ступили у примену нови ЗКП (до-
нет 2011, а примењује се од 1. 10. 2013. године) и нови ЗИКС, ова потреба је још акутнија 
и актуелнија. Да ли је не само оправдано, него и дозвољено, да одредбе о поступку пре-
ма малолетним учиниоцима кривичних дела и малолетним лицима као оштећеним у 
ЗМ у односу на нови ЗКП, буду неусклађене и неусаглашене? Ако су од исте врсте, то је 
недопустиво. Одговорност за наведено нечињење, иако је изворно на онима који били 
задужени за његово доношење и спровођење, пренета је са протеком времена и на све 
актере који раде са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела, као и са 
оштећеним малолетним лицима у поступку, али и оне који у својој надлежности имају 
истраживање и праћење стања у овој области. 

ЗМ није био усклађен у погледу адекватних законских чланова ни са раније важећим 
ЗКП-ом, у чему се карактеристични чланови 67 или 78 ст. 2 ЗМ. Доношењем новог 
ЗКП-а, поставило се питање шта ће бити у тој ситуацији са ЗМ, с обзиром на значајне 
концепцијске и друге разлике, посебно што нови ЗКП уводи расправну структуру по-
ступка, једнакост оружја на главном претресу (терет доказивања је на странкама у по-
ступку, предвиђено је унакрсно испитивање сведока), уведена је тужилачка истрага, 
судија за претходни поступак и др., а ни на који начин не упућује на процесне и друге 
одредбе ЗМ? 

22  Видети: Ђ. Стакић: Унапређење квалитета доношења одлука у систему малолетничког правосуђа, стр. 
69–80, у Литератури бр. 10, и Приручник за стручњаке у систему малолетничког правосуђа, у Литератури бр. 18.
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4. На основу одредаба Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, од 
1. 1. 2014. године, дошло је и до значајних измена у надлежности судова за одлучивање 
у другостепеном поступку у кривичној материји (део надлежности Апелационог суда 
пребачен на Више судове), док се одредбе о кривичном поступку према малолетним 
учиниоцима кривичних дела од доношења ЗМ нису мењале, као што исте нису мењане 
ни након промена у територијалној организацији основних судова од истог датума. 

Мишљења смо да су наведене законске промене, поменуте у тачки 4 и у овој тачки, 
дале значајан део одговора или бар правац у будућим променама у погледу организације 
и надлежности судовања, као што су: коме поверити првостепени поступак према мало-
летницима, у којим случајевима је неопходан припремни поступак (истрага) и ко ће га 
спроводити? Наравно, уколико се у институцијама и органима који убудуће буду над-
лежни за рад са малолетним учиниоцима кривичних дела одмах обезбеде неопходни 
кадровски, материјално-технички и други услови за адекватну и ажурну примену свих 
законом предвиђених института.

Потребно је још једном свеобухватно анализирати предности и мане две основне 
опције, а то су: 1. да стварна надлежност и даље у целини остане у вишим судовима 
уз радикалније промене у кривичним поступању према малолетницима у случају лак-
ших кривичних дела и знатно већу примену васпитних налога, ресторативне правде и 
медијације и 2. вратити се на подељену стварну надлежност у овој области на основ-
не и више судова која би у основи пратила надлежност у поступању према пунолет-
ним учиниоцима кривичних дела. Постоји и треће решење овог питања, а које се по 
нашем сазнању примењује у Федерацији БиХ, а то је да комплетна првостепена над-
лежност у овој области буде на нивоу основних судова и тужилаштава. По нашем 
мишљењу, полазни организациони ниво рада у малолетничком правосуђу би требало 
да буде једноставан, приступачан, сензитиван и ефикасан (да се задржи специјалност, 
сертификација, постигне пуна законитост у раду, ажурност) за оне због којих се све ово 
и ради, малолетне учиниоце кривичних дела и њихове породице, као и за оштећене, а да 
за друштво и државу у целини, поред изнетог, организациона схема буде једноставна за 
примену и са мањим трошковима.

5. Који су могући приоритетни правци будућих промена ЗМ није се лако определи-
ти. У сваком случају, наглашавамо потребу за употпуњавањем законског и подзакон-
ског регулисања и праксе примене васпитних налога, ресторативне правде и медијације 
као значајних елемената малолетничког правосуђа. Није спорно да треба направити и 
значајне измене у надлежности и организацији малолетничког судовања, али би се у 
расправи требало изјаснити да ли је оправдано само у случају изрицања малолетничког 
затвора санкције учинити строжим, а поступак ефикаснијим. Не ради се само о томе 
да овакав приступ отвара могућност и за радикалну измену материја које регулише, 
стварне надлежности судова и тужилаштава и самог назива закона, него принципијелно 
питање: да ли имамо услова и могућности да се адекватно припремимо за захтевније 
промене у организацији, шта ће то значити за ажурност, стандарде и уједначену праксу 
у раду, те доследну и једнаку примену законских одредаба, која није увек постизана у 
претходних девет година примене ЗМ. У питању су и услови које ће Народна скупшти-
на, односно сама примена новог закона, поставити, нпр.: да ли доношење новог закона 
и његово спровођење значи ангажовање нових буџетских средстава, хоће ли се у случају 
доношења новог закона захтевати и нова сертификација?

Да ли нам је за све оно што бисмо хтели да изменимо у постојећем или унесемо у 
нови ЗМ неопходан нови закон или је довољно темељно изменити и допунити одред-
бе постојећег? Док се не објаве разлози са аспекта струке, науке и истраживања, 
опредељење радне групе Министарства правде да се припрема доношење новог ЗМ је са 
становишта оних који ће спроводити закон потенцијално нови експеримент, који би, уз 
хронични недостатак средстава и осмишљеног улагања у ову област, могао додатно да 
закомпликује до сада нерешена питања и проблеме у спровођењу постојећег ЗМ. Треба 
појачати и осмислити активности у општој превенцији преступништва младих, унапре-
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дити их и даље осавремењавати, али и учинити ефикаснијим рад са њима у КПЗ за мало-
летнике и у заводским установама, као и у току вођења припремног, првостепеног и 
другостепеног поступка, те кроз рад савремених прихватилишта и прихватних станица 
за децу са проблемима у понашању.

6. Васпитни налози се тек од претходне године практикују у свим нашим већим гра-
довима захваљујући пројекту који спроводи РСЗС уз подршку страних донатора. И по-
ред тога, реформа малолетничког правосуђа у овом делу је пред значајним дилемама: у 
којој мери треба законом регулисати препоручене диверзионе мере (ко ће бити њихов 
носилац и финасијер: сектор социјалне заштите, сектор правосуђа или ће се формирати 
неко удружење стручњака попут НЕУСТАРТ-а у Аустрији?), мере ресторативне прав-
де и законом предвиђених начина алтернативног решавања одређених случајева. Није 
спорно да би капацитет и могућности примене васпитних налога, посебно од стране 
јавног тужиоца, новим законским пројектом требало још снажније афирмисати, али не 
само њих. У свим случајевима законског уређивања, а и поводом доношења Правил-
ника за примену васпитних налога, не би требало додатно компликовати, мистифи-
ковати и успоравати процес реализације истих, него га учинити лакшим, јаснијим и 
транспарентнијим, уз поштовање стандарда и процедура, као и специфичности услова 
и искустава појединих средина.

Дакле, наша досадашња сазнања и искуства у примени института васпитних налога, 
потврђују оно што тврде и страни експерти: нема јединственог решења за издавање и 
примену васпитног налога. Све државе које их имају су развиле своје специфичне систе-
ме на основу сопствене правосудне традиције у пракси. С обзиром да су код нас васпит-
ни налози феномен скоријег датума, неће бити могуће пратити било који страни пример 
и као таквог га примењивати, при чему није спорно да они већ сада захтевају измене ЗМ 
или кохентна подзаконска акта, јасна правила буџетирања и јасно одређене улоге акте-
ра, апсолутно бољу сарадњу између свих учесника у поступању и усклађене Стандарде 
и процедуре примене које треба верификовати као минимум за цело подручје примене. 

Такође, предлажемо за разматрање, а да би се, уз постојеће васпитне налоге, још више 
афирмисали институти ресторативне правде и медијације, да се на нивоу закона уведе 
правило да се малолетнику који је први пут пријављен као учинилац кривичног дела 
запрећеног за пунолетна лица казном затвора до 8 година (алтернатива: десет година), 
одмах и обавезно, уколико признаје дело и на то пристане оштећени, понуди спора-
зум на принципима добровољности о примени неког од наведених института, уместо 
покретања редовног судског поступка.

7. Зависно од концепције и решења која ће бити прихваћена приликом будућих про-
мена ЗМ, а имајући у виду да се у пракси и према расположивој статистици запажа да је 
број пријава за вршење одређених кривичних дела од стране малолетних лица испод 14 
година константно релативно висок, посебно у већим градовима у нашој земљи, те честе 
предлоге практичара из ове области да се у том делу, изврше одређене измене у кривич-
ном законодавству, а, с друге стране, имајући у виду одредбе значајних међународних 
докумената у овој области, предлажемо да се новим законским решењима не затвори 
простор и могућност за одређене промене у овом погледу. На пример, да се кроз области 
коју регулише ЗМ или кроз законска решења из области социјалне и породичне зашти-
те, оставе могућности, макар факултативне, примене одређених васпитно-превентив-
них мера уз сагласност малолетног лица и његових законских заступника, иако нема 
навршених 14 година живота (од узраста 12 година), а које не би биле кривичне санкције 
у смислу одредбе чл. 4 ст. 3 КЗ, као што то нису ни васпитни налози. 

8. Не треба да заборавимо да нам је у време започињања овог процеса скренута 
пажња да инструменте који су саставни део релевантног међународног права треба да 
уводимо у облику који се препоручује или одговара нашим специфичним потребама, 
али и могућностима. У супротном, можемо доћи у ситуацију, као недавно када су нам 
наши правни експерти у овој области – после осмогодишње примене – признали да је 
спровођење ЗМ у нашим условима скупо и захтевно, а раније нису о томе говорили.
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Дакле, поједина решења из ЗМ, па и нове институте, треба, после вишегодишње при-
мене и искустава, кориговати тако да буду применљиви и реални, подношљиви за наше 
грађане као пореске обвезнике, а да се сачува дух савремености и модерности ЗМ. Оно 
што је до сада био највећи проблем у пракси, јесте да се обезбеде сви неопходни услови 
за законит, квалитетан и ажуран рад надлежних органа и установа, те оствари неоп-
ходна међусекторска сарадња и једнака пракса у погледу права малолетника на целој 
територији РС. Иако се то и раније знало и уочавало, поставља се питање зашто су све 
до сада предложене радне верзије измена и допуна ЗМ заобилазиле критичку анализу 
предлога за измену и допуну одређених чланова. Симптоматичан је поменути случај 
члана 79 ЗМ. Уколико се прихвати предлог да одбрана малолетника не буде обавезна 
за кривична дела до 3 године, могло би се законом предвидети да се у одређеним спец-
ифичним случајевима и у одређеним процесним ситуацијама, као што је главни претрес 
или жалбени поступак, малолетницима обавезно постављају браниоци.

9. То што су неопходне хитне и темељне промене ЗМ, не значи да промене треба при-
премити искључиво у уском кругу познавалаца материје, процедуру спровести по хит-
ном поступку и као „свето слово“. Осмишљен и синхронизован напредак у овој области 
није могућ без активирања Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног по-
ступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, као еминентно струч-
ног, вишесекторског и обједињујућег тела, а уједно – законске категорије из чл. 166 ЗМ, 
који је у овом тренутку блокиран јер му је мандат истекао пре више од годину дана. Уз 
подршку захтевима из праксе да Министарство правде и ВКС хитно именују поменути 
савет, морамо приметити да надлежни органи и удружења из ове области, са пратећим 
институцијама, до сада нису увек на одговарајући начин уважавали и стављали на днев-
ни ред, као и на суд јавности, иницијативе и предлоге који су им упућивани.

10. Требало би да што пре поменута радна група Министарства правде, уз мишљење 
Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривич-
них санкција према малолетницима, те у сарадњи са Врховним касационим судом, Ви-
соким саветом судства и Државним већем тужилаштва, уз активно учешће апелационих 
и виших судова и тужилаштава, АКС, те усаглашено са сектором социјалне заштите и 
другим државним и невладиним субјектима који партиципирају у овој области, пред-
ложи радну верзију новог законског пројекта и организује отворену стручну јавну рас-
праву. Када се у редовној процедури размотре и оцене све примедбе и сугестије, по-
менути савет треба да иницира да Министарство правде предложи Влади и Народној 
скупштини РС нацрт Закон о изменама и допунама ЗМ или нови законски пројекат, и 
тако реафирмише и подстакне рад на осталим актуелним питањима у овој области.
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 Abstract: The Law on Juvenile Offenders and Criminal and Legal Protection of Juveniles 
(LJ) was passed on 29 September 2005 and has been enforced for more than nine years. 
The evaluation of domestic and foreign experts is that the text of LJ is in accordance with 
contemporary legal solutions as it accepted the standards from the Universal Declaration of 
Human Rights, Convention on the Rights of the Child and EU documents from this domain. 
However, it was soon evaluated that in practice the enforcement of LJ in whole showed 
numerous weaknesses and uneven quality. In this paper, the author delivers a critical overview 
of activities in making changes and amendments to LM, analyzes from professional and 
practical aspects new solutions which have been proposed, first of all, in first draft of the Law 
on changes and amendments of LJ which was presented in public at the beginning of 2011. In 
the conclusion, the author summarizes the most important issues and principles that should be 
paid attention to in current activities during the preparation and passing of new law or changes 
and amendments to LJ. The author also points out that all entities need to be engaged in this 
area and an expert public debate should be organized.

Keywords: juvenile, juvenile offenders, protection of juveniles, Law on Juveniles – LJ, 
proposals on changes and amendments of LJ.



ПРЕСУДА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
У ПРАКСИ ОСНОВНОГ И ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

Здравка Писарић1

Виши суд у Новом Саду

Сажетак: Споразумевање о признању кривичног дела се може схватити као про-
цес преговарања између окривљеног и јавног тужиоца у коме окривљени признаје да 
је учинио кривично дело које му се ставља на терет, а тужилац заузврат, пристаје на 
давање појединих уступака, у циљу заобилажења кривичног поступка у ужем смис-
лу, односно главног претреса. Наиме, након закључења, споразум се доставља суду 
који на посебном рочишту контролише испуњеност законских услова и на основу 
тога доноси осуђујућу пресуду којом решава кривичну ствар. Законик о кривичном 
поступку Републике Србије из 2011. године предвиђа три врсте споразума између 
окривљеног и јавног тужиоца, а међу њима је и споразум о кривичном делу, у по-
гледу ког је законодавац оставио велику слободу странкама, не везујући могућност 
закључења споразума за врсту кривичног дела. Ограничења, односно услови, тичу се 
обавезног присуства браниоца од почетка преговора, обавезних елемената писане 
форме споразума, те постојања слободне воље окривљеног. Контролу испуњености 
ових услова врши суд, и то или судија за претходни поступак, или председник већа, 
у зависности од фазе поступка у којој је споразум достављен суду. Осим што суд 
може решењем споразум одбити или одбацити услед одређених недостатака у фор-
ми или поступку, уколико је споразум закључен уз испуњење свих формалних и 
материјалних услова прописаних Закоником, суд доноси пресуду о прихватању спо-
разума, на коју странке имају ограничено право жалбе. Предмет овог рада јесте ана-
лиза законског решења, кроз приказ праксе у Основном и Вишем суду у Новом Саду 
од почетка примене Законика, ради уочавања одређених правилности и евентуалних 
потешкоћа у примени законских одредаба којима се уређује поступање суда поводом 
поднетог споразума о признању кривичног дела, а нарочита пажња биће посвећена 
пресудама донетим на основу споразума.

Кључне речи: споразум о признању кривичног дела, пресуда на основу споразума, 
Основни суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Саду.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Устав Републике Србије2 у члану 32 став 1 утврђује право грађана на правично 
суђење и одређује да „свако има право да независан, непристрасан и законом већ 
установљен суд, правично и у разумном року јавно расправи и одлучи о његовим 
правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, 
као и о оптужбама против њега“. Одредбом члана 16 став 2 Законика о кривичном 
поступку (у даљем тексту: ЗКП3) који се од 1. 10. 2013. године примењује у кривичним 
поступцима и пред судовима опште надлежности (дакле не више само пред судовима 
посебне надлежности) прописано је да је „суд дужан да непристрасно оцени изведе-
не доказе и да на основу њих са једнаком пажњом утврди чињенице које терете или 
иду у корист окривљеном“, а да, како даље утврђује став 4 истог члана, „пресуду, или 
решење које одговара пресуди, суд може засновати само на чињеницама у чију је из-
весност уверен“.

1 Судија Вишег суда, pisariczdravka@gmail.com
2 Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006. 
3 Законик о кривичном поступку, Сл. гл. РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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Када би овај рад имао за идеју да пресуду на основу признања кривичног дела, као од-
луку засновану на споразуму о признању кривичног дела, а регулисану одредбом члана 
317 Законика о кривичном поступку изложи критици, напред поменуте одредбе Устава 
и Законика о кривичном поступку биле би основно полазиште за могућу критику. Но, 
како је намера аутора управо супротна (а огледа се у залагању за ширу примену овог ин-
ститута), у даљем тексту ће бити дат осврт на разлоге и оправданост увођења института 
пресуде на основу признања кривичног дела, који крупним корацима „крчи свој пут“ 
примене у пракси, с обзиром на то да је могућност изрицања исте наш законодаваца 
прописао тек у двадесет првом веку. Наиме, Законик о кривичном поступку из 2006. 
године уводи институт споразума о признању кривице и одлуке на основу таквог спо-
разума. Mеђутим, како овај Законик није нашао своју примену у пракси, тек је новелама 
из 2009. године у односу на Законик о кривичном поступку из 2001. године4 уведена 
и фактички примена споразума о признању кривице. Полазећи од неспорног значаја 
института споразума као инструмента ефикасности кривичног поступка у Србији, За-
кон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку из 2009. доноси његово 
озакоњење као једне од доминантних форми поступања у кривичним стварима уопште. 
Ово решење предвиђало је примену у ужим оквирима у односу актуелни Законик о кри-
вичном поступку, који је у примени од 1. 10. 2013. године, како у судовима посебне над-
лежности, односно посебним оделењима за организовани криминал и ратне злочине 
(где је та примена отпочела раније и то 15. 1. 2012. године), тако и у судовима опште 
надлежности. 

Мишљење је и то оправдано, да примена овог института може у значајној мери до-
принети ефикаснијем и економичнијем кривичном поступку, у ком правцу је и све 
шира примена института „одлагања кривичног гоњења“ за кривична дела за која је 
предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, уз примену опортуните-
та, односно извршавање неке од преузетих обавеза осумњиченог у одређеном року, у 
којем случају, јавни тужилац решењем одбацује кривичну пријаву и о томе обавештава 
оштећеног (члан 283 Законика о кривичном поступку). Наиме, међу бројним примедба-
ма која се износе на рачун српског правосуђа, једна од најчешће понављаних односи се 
управо на спорост, неефикасност и неекономичност судских поступака, како парнич-
них, извршних и других, тако и кривичних поступака.

ЕФИКАСНОСТ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Поједностављене, упрошћене форме поступања у кривичним стварима јесу један од 
изузетно важних инструмената ефикасности кривичног поступка5. Тенденције савреме-
не науке кривичног процесног права и решења савременог компаративног кривичног 
процесног законодавства у вези с поједностављеним формама поступања у кривичним 
стварима нашле су, сасвим оправдано, своје место и у нашем кривичном процесном 
законодавству, са циљем стварања нормативне основе за повећање ефикасности кри-
вичног поступка. Кривичнопроцесно законодавство већ дуги низ година карактерише 
и вишеструкост поједностављених форми поступања у кривичним стварима. Данас, 
када је, на пример, реч о категорији окривљених пунолетних лица, поред традицио-
налне и релативно добро познате две форме поједностављених кривичних поступака 
(скраћеног кривичног поступка и поступка за изрицање судске опомене), јавља се и не-
мали број других форми поједностављених кривичних поступака. Случај, на пример, 
са споразумом о признању кривице, казненим налогом, имунитетом сведока, опорту-
нитетом кривичног гоњења, непосредном оптужницом и слично. Као такве, све се ове 
поједностављене форме поступања заснивају на елементима везаним за кривичну ствар, 
стање доказног материјала и понашање– држање процесних субјеката и карактерише 

4 Законик о кривичном поступку, Службени лист СРЈ, 70/01, 60/02; Службени гласник РС, бр. 58/04,85/05 
115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09 и 76/10.
5 Више о томе види: С. Бркић, Кривично процесно право II, Нови Сад 2013, 227-228.
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их мањи степен сложености процесне структуре у односу на општу форму поступања6. 
Инструменти поједностављења процесне форме поступања су троструки и манифестују 
се у: изостављању појединих процесних фаза и стадијума, што зависи од конкретне 
форме поједностављења; скраћивању процесних рокова и деформализацији поступка 
(изостављању одређених формалности и гаранција).

Због потребе да се ниво ефикасности судских поступака подигне до задовољавајућег, 
овом питању посвећена је пажња у оквиру националне Стратегије развоја правосуђа7 и 
Стратегије борбе против корупције8, а самим тим и у акционим плановима за спровођење 
усвојених стратегија. Да корупција представља озбиљан друштвени проблем, опште је 
позната чињеница о којој сведоче ставови грађана, декларисани приоритети политич-
ких странака и анализе међународних организација, а размере корупције није могуће 
утврдити. Бројна истраживања корупцију сврставају по важности на четврто место 
проблема у друштву (иза сиромаштва, незапослености и општег криминала), а грађани 
сматрају да је корупција у Србији веома раширена. Као узроци корупције дефиниса-
ни су: економски (структура и трансформација власништва, прекомерна интервенција 
државе у привреди, непоштовање тржишних законитости, сиромаштво), политички 
(застарели и неодговарајући Устав, начин функционисања политичких странака, не-
известан државноправни статус, дугогодишња међународна изолација, постојање не-
формалних центара моћи, непостојање консензуса о стратешким циљевима развоја 
државе), правни (непримењивање или селективно примењивање прописа, постојање 
правних празнина, неусклађеност прописа), институционални (непостојање или 
нефункционисање институција, недовољна координација, кадровска неоспособљеност 
и материјална неопремљеност, некомпетентност институција) и историјски (брза изме-
на система друштвених вредности, последице ратова на тлу бивше Југославије, недоста-
так професионализма, обичаји). Последице корупције су бројне и озбиљно се рефлектују 
на друштво и државу у целини, а могу се класификовати као: економске (угрожавање 
тржишне економије, смањење друштвеног производа, умањење инвестиција, повећање 
задужености земље, пораст сиромаштва грађана) и друштвено-политичке (угрожавање 
демократских институција, повећавање трошкова функционисања државе, неповерење 
грађана у институције државе, ширење организованог криминала, разарање моралних 
вредности друштва, апатија грађана). Ради успешне борбе против корупције неопход-
но је и у оквиру правосудног система, као и у оквиру полиције наше државе, предузе-
ти одређене мере на примарном задатку оснажења правне државе чији су услов неза-
висност, непристрасност, ефикасност и одговорност у правосудним институцијама и 
полицији. У циљу оснажења правне државе, у Стратегији за борбу против корупције 
усвојене су одређене препоруке, а међу њима су и: убрзавање судских поступака, обавезно 
објављивање правоснажних судских одлука за кривична дела са елементима корупције 
и организованог криминала, обезбеђивање ефикасности извршења судских пресуда, 
оспособљавање носилаца јавнотужилачких функција за вођење претходног кривич-
ног поступка, измена Законика о кривичном поступку у циљу ефикаснијег откривања 
и процесуирања кривичних дела са елементима корупције и увођење ефикасније ис-
траге, уз измене овлашћења истражног судије и тужиоца. Истовремено, успостављање 
ефикасног правосудног система је тема којом се бави и национална Стратегија развоја 
правосуђа у Србији, којом се као ефикасан правосудни систем дефинише онај правосуд-
ни систем у коме се делотворно управља и рационално користе ресурси, по предметима 
поступа и суди у разумном роковима, у законито прописаном поступку, уз поштовање 
људских права и слобода, загарантованих како домаћим, тако и међународним пропи-
сима. Он се остварује, између осталог, и решавањем предмета у разумним роковима и 
6 С. Бејатовић, Поједностављене форме поступања као битно обележје реформи кривичног процесног 
законодавства земаља региона, у: И. Јовановић, М. Станисављевић Поједностављене форме поступања у 
кривичним стварима регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени, Београд, 2013.
7 Стратегија за реформу правосуђа (2013-2018), http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/os-
tala_akta/2013/RS42-13.pdf.
8 Стратегија борбе против корупције (2013-2018), http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/
akta_procedura/2013/2448-13Lat.pdf. 
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успостављањем ефикасног и одрживог система решавања старих предмета по принципу 
приоритета и успостављањем ефикасног и одрживог система извршења судских одлука 
и даљим унапређењем међународне сарадње у области правосуђа, што је све од посебног 
значаја за хармонизацију прописа за придруживање Србије Европској унији.

Дакле, обе националне стратегије и акциони планови за њихово спровођење су у 
значајној мери посвећени ефикасности правосудног система, којој неспорно и у великој 
мери може допринети и споразумевање о признању кривичног дела. То се конкретно 
у пракси и дешава. Све је већи број предмета у којима странке у кривичном поступ-
ку, након преговарања, постижу споразум о признању кривичног дела, а поступку 
споразумевања следи доношење пресуде на основу признања кривичног дела. На тај на-
чин се доприноси не само ефикаснијем, већ и економичнијем кривичном поступку, јер 
се брже и са мање трошкова долази до правоснажне судске пресуде у кривичном по-
ступку, а тиме се даје допринос и остваривању стратешких циљева, који су поменутим 
стратегијама постављени пред српско правосуђе. 

Једна од важнијих особености које је донео процес реформе кривичног процесног за-
конодавства јесте озакоњење института споразума о признању кривице, што је резултат 
готово јединственог става стручне јавности о споразуму као веома важном и корис-
ном инструменту повећања ефикасности борбе против криминалитета уопште. Реч је о 
институту чија се суштина огледа у претходном преговарању о признавању кривичног 
дела између тужиоца и окривљеног и његовог браниоца и накнадном прихватању или 
неприхватању постигнутог споразума од стране суда. Полазећи од тога, посматрано с 
аспекта кривичног процесног законодавства Србије, једна од особености Законика о 
кривичном поступку из 2001. године, као првог корака њеног процеса реформе, јесте 
и озакоњење нових поједностављених форми поступања у кривичним стварима. У 
првом реду то су: ширење могућности примене начела опортунитета кривичног гоњења 
и на пунолетне учиниоце кривичних дела; увођење могућности изрицања кривичних 
санкција без главног претреса; ширење функционалне надлежности судије појединца; 
ширење могућности вођења скраћеног кривичног поступка и друго. Тренд нових 
решења у кривичном процесном законодавству Србије, започет доношењем Законика о 
кривичном поступку из 2001. године, по питању поједностављених форми поступања у 
кривичним стварима настављен је његовим каснијим изменама и допунама, као и у За-
конику о кривичном поступку донетом 2011. године, који доноси даље значајне новине 
и у вези с овим питањем. Њихова општа карактеристика је ширење поља могуће при-
мене поједностављених форми поступања у кривичним стварима, и то пре свега преко 
три могућа вида споразумевања јавног тужиоца и окривљеног, скраћеног кривичног по-
ступка и начела опортунитета кривичног гоњења. Начелно посматрано, овакав став за-
конодавца поздрављен је од стране стручне јавности Србије. Законик о кривичном по-
ступку из 2011. године предвиђа три врсте споразумевања јавног тужиоца и окривљеног. 
То су: споразум о признању кривичног дела, споразум о сведочењу окривљеног и спо-
разум о сведочењу осуђеног. Међутим, само на први поглед реч је о новим видовима 
споразумевања јавног тужиоца и окривљеног. Суштина је сасвим другачија. У првом 
случају (споразум о признању кривичног дела) реч је само о другачијој варијанти спора-
зума о признању кривице из претходног Законика. Друга два споразума ових процесних 
субјеката су само варијанте „задобијања кооперативног сведока“ и представљају основ 
да се исказ окривљеног (осуђеног) лица искористи као доказ оптужбе против других 
оптужених лица. Односно, представљају само другачије номотехничко регулисање ин-
ститута сведока сарадника.

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Споразум о признању кривичног дела представља вид поједностављеног, брзог 
и ефикасног окончања кривичног поступка, јер закључењем таквог споразума и 
верификовањем истог од стране суда, из њега по одређеном процесном аутоматизму про-
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излази правноснажна осуђујућа пресуда. Циљ страначког преговарања о потенцијалном 
закључењу споразума о признању кривице је растерећење и појефтињење кривичног 
правосуђа, које се у случају споразума странака ослобађа обавезе даљег доказивања 
предмета поступка и с тим циљем вођења главног претреса9. Овај споразум је формал-
ног карактера, што значи да мора бити у писаном облику, заснован као и сваки уговор на 
сагласности странака, док иницијативу за споразумевање могу дати како јавни тужилац, 
тако и окривљени и његов бранилац. Ако је споразум закључен пре подизања оптужни-
це, јавни тужилац заједно са споразумом доставља суду и оптужницу, која чини састав-
ни део овог споразума. Споразум о признању кривичног дела обавезно садржи: опис 
кривичног дела које је предмет оптужбе; признање окривљеног да је учинио кривично 
дело; споразум о врсти, мери или распону казне или друге кривичне санкције; спора-
зум о трошковима кривичног поступка, о одузимању имовинске користи прибављене 
кривичним делом и о имовинскоправном захтеву, уколико је поднет; изјаву о одрицању 
странака и браниоца од права на жалбу против одлуке којом је суд у потпуности при-
хватио споразум; потпис странака и браниоца. Осим обавезних елемената, споразум 
факултативно може садржати: изјаву јавног тужиоца о одустајању од кривичног гоњења 
за кривична дела која нису обухваћена споразумом о признању кривичног дела; изјаву 
окривљеног о прихватању обавезе из члана 283 став 1 Законика о кривичном поступ-
ку, под условом да природа обавезе омогућава да се започне са њеним извршењем пре 
подношења споразума суду; споразум у погледу имовине проистекле из кривичног дела 
која ће бити одузета од окривљеног. Ако лице овлашћено за остваривање имовинско-
правног захтева у парници (члан 253 став 1 Законика о кривичном поступку), није по-
ставило имовинскоправни захтев, јавни тужилац ће га пре закључења споразума позва-
ти да поднесе захтев, уз који морају бити поднети и докази.

Споразум о признању кривичног дела, странке у поступку могу закључити од 
доношења наредбе о спровођењу истраге па до изјашњења окривљеног о оптужби на 
главном претресу, након чега то више није могуће, независно од накнадне спремности 
странака за споразумевање. Јавни тужилац споразум о признању кривичног дела под-
носи до потврђивања оптужнице – судији за претходни поступак, а након потврђивања 
оптужнице – председнику судећег већа. О споразуму о признању кривичног дела 
одлучује се на посебном рочишту, на које се позивају јавни тужилац, окривљени и његов 
бранилац, и које се држи без присуства јавности.

ОДЛУКЕ СУДА О СПОРАЗУМУ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
– ПРЕСУДА НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Уколико споразум не садржи податке предвиђене чланом 314 став 1 Законика о кри-
вичном поступку, или ако на рочиште није дошао окривљени који је уредно позван, а 
који није оправдао изостанак, суд решењем одбацује споразум о признању кривичног 
дела (члан 316). Уколико пак утврди да је окривљени свесно и добровољно признао кри-
вично дело, односно кривична дела која су предмет оптужбе; да је окривљени свестан 
свих последица закљученог споразума, а посебно да се одриче права на суђење и да при-
хвата ограничење права на улагање жалбе (члан 319, став 3) против одлуке суда донесене 
на основу споразума; да постоје и други докази који нису у супротности са признањем 
окривљеног да је учинио кривично дело; да постоје и други докази који нису у супрот-
ности са признањем окривљеног да је учинио кривично дело; да је казна или друга 
кривична санкција, односно друга мера у погледу које су јавни тужилац и окривљени 
закључили споразум предложена у складу са кривичним или другим законом, суд пре-
судом прихвата споразум о признању кривичног дела и оглашава окривљеног кривим. У 
таквој пресуди, суд је дужан да, поред елемената из члана 428 ставови 2, 3 и 5 Законика о 
кривичном поступку, наведе и разлоге којима се руководио приликом прихватања спо-
разума о признању кривичног дела, као и да утврди да постоје и други докази који нису 

9 Бркић, op. cit., 250.
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у супротности са признањем окривљеног да је учинио кривично дело. Уколико утврди 
да постоје разлози из члана 338 став 1 Законика о кривичном поступку (да дело које је 
предмет споразумевања није кривично дело а нема услова за примену мере безбедности, 
да је кривично гоњење застарело или да је обухваћено амнестијом или помиловањем, 
или да нема довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио дело које је 
предмет споразумевања), или да није испуњен један или више услова из члана 317 став 1 
Законика о кривичном поступку, судија решењем одбија споразум о признању кривич-
ног дела. У том случају се по правноснажности решења, споразум и сви списи повезани 
са њим уништавају у присуству судије који је донео решење, о томе се саставља запис-
ник, поступак се враћа у фазу која је претходила закључењу споразума, а судија не може 
учествовати у даљем току поступка (члан 318). 

Дакле, могуће је донети три врсте судских одлука о поднетом споразуму о признању 
кривичног дела, а на начин како је то напред изложено а Закоником регулисано. Одлука 
суда о споразуму о признању кривичног дела доставља се јавном тужиоцу, окривљеном 
и његовом браниоцу, с тим да против решења којим се споразум о признању кривичног 
дела одбацује или одбија жалба није дозвољена, док против пресуде којом је прихваћен 
споразум о признању кривичног дела (члан 317) јавни тужилац, окривљени и бранилац 
могу, у року од осам дана од дана достављања пресуде, изјавити жалбу због постојања 
разлога из члана 338 став 1 ЗКП или ако се пресуда не односи на предмет споразума 
(члан 314).

Анализирајући напред наведене одредбе актуелног Законика о кривичном поступку 
(чланове 313-319), несумњиво је да је исти у знатној мери повољнији у заштити права 
окривљеног у поступку преговарања о признању кривичног дела, у односу на решења из 
ранијег Законика из неколика разлога. Према одредби члана 74 тачка 8 и члана 313 став 
2 Законика о кривичном поступку прописано је да окривљени од почетка преговора 
са јавним тужиоцем о закључењу споразума о признању кривичног дела мора имати 
браниоца, те се окривљеном који нема браниоца поставља бранилац по службеној дуж-
ности чим окривљени изрази заинтересованост за преговарање, док је према ранијем 
решењу, пак, окривљени морао имати браница тек на рочишту на којем се одлучива-
ло о споразуму о признању кривице, те је бранилац по службеној дужности постављан 
најкасније у року од осам дана пре почетка рочишта на коме се одлучује о споразуму о 
признању кривице, уколико окривљени браниоца није ангжовао по пуномоћи. Стра-
начко преговарање о потенцијалном закључењу споразума о признању кривице било је 
могуће ако се кривични поступак води за једно кривично дело или за кривична дела у 
стицају за која је прописана казна затвора до 12 година10. Закључени споразум се под-
носио суду у најкасније до завршетка рочишта за одржавање главног претреса. Про-
тив решења суда, о усвајању споразума о признању кривице, жалбу су могли изјавити 
оштећени и његов пуномоћник, што сада није могуће када је у питању споразум о 
признању кривичног дела. По ранијем Законику постојала је двостепеност у одлучивању 
о прихватању споразума о признању кривице: у првој фази је одлучивано о прихватању 
споразума, а у другој фази по правоснажности решења о усвајању споразума о признању 
кривице, исто је на одговарајући начин морало бити инкорпорирано у оптужницу, да би 
се омогућило доношење пресуде која је проистекла из таквог споразума. О жалби про-
тив решења суда о споразуму о признању кривице одлучивало је ванрасправно веће у 
чијем саставу није могао бити судија који је донео решење које се побија жалбом и веће 
је могло донети решење о одбацивању жалбе (ако је поднета по протеку рока у којем се 
могла одложити), решење о усвајању жалбе или пак решење којим се жалба одбија као 
неоснована, с тим да против решења ванрасправног већа жалба није била дозвољена. 

Споразум о признању кривичног дела представља вид брзог и ефикасног окончања 
кривичног поступка, јер ако дође до закључења таквог споразума, и ако он буде вери-
фикован од стране суда, из њега по одређеном процесном аутоматизму произилази 

10 О критици оваквог законског решења, види: С. Бејатовић, Нови ЗКП Републике Србије и поједностављене 
форме поступања у кривичним стварима, Ревија за криминологију и кривично право 2-3/2011, 56.
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правноснажна осуђујућа пресуда у краћем временском периоду и трошковима мањим 
у односу на редован кривични поступак. Због тога је дати институт, као једна од до-
минантних форми поједностављеног поступања у кривичним стварима, прихваћен и 
са научног и са практичног аспекта, те његова криминолошко-политичка оправданост 
није довођена у питање, иако је актуелни Законик о кривичном поступку наишао на 
бројне озбиљне примедбе, и то у значајној мери и оправдане, те постоје перманентне, 
континуиране иницијативе за његове измене.

У току припрема за писање овог рада, ауторка је, прикупљајући релевантне акту-
елне податке, који би ишли у прилог или говорили против оправданости очекивања 
стручне и научне јавности о споразумевању странака о признању кривичног дела (и 
самим тим и пресуде проистекле из тог споразумевања – пресуде на основу признања 
кривичног дела), са задовољством нашла да су сва очекивања од примене института 
споразумевања оправдана и да је он дао значајан допринос бржем, ефикаснијем, а тиме 
и економичнијем кривичном поступку. Наравно да се оправдано очекује да ће приме-
на наведеног института у наредном периоду бити далеко чешћа и да ће из споразума 
о признању кривичног дела произаћи и већи број пресуда на основу признања. Ипак, 
за постизање очекиваних ефеката неопходно је, поред усаглашавања и уједначавања 
судске прексе, посебно посветити пажњу подизању тужилачких капацитета и у технич-
ком смислу, али и у људским капацитетима, односно ангажовању већег броја тужилач-
ких заменика, с обзиром на то да је поступак споразумевања сложен процес који мора 
бити вршен уз максималну заштиту права окривљених, те свака одлука о којој се нуж-
но мора постићи споразум у оквиру споразума мора бити у оквиру законских оквира 
постављених Закоником о кривичном поступку и Кривичним закоником, а то је могуће 
само уз довољан број стручних заменика. Већ раније је примећено да је висок распон 
између посебних минимума и максимума, као и да Кривични законик пружа широке 
могућности ублажавања врста прописаних казни и ублажавања казни испод посебног 
минимума, те би поред уједначавања судске праксе, можда требало начинити корекције 
у Кривичном законику у правцу сужавања могућности широког ублажавања казни и по 
врсти и мери, чак и испод максимума. Могуће је да би то више инспирисало окривљене 
за предложено споразумевање, јер би било јасније које би казне они објективно могли 
очекивати на крају дугог и за њих и за државу скупог кривичног поступка, с обзиром 
на то да окривљени некада и са правом сматрају да ће блажа казна по њих проистећи из 
редовног судског поступка, но из поступка споразумевања о признању кривичног дела, 
што никако не би требало да се дешава, јер то дестимулативно делује на примену датих 
института убудуће. 

Како је актуелни Законик о кривичном поступку у примени од 1. 10. 2013. године и за 
судове опште надлежности, ауторка је своју анализу о укупном учешћу пресуда на осно-
ву признања кривичног дела у укупном броју пресуђених кривичних ствари, извршила 
за период од почетка примене законика па до 31. 3. 2015. године, на основу добијених 
података из Вишег суда у Новом Саду и Основног суда у Новом Саду, те Вишег јавног 
тужилаштва у Новом Саду и Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, и утврдила да 
је примена института споразума о признању кривице и за овај релативно кратак период 
за подручја која покривају наведене правосудне институције, оправдала свој циљ.

Наиме, у наведеном периоду у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду заведено је 
укупно 159 предмета, и то у 2013. години у „СК“ уписник је уведено 29 предмета, у 2014. 
години 79 и у 2015. години 51 предмет, што указује на тенденцију све чешћег приступања 
споразумевању о признању кривичног дела. Истовремено, у напред наведеном периоду 
у Вишем суду у Новом Саду 279 мериторно решених судских предмета је завршено пре-
судом, а 108 предмета је мериторно решено управо пресудом на основу признања кри-
вичног дела, проистекле из претходног споразумевања јавног тужиоца и окривљеног о 
признању кривичног дела, што не узимајући у обзир кривичне предмете решене на дру-
ги начин и то укупно 134, указује да примена датог института и пресуде проистекле из 
њега – пресуде на основу признања кривичног дела, веома позитивно утиче на убрзање 
завршавања кривичних поступака и скраћује значајно пут до правоснажне пресуде. У 
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разматраном периоду, пред Основним јавним тужилаштвом у Новом Саду покренуто је 
456 поступака ради склапања споразума о признању кривичног дела, а пред Основним 
судом у Новом Саду на основу споразума о признању кривичног дела донето је 139 пре-
суда. Ти резултати се евентуално могу и критиковати ако се упореде са бројем предмета 
завршених пресудом на основу признања кривичног дела пред Вишим судом у Новом 
Саду. Но, имајући у виду претежну структуру кривичних дела у надлежности основних 
судова, неуједначеност судске праксе, могућу благу казнену политику основних судова, 
све ширу примену алтернативних санкција, а посебно одлагање кривичног гоњења уз 
примену опортунитета, очекиван је мањи број решених кривичних предмета пресудом 
на основу признања кривичног дела11. Наведено, пак, није и не треба да буде препрека 
да се надаље поступак споразумевања о признању кривичног дела чешће завршава пре-
судом на основу признања и у Основном суду у Новом Саду, чему може допринети и 
јачање техничких и људских капацитета, јер се из досадашње реформе правосуђа могло 
закључити да је за квалитетан рад судија и тужилаца и њихових заменика, поред струч-
ности и континуиране обуке, неопходна равномерна оптерећеност, као и довољан број 
извршилаца у односу на број предмета у раду.

Аутор је мишљења да би у даљем раду на усавршавању и широј примени овог ин-
ститута (споразума и пресуде на основу признања кривичног дела), будући да постоји 
ограничена могућност жалбе и на дату пресуду, било корисно иницирати обавезно 
споразумевање странака и о притвору, као и о третирању датог споразума и из њега 
проистекле пресуде као околности од битног, и то позитивног, утицаја код одлучивања 
о условном отпусту предметног осуђеног, што би могло додатно утицати на већу 
прихватљивост споразумевања о признању кривичног дела. Наиме, окривљеном је 
значајно да зна које све бенефите може донети иницирање предметног споразумевања, 
што може довести до његове лакше одлуке да приступи закључењу споразума из којег ће 
даље проистећи пресуда на основу признања кривичног дела.

Циљеве поменутих националних стратегија, који су високо постављени, није 
једноставно нити лагано остварити, али је могуће, посебно на пољу подизања ефикас-
ности и економичности кривичних поступака, чему велики допринос већ даје, а убудуће 
то може чинити и више, институт споразума о признању кривичног дела и пресуде на 
основу признања, чија примена кроз поједностављивање кривичног поступка доприно-
си уштеди времена и уложеног рада свих субјеката поступка, те смањењу трошкова по-
ступка, бржем и једноставнијем путу до мериторне пресуде, као и смањењу броја старих 
предмета.
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Abstract: Plea agreement can be understood as a process of negotiation between the de-
fendant and the public prosecutor in which the defendant admits that he/she committed the 
offense for which he/she is charged, while the prosecutor, in return, agrees to give certain con-
cessions, in order to circumvent the criminal proceedings in the narrow sense, i.e. the trial. 
After its conclusion, a plea agreement is submitted to the court, which on a separate session 
controls the compliance with legal requirements and passes conviction that solves that criminal 
matter. The Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia of 2011 provides for three types 
of agreements between the defendant and the public prosecutor, and among them is the plea 
agreement in respect of which the legislator has left a great freedom to the parties, not binding 
it to a specific criminal offence. Restrictions and conditions are related to the mandatory pres-
ence of a lawyer from the beginning of negotiations, the mandatory elements of the written 
form of the agreement and the existence of free will of the accused. Control of the fulfilment of 
these conditions is done by the court, either the preliminary proceedings judge or the presid-
ing judge, depending on the stage of the proceedings in which the agreement is submitted to 
the court. The court may refuse or reject the agreement due to certain defects in the form or 
procedure, however if an agreement was concluded and all formal and material requirements 
prescribed by the Code were met, the court renders judgment on accepting the agreement, to 
which the parties have limited rights of appeal. The subject of this paper is to analyze the legal 
solutions, through the presentation of case law in the Basic and Higher Court in Novi Sad since 
the beginning of the application of the Code, for the purpose of establishing some regularities 
and possible difficulties in the application of the statutory provisions governing the court’s 
conduct regarding agreements filed. Special attention will be given to judgments rendered on 
the basis of a plea agreement.
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war crimes is not an easy task. Their commission spreads over a vast territory and involves 
not only many victims but as well a large number of perpetrators. Specialized International 
Criminal Tribunals and Courts have been created for the investigation and prosecution 
of those who make themselves responsible for the commission of these heinous crimes. 
Because these institutions were not envisaged with a police-like body, they rely on the coop-
eration of the States to, if unknown the whereabouts, find the perpetrators, arrest and in the 
end surrender or transfer them to the Tribunals or Courts. 

The procedure to arrest and surrender or transfer a suspect or an accused is, at this level 
different than the already know extradition or surrender of a person from one State to an-
other. This procedure is being, more or less, envisaged by the Statutes of the international 
criminal institutions and their Rules of Procedure and Evidence.

The following paper will present the existing legal framework on how a State or inter-
national organization should handle a request of arrest and surrender or transfer lodged 
in by the supranational institutions – the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, the International Tribunal for Rwanda and the International criminal Court. 
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INTRODUCTION

When a crime is being committed, a State has the obligation to find those responsible, 
prosecute and in the end, if found guilty, convict them. In case a crime is being committed 
by a person in one country and is being found in another one, the former has the right to 
request the latter, to arrest and extradite or surrender the perpetrator. Extradition is known 
for being one of the oldest means to surrender a person from one State to another. Unfor-
tunately, this procedure is a very slow and sometimes very political one. Being aware of this 
politicised procedure, a new technique of cooperation has been envisaged by States and 
inter-regional organizations.3 This system of surrender involves more the States’ judicial and 
police authorities and less the diplomatic channels.  

A similar procedure of surrender with the one envisaged by international treaties, con-
ventions or agreements has been provided by the Statutes of the International Criminal 
Tribunals and International Criminal Court’s Statutes and their corresponding Rules of 
Procedure and Evidence. Even though it might seem that, based on this procedure, and 
the already acquired status of jus cogens of the crimes against humanity and war crimes, 
the arrest and surrender of the perpetrators should occur more efficiently, it is not always 
the case. The above mentioned crimes are usually being committed by a large number of 
persons, in third countries then those where the perpetrators are found, on a widespread 
territory and as such it is sometimes difficult to bring those responsible of their commis-
sion to the International Criminal Tribunals and Courts. Another problem that was raised 
was the non-extradition or surrender of nationals or the refusal of compliance with the 

1 PhD applicant, ralucacolojoara@gmail.com
2 PhD applicant, drakitovan@yahoo.com
3  E.g.: the European Arrest Warrant, a surrender procedure applicable between the member States of the 
European Union.
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request lodged in by the international criminal institutions. As we will present further on, the 
international criminal legal framework has tried to establish, an as much as possible, a detailed 
procedure on how the States should, will and have to cooperate and comply with the requests 
lodged in by the international criminal institutions. 

The Nuremberg Tribunal and Tokyo Tribunal were the first to use this procedure in order 
to bring those who made themselves responsible for the crimes committed during the World 
War II, to justice, but due to the large scale of persons involved it was impossible to try them 
all then and there. An impediment was as well that many have succeeded to stay at large by 
concealing their identity, and as a consequence it remained the duty of the states, in case they 
were successful in finding them to prosecute and punish them. 

In the early 90’s the international community was very shaken up by the Yugoslavian and 
Rwandese conflicts, so the United Nation decided to establish the two famous ad hoc tribunals, 
the International criminal Tribunal for the former Yugoslavia (hereinafter ICTY) and the In-
ternational Criminal Tribunal for Rwanda(hereinafter ICTR – together ad hoc Tribunals). All 
good and well until this point, but, for them to be able to have someone to prosecute and, due to 
the fact that they were not envisaged with an “police-like body”4, lacking per se an effective en-
forcement mechanism, they had to rely on the assistance given by the competent international5 
and/or national authorities. In accordance with their Statutes6, the States have the obligation 
to co-operate with the tribunals as well as comply “without undue delay” with the requests is-
sued by the competent Tribunal’s Trial Chamber for assistance or any other order of an arrest, 
detention, surrender or transfer of the persons,. For a possible compliance with the Tribunals’ 
requests States have signed with the formers, conventions, agreements7 or understandings and 
implemented them within their national system8 so that the surrender and transfer procedure 
could be accomplished.

Unfortunately, wars continued to be conducted, war crimes and crimes against humanity 
continued to be committed, so the international community decided that it was time to estab-
lish the Vespasian V. Pella’s International Criminal Court9. Based on the International Criminal 
Court’s Statute10 (hereinafter ICC St. or Rome Statute), it has jurisdiction only over high ranked 
personnel and over crimes committed after the entry into force of the ICC St., if the State 
where the crimes have been committed had ratified the Rome Statute or made a declaration of 
accepting the jurisdiction of the International Criminal Court (hereinafter ICC) retroactively11, 
but still not for those before 2002. Further on, the ICC can exercise jurisdiction if the Security 
Council, acting under Chapter VII of the United Nations Charter12, refers a situation to the 
Office of the Prosecutor13 or if a non-state party decides to ad-hoc accept the jurisdiction of the 

4  Antonio Casses described the ICTY in On the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment 
of Breaches of International Humanitarian Law, 9 EUR. J. INT’L L. 2, 13, (1998) as being a “giant without arms and 
legs” who “needs artificial limbs to walk and work”.
5  Like INTERPOL or EUROPOL.
6  Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, UN Security Council Resolution 955, 8 November 
1994, Art. 28; Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations 
of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia sins 1991, Adopted by UN 
Security Council Resolution 827, 25 May 1993, http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_
en.pdf, Art. 29.
7  E.g.: Agreement on Surrender of Persons between the Government of the United States and the Tribunal.
8  E.g.: Law No. 159/ 28 July 1998 regarding the cooperation of the Romanian authorities with the International 
Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991.
9  Vespasian, V. Pella, Towards an International Criminal Court, in “American Journal of International Law”, Vol. 
44, (1950); See as well: Vespasian V. Pella, La criminalite collective des etats et le droit penal de l`avenir, Imprimerie de 
l’État, Bucarest, 1926; Cherif M. Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Second revised 
Ed., Kluwer Law International, 1999, p. 513.
10   Rome Statute of the International Criminal Court, A/CONF.183/9 of 17 July 1998, into force since 1 July 2002.
11  International Criminal Court, Understanding the International Criminal Court, p. 5, para. 11. Available at: 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf. 
12  Charter of the United Nations, 892 UNTS 119, 26 June 1945, in force 24 October 1945, http://www.un.org/en/
documents/charter/. 
13  International Criminal Court, Understanding the International Criminal Court, p. 4, para. 10.
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ICC.14 On the referral made by the UN SC what must kept in mind is that the „Security Council 
has the right to refer a situation in which one or more crimes appear to have been committed. 
Its right does not cover submission of a specific case, nor does it oblige the Prosecutor to act. 
Prosecutor is obliged, according to the Article 42 and 53, to evaluate information, but it is his/
her own decision whether to initiate investigation or claim inadmissibility.”15 When it comes 
to arrest and surrender and transfer,  the Court lacks as well a police-like body and as a con-
sequence the “ICC relies mainly on the States’ cooperation, without which it cannot fulfill its 
mandate”16

A criminal trial should be conducted only in the presence of the accused. In order for this to 
occur either, based on a summons to appear, the persons come voluntarily to the proceedings, 
or is he or she being placed under arrest and broth to the court and this shall be made only for 
the sole purpose that the suspect or accused is promptly broth to the court. Nonetheless, gener-
ally the arrest of a person implies that he or she will be deprived of certain rights. As Professor 
Sluiter put it very blunt “[T]he invasive nature of their surrender deprives individuals of liberty 
and exposes them to a foreign criminal justice system. Thus, arrest and surrender raise issues 
of efficacy and expediency on the one hand, and individual rights on the other.”17 

Because of the more complicated and problematic nature of the extradition’s principles and 
procedures, that could in the end create “obstacles to the effective and expeditious capture of 
war criminals”18 the ad-hoc Tribunals’ Statutes have not used this term, but have preferred to 
use two terms that describe a more simplified procedure, surrender and transfer. The Rome 
Statute on the other hand used the terms surrender and transfer but defined in article 102 the 
meaning of extradition as well.19 

In any case, as it will be shown in this paper, “whereby a supranational criminal tribunal 
requests assistance, the grounds for refusal of the interstate legal assistance treaties are not ap-
plicable to the same degree as the grounds contained in the ICC, ICTY or ICTR cooperation 
regimes.”20

PROCEDURE BEFORE THE AD HOC TRIBUNALS

The Statutes and their according Rules of Procedure and Evidence21 (hereinafter RPE) entail 
only some, guidelines, on how the (provisional) arrest/detention and surrender to the ad hoc 
Tribunals, of a person shall be accomplished. The legislation lays down, in a more general way, 
the required steps that need to be undertaken by the international and national appropriate 
institutions on these matters. 

In accordance with article 8/9 of the Statutes, the ad hoc Tribunals have concurrent juris-
diction with the national courts to prosecute those persons guilty of the violations of interna-
tional humanitarian law during the conflict on the two territories22, but “shall have the primacy 
(emphasis added) over the national courts of all states. At any stage of the procedure, the In-
14  ibidem.
15  Tijana Šurlan, Influence of the Security Council on the Jurisdiction of the International Criminal Court and 
Possible Revision of the Article 16, in “Thematic Conference Proceedings of International Signifacance, Archibald 
Reiss Days,”, Vol. II, Belgrade, 2011, pp. 469-480, p. 471.
16  ICC-02/05-01/09, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al Bashir, Decision on the Non-compliance of the 
Republic of Chad with the Cooperation Requests Issued by the Court Regarding the Arrest and Surrender of Omar 
Hassan Ahmad Al-Bashir”, 26 March 2013, p. 10, para. 22.
17  Goran Sluiter, The Surrender of War Criminals to the International Criminal Court, 25 Loy. L.A. Int’l & Comp. 
L. Rev. 605, (2003), p. 606. Available at: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol25/iss3/8.
18  idem, ibidem.
19  Art. 102 of the Rome Statute reads as follows: For the purposes of this Statute: (a) “surrender” means the 
delivering up of a person by a state to the Court, pursuant to this Statute. (b) “extradition” means the delivering up 
of a person by one State to another as provided by treaty, convention, or national legislation.
20  Goran Sluiter, ibidem, p. 613. 
21  ICTY RPE, UN Doc. IT/32, 14 March 1994 into force 11 February 1994, http://www.icty.org/x/file/Legal%20
Library/Rules_procedure_ evidence/IT032_original_en.pdf, ICTR RPE U.N. Doc. ITR/3/REV.1 (1995), entered into 
force 29 June 1995.   
22  Art. 8 (1)/9 (1) of the Statutes. 
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ternational Tribunal (…) may formally request national courts to defer to its competence in 
accordance with the present Statute and the RPE of the International Tribunal (…).”23Every UN 
member state has certain obligations towards the Tribunal, most notably to cooperate uncon-
ditionally and to comply with the Tribunals’ requests for assistance and orders. This includes 
passing of legislation for enabling States to effectively cooperate with the Tribunal and the 
enforcement of sentences imposed by it.24 21 UN member States have signed a special co-oper-
ation agreement with the Tribunals. These contain the competent national authority to which 
the requests will be sent and which authority will deal with it. For other States, we believe the 
prosecution or the Registrar made the inquiries for the competent national authority prior 
sending the request. As such, to be able to conduct the proceedings in the most fair and expedi-
tious manner possible, States shall be ready and willing to comply with the Tribunals’ requests.  

The Statutes precisely state that, States shall co-operate with the Tribunals and shall comply 
without undue delay with any requests of assistance or an order issued by the Trial Chambers.25 
These include, but are not limited to: “(…) d) The arrest or detention of persons; e) The surren-
der or the transfer of the accused to the International Tribunals.”26

In case of refusal to comply or jut non-compliance, due to the fact that, the Tribunals have 
been a United Nation’s creation the UN Charter is applicable as well, in such a way that the 
Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be 
necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.27 As such, RPE en-
visages very precisely that no matter what other legal obligations or impediments any state has 
towards other ones, the obligations laid down in article 28/29 of the Statutes will prevail and 
in case of any conflict between a case before the Tribunals and an existing investigation or trial 
concerning the same accused, the Tribunal’s jurisdiction shall prevail, as foreseen by article 103 
of the UN Charter, “in the event of a conflict between the obligations of the Members of the 
United Nations under the present Charter and their obligations under any other international 
agreement, their obligations under the present Charter shall prevail”. As such, the obligation 
to arrest and transfer of a person, in conformity with the arrest warrant issued by the Tribunal 
shall be fulfilled above any other existing obligation, even if an extradition procedure or a sur-
render procedure based on an European Arrest Warrant or any other international agreement, 
has already been initiated. An arrest warrant shall be executed by the requiring State in a rea-
sonable time.

If after an ex-officio investigation the prosecutor found that a prima facie case existed, he or 
she prepared an indictment, containing a concise statement of the facts and the crime/crimes 
with which the accused was charged with and send it to the Trial Chamber Judge in charge with 
this part of the proceedings. After the confirmation of the respective indictment and based on 
the request issued by the competent prosecutor, the judge can “issue orders and warrants for 
the arrest, detention, surrender or transfer of persons, (…)”28. In accordance with 28/29 of the 
Statutes the State shall comply29 with the received request, meaning, upon receive it should act 
on it with undue delay.

In order to enable the fair and expeditious proceedings and trials, a State or international 
organization shall, pursuant to a confirmed indictment and an order or arrest warrant issued 
by the Tribunals, take the envisaged person into custody, inform him or her of the charges and 
arrange for an immediate transfer to the international Tribunal. There are no guidelines on 
how the competent national authority of the requested State shall comply with the request and 
conduct the arrest and surrender. Was it at that time irrelevant, forgotten to be foreseen? Did 
the international society have that much faith in the national authorities that these will fulfil 
their tasks while respecting the suspect’s international recognized human rights on criminal 

23  Art. 8 (2)/9 (2) of the Statutes.
24  http://www.icty.org/sections/LegalLibrary.
25  Art. 28/29 of the Statutes.
26  Art. 28 (2)/29 (2) of the Statutes.
27  UN Charter, art. 104.
28  Art. 18/19 of the Statutes.
29  ICTYR/ICTY’s RPE, Rules 39/40. 
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matters? Or, was it a political tactic or left out on purpose because they really wanted to turn a 
blind eye on how the suspects or accused were broth to the court - based on the case-law, the 
requested persons were not always broth by respecting the persons international recognized 
human rights.30 We shall never find out, the secret is well kept. 

In conformity with Rule 38/39 of the RPE during the investigation the prosecution has 
the right to subpoena and question the suspects and in case of non-appearance or urgency, to 
request the state to arrest the suspect or accused and to take all the necessary measures to pre-
vent a possible escape. The Registrar will send to the State a request for a provisional detention 
of the suspect and transfer to the Detention Unit of the Tribunal. This request will be made 
by the prosecution and grounded on an order issued by the judge pursuant Rule 27/28 of the 
RPE. The request pursuant Rule 39bis/40bis shall indicate: a) the grounds upon which it was 
made, if the prosecution only wishes to question b) in case the prosecution wishes not only to 
question, the provisional charges and a summary of the material upon which the prosecution 
relies.31 A judge will order the request only after the following conditions are met: a) if there has 
been already a request lodged with the State to provisionally arrest the suspect/accused or the 
suspect is already in custody of the State b) there is sufficient evidence to show that the person 
might have committed the crimes c) and based on the received information the judge considers 
that the accused is at flight risk or that he might injure or intimidate the victims or witnesses, 
destruct evidence or his presence is necessary for the conduct of the investigation. 

The provisional detention of the suspect at the Tribunal’s Detention Unit shall not exceed 
30 days, with the possibility of renewal after an inter partes hearing. The maximum period of 
provisional detention is 90. If after the complete 90 days there is no confirmed indictment and 
an arrest warrant was not issued the suspect shall be released or if requested, delivered to the 
appropriate State’s authorities.32 As far as we could observe, most of the provisional detentions 
were followed by a confirmed indictment and an arrest warrant.

Due to the fact that usually criminal proceedings are being held in the presence of the ac-
cused, the arrest warrant is, in case the person is not already in the Tribunal’s Detention Unit 
custody, followed by a request of surrender or transfer of the indicted. Rules 54/55of the RPE, 
envisages that, the arrest warrant signed by a judge shall include an “order for the prompt 
transfer of the accused to the Tribunal upon the arrest of the accused.” The RPE make a detailed 
description of the arrest warrant’s content and languages. The original copy will remain at the 
registrar which will send certified copies to the competent authorities. 

After receiving an arrest warrant or request of transfer, the required States shall act with 
promptitude and due diligence to ensure the proper and effective execution, as envisaged in 
article 27/28 of the Statutes. During the period after the arrest and the surrender and transfer 
of the accused, the latter shall be kept in detention and the Registrar shall be informed about it.  

Concerning the transfer from the arresting State to the Tribunal, there is a threefold rela-
tionship: arresting State, host State and the Tribunal’s Registrar. We have already mentioned 
that, many countries have signed agreements with the Tribunals, but what about the transfer 
between the countries, until the accused is being broth into custody. The Statute and the RPE 
are not very helpful, as they do not suggest any way, so it was left at the countries’ discretion 
and agreements between the States. 

In case the national or international authorities are unable to fulfil their obligations, and 
execute the arrest warrant it shall promptly inform the Registrar, but if it does not act upon the 
arrest or warrant and does not inform the Registrar, the Tribunal could consider it as a failure 
to act in conformity with his obligations and may notify the Security Council through the Pres-
idency.33 Usually the UN SC was informed, as the Tribunal realized that without the former’s 
involvement it had no other means to somehow oblige the State to accomplish its obligations. 
30  E.g.: ICTY, Prosecutor v. Nikolic, Case, No. IT-94-2-PT; ICTY, Prosecutor v. Nikolic, Case No.: IT-94-2-PT, 
Decision on Defence Motion Challenging the Exercise of Jurisdiction by the Tribunal, 9 October 2002; ICTR, 
Prosecutor v. Barayagwiza, Case No.: ICTR-97-19-AR72. 
31  RPE, Rule 39bis/40bis (B).
32  RPE, Rule 39bis/40bis (D).
33  RPE, Rule 58/59.
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If the whereabouts of the suspect or accused are unknown the Registrar at the request of the 
prosecution shall transmit an advertisement of the indictment to any national authorities or in-
ternational organizations, for publication. The advertisement should actually ask the person to 
surrender and/or invite any person who might know anything or have any useful information 
to come forward. If, the Registrar and the Prosecution have taken all reasonable steps to find 
and bring the accused to the Tribunal, but his or her whereabouts still remained unknown, in-
cluding after issuing and advertisement of indictment, the indictment will be submitted to the 
competent Trial Chamber. After being satisfied with the evidence broth to it, considering that 
there are reasonable grounds to believe that the accused has committed the crimes charged in 
the indictment, and that the Prosecutor has in fact taken all the necessary measures and made 
all the possible efforts to bring the accused before the Tribunal, the Trial Chamber can issue an 
international arrest warrant and if it finds it deem may order a State or several States to “adopt 
provisional measures to freeze the assets of the accuse, without prejudice to the rights of third 
parties.”34 In case there is proof that a State failed or refused to cooperate with the Tribunal in 
accordance with its obligations, the President has the power to notify the UN Security Council 
as it deems it fit. 

There is no wording on whether the person has the possibility to challenge the arrest warrant 
before the national courts, nor is it specified if provisional release before surrender or transfer 
is possible. Even though the Statute and the RPE express very clearly that the rights of the ac-
cused shall be respected, that he or she shall be appointed a defence lawyer and the authorities 
have the obligation to inform and keep informed the suspect or accused about the charges 
broth against him/her as well as his/her rights, the tribunals have as well considered that, it 
does not fall under their jurisdiction to assess over how the person has been apprehended and 
broth to the Tribunal’s detention unit.35 Does the gravity of the charged crimes give national 
and international authorities the right to overlook certain misconduct and misuse of power 
and infringe internationally recognised human rights? Based on the case-law, apparently yes.

PROCEDURE BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

a) Obligations

Trying not to face the same problems as the ad hoc tribunals, the Assembly of the State par-
ties have tried to envisaged a, at least on paper and as detailed as possible, procedure on how 
the cooperation between the Court and the competent national institution shall be conducted 
in order for an arrest and surrender of a person to be conducted, while respecting international 
recognized human rights to a fair trial. Beside the underlying articles, a Pre-Trial Chamber has 
been empowered to deal with this procedure and any issues might rise.36 

For a good cooperation between the States and the Court, as well for a perfect contribution 
to the achievement of justice, nothing happens, or should happen without the Court’s knowl-
edge, agreement and acceptance. The Statute sets down the ground rules on how the competent 
national authorities should deal with the requests for (provisional) arrest or a summons to 
appear issued by the Court. 

34  RPE, Rule 60/61.
35  “[S]ince it is a sovereign State that carries out arrests and searches and seizures, the Tribunal is not competent 
to supervise the legality of these action” in ICTR decisions: Prosecutor v. Ngirumpatse, Case No.: ICTR-97-44-I, 
Decision on the Defence Motion challenging the Lawfulness of the Arrest and Detention and seeking Return or 
Inspection of Seized Items, 10 December 1999, para. 56; Prosecutor v. Kajelijeli, Case No.: ICTR-98-44-I, Decision 
on the Defence Motion concerning the Arbitrary Arrest and Illegal Detention of the Accused and on the Defence 
Notice of Urgent Motion to Expand and Supplement the Record of 8 December 1999 Hearing, 8 May 2000, para. 34 
Prosecutor v. Nzirorera, Case No.: ICTR-98-44-T, Decision on the Defence Motion challenging the Legality of the 
Arrest and Detention of the Accused and requesting the Return of Personal Items Seized, 7 September 2000, para. 
27; see in this sens, Goran Sluiter, International Criminal Proceedings and the Protection of Human Rights, in “New 
England Law Review, [Vol. 37:4 2003] Criminal Proceedings & Human Rights”, p. 941.
36  Art. 56, Role of this Pre-Trial Chamber.
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The Rome Statute deals with summons of appearance, arrest and surrender or transfer in 
two parts: Part V and Part IX. In Part IX, the international cooperation and judicial assistance 
is explicitly being dealt with. First and foremost it is being set down that the State has the 
obligation to fully co-operate with the Court in its investigation and prosecution of crimes.37 
For this to be possible a request will be lodged with the competent State via the diplomatic 
channels or any other appropriate channel as it was designated by the State after ratification/
acceptance/approval or accession.38 Requests of assistance can be lodged in with the INTER-
POL or any other appropriate regional organization. The request must be accompanied by any 
supportive documents. These supportive documents can vary from one request to another, 
as the Court not only has to motivate its decision, but the national legal requirements on the 
needed documents, can be different from one State to another.  Strict confidentiality is being 
requested, except if it proves necessary for the execution of the warrant. For the purpose of 
a due process, together with the request of assistance, the State can be asked to take other 
protective measures. 

In case the Court needs assistance from a State not Party, an invitation of assistance via an 
ad-hoc arrangement, an agreement or any other appropriate basis can be provided to the re-
spective State. If after signing such an arrangement or agreement the State fails to comply with 
the requests, the Court may inform the Assembly of States Parties or if the case was referred to 
the Court by the UN SC39, the matter can be referred to the latter.40 What kind of repercussion 
will be imposed is hard to say, as the State is not party to the Statute and has only signed an 
agreement, and it would not be the first time that a country infringes an agreement or does not 
respect its international obligations.41 The UN SC could apply certain restrictions on the other 
hand. In case the State Parties prevent the Court from exercising its functions and powers, 
there are possible repercussions that could be imposed by the Assembly of the State Parties. An 
agreement for assistance and cooperation could be signed with an intergovernmental organi-
zation in accordance with its competences and mandate,42 but there is no wording for a case of 
non-compliance.  

b) Procedure

Sometimes the national legislation or other international agreements may impede State to 
cooperate with the Court, as such it is underlined by the Rome Statute that State Parties “shall 
ensure that there are procedures available under their national law for all of the forms of co-
operation which are specified (…).”43  After receiving the arrest warrant and the supporting 
material from the Pre Trial Chamber, the State is obliged to comply promptly and with due 
diligence.

37  ICC St., art. 86.
38  Vice versa, The Court may, upon request, co-operate with and provide assistance to a State Party conducting 
an investigation into or trial in respect of conduct which constitutes a crime within the jurisdiction of the Court or 
which constitutes a serious crime under the national law of the requesting State. ICC RPE, Rule 194 describes the 
cooperation request from the Court. 
39  E.g.: Ninth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant 
to UNSCR 1593 (2005).
40  The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al Bashir, precit., supra ftn. 26. 
41  ICC-02/05-01/07-57, Prosecutor v Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman, 
“Decision informing the United Nations Security Council about the lack of cooperation by the Republic of the 
Sudan”, 25 May 2010, ICC-02/05-01/09, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al Bashir, Prosecution’s request for 
a finding of non-compliance against the Republic of the Sudan in the case of The Prosecutor v Omar Hassan Ahmad 
AL BASHIR pursuant to art. 87 (7) of the Rome Statute, 19 December 2014.
42  ICC St., art. 87, see in this sense, ICC-02/05-01/09-140, Situation in Darfur Sudan, The Prosecutor v. Omar 
Hassan Ahmad al Bashir, “Decision pursuant to art. 87(7) of the Rome Statute on the refusal of the Republic of 
Chad to comply with the cooperation requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir”, 13 December 2011.
43  ICC St., art. 88, see Claus Kress, Flavia Lattanzi (eds.), The Rome Statute and Domestic Legal Orders Volume I. 
Fagnano Alto: il Sirente (2000).
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Based on the request lodged in by the Prosecution and after having examined the received 
evidence and information, the Pre-Trial Chamber may issue an arrest warrant44, if it is satisfied 
that, “(a) The name of the person and any other relevant identifying information; (b) A specific 
reference to the crimes within the jurisdiction of the Court which the person is alleged to have 
committed; (c) A concise statement of the facts which are alleged to constitute those crimes; 
(d) A summary of the evidence and any other information which establish reasonable grounds 
to believe that the person committed those crimes; and (e) The reason why the Prosecutor be-
lieves that the arrest of the person is necessary”.45

Resting on the arrest warrant, the Court is entitled to request, if it finds it necessary, the 
provisional arrest and surrender of the suspect in conformity with Part 9 of the Statute. As an 
alternative, to the arrest warrant, and if it finds it sufficient, the Court may issue a summons to 
appear, containing or not conditions of restricting liberty (other than detention) in conformity 
with the national law. In any case, the summons shall be served in person.46 

After receiving the arrest warrant or summons to appear, the competent national authority 
shall immediately take all the necessary steps to act accordingly, while complying with the 
terms set down in Part 9 of the Statute. In comparison with the Tribunals’ Statutes, the Rome 
Statute does stipulate certain duties for the national authorities of the custodial State. As such, 
even if these rules are already legally established within the national system, the Statute is re-
quiring the authorities upon arrest to bring the accused before the competent judicial authority 
which shall determine in accordance with their national law if, “(a) The warrant applies to that 
person; (b) The person has been arrested in accordance with the proper process; and (c) The 
person’s rights have been respected”.47

As we have mentioned while describing the system before the Tribunals it does not look like 
there was a possibility of the accused to apply for interim release before surrender, the Rome 
Statute grants this possibility to the defendant, but for this to be possible the national authori-
ties of the custodial State must take the decision of interim release only after it was satisfied that 
due to the gravity of the crimes charged with, the existence of urgent and exceptional circum-
stance my justify it and the State can ensure the required safeguards so that the person will be 
surrendered to the Court when asked. When assessing on the interim release the national au-
thorities have to notify the Court. The latter will make recommendations which shall be taken 
in consideration by the State. The State will have to take all the necessary measures to prevent 
the escape of the person.48 If deciding to grant interim release, the State may be requested pe-
riodic reports on the status.49

On the other hand, the competent national judicial authority cannot put into question the 
validity of the arrest warrant – if it was or not properly issued, even if the national legal system 
would allow it in normal circumstances, but the accused can challenge the warrant if put under 
provisional arrest.50 She can as well challenge the arrest under the ne bis in idem principle and 
the ICC must be immediately informed about it. If the Court made a ruling of admissibility of 
the case, the requested State is obliged to proceed with the execution of the request. Until such 
ruling is made, the execution may be postponed until further notice.51 

c) Competing requests

Due to the complementarity principle but not only, a State might receive competing requests 
of arrest and surrender or extradition of the same person for the same conduct  In this case, 
44  Art. 91, Content of the request for arrest and surrender.
45  ICC St., art. 58 (1) (b).
46  ICC St., art. 58 (5)-(7).
47  ICC St., art. 59 2 (a)-(c).
48  ICC St., art. 59. In conformity with RPE, Official Records, ICC-ASP/1/3, New York, Assembly of the States 
Parties, September 2002, Rule 117 (4) the recommendations have to send in a, by the State established time line.
49  ICC RPE, Rule 117(5): The Pre-Trial Chamber will inform the State “when it would like to receive the periodic 
reports on the status of the interim release.” 
50  ICC RPE, Rule 117(3).
51  ICC St., art. 89 (2).
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the requested State has the obligation to inform the Court as well as the requesting State about 
it. Even though, the International Criminal Court has only a complementary jurisdiction if it 
determines in conformity with Art. 17 “issues of admissibility”, 18 “Preliminary ruling regard-
ing admissibility” and 19 “Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a 
case” that it has jurisdiction over the case and that the case is admissible before it priority will 
be given to the Court’s request. The Court could base its findings on the investigation or prose-
cution conducted by the requesting or the requested State. If  the Court has not determined yet 
that the case is admissible before it, pursuant the above mentioned, but has neither considered 
it inadmissible, the requested State may proceed into dealing with the extradition request but, 
it may not extradite the person until the Court has made its decision. The Statute leaves at the 
discretion of the requested State what to do in case the ICC found the case inadmissible.52 

The situation is different if the requesting State is not party to the Rome Statute. In case of 
non-existence of any international obligation towards the requesting State, priority shall be giv-
en to the Court’s request, but if there is an international obligation to extradite, the requested 
State shall determine, based on certain relevant factors, whether to surrender the person to the 
Court or to the requesting State.53 Paragraph 7 of Article 90 deals with the surrender request 
made by the Court and extradition request made by a State, of the same person but for different 
types of crimes. In case there are no international obligations, priority shall be given to the re-
quest issued by the Court, but if there is an international obligation to extradite, the requested 
State shall determine, based on certain relevant factors as stated above. Because of the nature of 
the crimes that fall under the Court’s jurisdiction, we doubt that the person will be extradited 
to the requesting State. Though there is a possibility that a person is being charged by a State 
with crimes that fall under the Court’s jurisdiction but have not been included in the, by the 
Court issued arrest warrant. Both could try the person, or the warrants could be amended and 
only one retain jurisdiction.

As a conclusion, if it is not of the Court’s interest to prosecute the person, the requested State 
shall grant extradition if it finds it deem, but if admissibility has been decided, the investigation 
and prosecution will be conducted by the Court’s authorities. If at the end, the Court considers 
it inadmissible and the State refuses extradition it shall inform the Court for the refusal. 

If there is an ongoing investigation or prosecution of the person by the national judicial 
authority for other crimes then those envisaged by the arrest warrant issued by the Court, the 
execution of an arrest warrant may be postponed, if agreed and for the time agreed with the 
Court. The Court may in this case “seek measures to preserve evidence pursuant article 93 (1)
(j)”.54 In case there is an admissibility challenge pursuant art. 18 and 19 of the Statute, the State 
may as well postpone the execution of the request pending determination made by the Court, 
except in the case of evidence when the Prosecutor was ordered by the Court to pursue with 
the collection. This does not apply to arrest warrants.

d) Other relevant issues: transfer, immunities, rule of specialty and postponement 

If a person is being kept under provisional arrest by the State in conformity with art. 87 and 
art. 92 of the Rome Statute, the Court has to be informed right away. The latter shall take all the 
measures to ensure the person has received a copy of the arrest warrant issues by the Pre-Trial 
Chamber under art. 58. The person has the right to seek provisional release based on article 59 
(5), discussed above or under article 92 (3) if the Court has not fulfilled in a reasonable time 
specified in the RPE, its obligations to send as well the supporting documents as requested by 
the State. While there was no such need of documents within the ICTY/ICTR Procedure, or it 
was not expressed to be needed, based in the ICC St. and RPE a State my request, as it finds it 
fit and necessary under the national legal system. If a release has been granted, this should not 

52  ICC St., art. 90 (1)-(4).
53  ICC St., art. 90 5 – 6 (a) The respective dates of the requests; (b) The interests of the requesting State including, 
where relevant, whether the crime was committed in its territory and the nationality of the victims and of the person 
sought; and (c) The possibility of subsequent surrender between the Court and the requesting State.
54  ICC St., art. 94.
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impede subsequent arrest and surrender if the requested documents have been delivered at a 
later date. 

Next to the arrest and surrender of a person, under article 93 (1) (f) and (7) of the ICC St. 
the Court may request the temporary transfer of a person if it is the only way to receive the 
needed information. The person could freely consent to the transfer otherwise the requested 
State has to transfer him or her. The transfer is made under already established conditions 
between the State and the Court. The transfer will be arranged by the national authorities in 
liaison with the Registrar.55 Another form of transfer is the one, of a person that has already 
been prosecuted by the Court and sentenced to detention. The enforcement of the temporary 
transfer of from the State of enforcement to the seat of the Court shall be made between the 
Registrar and the national authorities of the hosting State.56

In case the State, after receiving the request identifies certain problems57 which may impede 
or prevent the execution of the request, it has to consult with the Court. Any matters that could 
impede or could hinder the investigation or prosecution of a person have to be broth straight-
away to the attention of the Court.

Usually certain persons enjoy immunity from prosecution, but as it was stipulated in the 
Statute, this does not apply to persons that might have committed crimes that fall under the 
Court’s Statute. But, the Court can ask only for the surrender of nationals from State Parties 
that might benefit of immunity and not of those of third countries especially if this would be 
inconsistent with existing obligations under international law. In this case, the only possibility 
the Court has is to obtain a waiver of the immunity from the third State. Assistance shall be 
broth to the Court by the sending State or the third party.58 The existence of an international 
agreement that requires the consent of the third State is another impediment for the Court to 
be able to investigate and prosecute the accused.59 We believe that no such consent will be given 
to the Court, especially if the agreements have been signed with the specific purpose to shield 
their own from prosecution. 

In any case, the person will not be investigated, punished, prosecuted or detained for any 
conduct which is not included in the arrest warrant. Interestingly enough, in conformity with 
paragraph 2 of article 101, the Court may request a waiver of the above mentioned if it finds 
it necessary. For this to occur, it shall provide any requested additional information to the 
State Parties, and these shall “have the authority to provide a waiver to the Court and should 
endeavor to do so.”60 The State has the right to ask the Court to provide the views of the person 
surrendered to the Court. The latter can as well provide with the views on a perceived violation 
of the Rule of Specialty. So in the end, a person could actually be prosecuted by the Court for 
crimes that were not included in the arrest warrant, even the modified one, but only, if they fall 
under the Court’s jurisdiction, if they are in connection with the established situation, and only 
after sending the necessary documentation and after proving its necessity, otherwise we cannot 
envisage how this would be possible while still trying to respect the defendant’s rights.

CONCLUSIONS

Many differences could be observed between the Statute of the ICC and the Statutes of the 
different International Criminal Tribunals concerning the arrest and surrender of a person. 

55  ICC RPE, Rule 192.
56  ICC RPE, Rule 193.
57  E.g.: (a) Insufficient information to execute the request; (b) In the case of a request for surrender, the fact that 
despite best efforts, the person sought cannot be located or that the investigation conducted has determined that 
the person in the requested State is clearly not the person named in the warrant; or (c) The fact that execution of the 
request in its current form would require the requested State to breach a pre-existing treaty obligation undertaken 
with respect to another State.
58  ICC RPE, Rule 195.
59  ICC St., art. 98. USA, is an example of a country that, after being a big fan of the establishment of the ICC, 
fought a lot for this particular paragraph, as it did not want the Court to be able to prosecute its own people. 
60  ICC St., art. 101.
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While the ad hoc Tribunal’s Prosecution could have issued a request for an arrest if it had rea-
sonable grounds to believe that the crimes were committed by that specific person, the ICC 
Prosecutor can issue one only if it has a prima faci case, conditions that are stricter then for the 
former. 

The Rome Statute lays down how the procedure of arrest and surrender should be con-
ducted by the requested State/s, which the ad hoc Tribunal’s Statutes did not. A very welcomed 
improvement! Maybe like this less human rights issues will rise… but after looking at the first 
case broth in front of it… we will still continue to wonder. 
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ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ ПРИВАТНОГ 
И ЈАВНОГ СЕКТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ

Марјан Марјановић, спец. криминалистике1

Security Guard Montenegro, Подгорица

Сажетак: Глобална безбједност се промијенила. Tе промјене захтијевају од држа-
ва не само да се концентришу на одбрану од непосредних опасности или криминал-
ног дјеловања, већ да се усредсриједе на превентивне мјере безбједности као неоп-
ходност. С порастом пружања јавних услуга од стране приватних субјеката, границa 
између јавних институција и приватних субјеката/корпорација постајe замагљенa 
у одређеним областима јавних услуга. Један од кључних елемената за ефикасну и 
свеобухватну заштиту је сарадња између јавног и приватног сектора. Развој јасних 
правила и процедура између државних служби и носилаца заштите је важан еле-
мент сарадње. У раду ће се изложити модалитети, предности и недостаци пројеката 
сарадње јавног и приватног сектора из САД-а, Велике Британије и ЕУ, како би се уз 
одређене модификације могли користити као најбоља пракса и имплементирати на 
нашим просторима. 

Кључне ријечи: јавни сектор безбједности, приватни сектор безбједности, при-
ватно/јавно партнерство.

УВОД

Неформална сарадња приватног и јавног сектора безбједности је могла да поч-
не с појавом модерне полиције, али у литератури нема ништа или врло мало да 
то документује. Наравно, формална сарадња постоји већ дуго у одбрамбеној 
индустрији.  У ствари, то је управо и довело до стварања Америчког друштва за 
индустријску безбједност 1955. године (сада ASIS Internacional). Касније, како су от-
мице авиона постале пријетња, полиција је почела да распоређује особље на аеро-
дромске контролне пунктове. Када је терет особља постао превелик, одговорност је 
предата приватној безбједности, тако да су агенције за спровођење закона реаговале 
на пријетње које је идентификовало приватно обезбјеђење.

Године 1972. Управа за подршку агенцијама за спровођење закона при Министар-
ству правде Сједињених Америчких Држава је основала Саветодавно вијеће при-
ватног обезбјеђења2 „како би побољшала капацитете превенције криминала при-
ватног обезбјеђења и смањила криминал на јавним и приватним мјестима увидом 
у однос између приватних безбједносних система и агенција за спровођење закона, 
као и развијањем програма и правила у вези с услугама приватне заштите које су 
одговарајуће и у складу с јавним интересом“, а које је постојало све до 1977. годи-
не.3 Године 1999. Одељење за правосуђе ‒ Биро за подршку финансира операцију 
„Сарадња“, која укључује смјернице, видео-материјал, литературу, као и начин пар-
тнерства, дизајнираних тако да подстакну партнерства између приватног обезбјеђења 
и агенција за спровођење закона. Пројекат идентификује предности сарадње и 
описује кључне елементе успјешног партнерства. 

Конфедерација европских приватних служби безбједности (CoESS)4 је европска 
матична организација за национална удружења приватних фирми за обезбјеђење. Ос-
нована је 1989. године и једина је организација која брани интересе индустрије при-
1  marjan@securityguardmn.com
2  Видети: Private Security Advisory Council.
3  Упоредити: G. A. Barnett; C. A. Hertig; C. T. Thibodeau, Public relations, in: Protection officer training 
manual (6th ed.), Butterworth-Heinemann, Boston, 1998.
4  Додатне информације о активностима CoESS-а и пројектима су доступне на: www.coess.eu.
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ватног обезбјеђења и коју је признала Европска комисија (Генерални директорат за 
запослење, социјална питања и једнаке могућности) као европски секторски социјални 
партнер, у складу с европским уговорима.

Основни циљ CoESS-a је заштита интереса чланица ‒ националних федерација и 
њихових чланица како на европском тако и на међународном нивоу, и  представљање 
заједничких интереса, нарочито ангажовањем у домену усклађивања националних за-
кона и прописа о приватној безбједности. CoESS представља 21 земљу чланицу ЕУ и 
укупно 28 земаља, што је око 50.000 приватних безбједносних компанија које укупно 
запошљавају око 1,7 милиона заштитара приватног обезбјеђења. Европска индустрија 
приватне безбједности генерише годишњи промет од око 23 милијарди евра.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ САРАДЊЕ ПРИВАТНОГ 
И ЈАВНОГ СЕКТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ

Најбоље праксе и важни примјери јавних и приватних организација које раде заједно 
на обезбјеђењу и заштити су:

Велика Британија ‒ пројекат „Грифин“ (Project Griffin)5 на челу с полицијом 
Уједињеног Краљевства за тренинг припадника приватне безбједности у подизању 
њихове свијести, реаговање на тероризам и дијељење релевантних обавјештајних по-
датака с њима,

САД ‒ операција „Сарадња“ представља велику националну иницијативу за 
подстицање партнерства између агенција за спровођење закона и професионалаца из 
приватне безбједности и

Њемачка ‒ Програм партнерства у безбједности.

Велика Британија ‒ пројекат „Грифин“ 

Задатак пројекта „Грифин“  је да менаџере, службенике приватне безбједности и за-
послене у јавном и приватном сектору саветује и информише о питањима безбједности 
и борбе против тероризма, као и о питањима превенције криминала. Став је да у чувању 
Лондона од пријетње тероризмом сви морају да имају неку улогу ‒ не само полиција и 
безбједносне и обавештајне службе него и комплетна заједница. Иницијативу је раз-
вила лондонска полиција и први пут је уведен у априлу 2004. године у централном 
финансијском и пословном дијелу Лондона, како би се помогло у заштити од терори-
стичких пријетњи и криминала, а као заједничка акција лондонске полиције и Метро-
политен полиције.

Најважнији циљеви програма су били:
подизање свијести о актуелним питањима тероризма и криминала,
дијељење и прикупљање обавјештајних података и информација,
грађење и одржавање ефикасних пословних односа,
тражење решења за сузбијање тероризма и криминала,
одржавање повјерења у полицију и друге органе и
омогућавање и оспособљавање људи да пријављују сумњиве активности и понашање.

Курс који је повезан с програмом учи полазнике различитим вјештинама, укључујући: 
експлозив и идентификацију претње, 
очување мјеста криминалног догађаја, 
управљање пријетњом експлозивном направом, 
управљање АБХО, 
решавање конфликата, 

5  Project Griffin ‒ доступно на: http://www.met.police.uk/projectgriffin/aims.html (7. 5. 2010). Project Pegasus 
Newsletter ‒ доступно на: http://www.sussex.police.uk/media/747376/nca_peg_apr_15.pdf (6. 5. 2015). 
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извиђање, 
управљање кордоном, 
стратегију за смањење криминала и 
правна питања. 

Учесници који заврше курс добијају сертификат и њихово име улази у полицијски 
регистар у случају потребе за њиховим ангажовањем при већим инцидентима или у ван-
редним ситуацијама. Радници приватне безбједности нису антитерористички борци, 
али су на линији фронта. Због тога има смисла да искористе своја запажања, вјештине и 
локално знање на обучен и координисан начин.

Било да помаже да се одврате или поремете терористичке или екстремистичке актив-
ности, или да се смањи криминал и помогне хитним службама у хитним случајевима 
или катастрофама, приватна безбједност је показала своју посвећеност том пројекту и 
отворено подржава сваку прилику да боље едукује своје особље како би било снажније 
и на одговарајући начин укључено у помагање да се спрече већи инциденти. Међутим, 
ако влада и полиција не покажу потпуну посвећеност и не додјеле одговарајућа средства 
и ресурсе како би се осигурао дугорочни успех, онда се не може очекивати од приватне 
безбједности да инвестира више времена и новца у пројекат који не пружа никакву до-
датну оперативну корист или ниво ангажовања.

Пројекат „Грифин“  је алат који полиција и влада могу да користе за обуку и 
ангажовање приватне безбједности за безбједнију заједницу. 

Програм обједињује полицију, ватрогасце, хитну помоћ, сектор приватне безбједности 
и друге владине агенције у одвраћању и ометању терористичких и екстремистичких ак-
тивности, као и подржавање рада сваке организације с локалним информацијама и ре-
сурсима током великих ванредних ситуација. 

Пројекат „Грифин“  је сада оперативан у 100 полицијских јединица широм Велике 
Британије. Његова основна премиса је да делује с партнерима од повјерења у заједницама 
којима служи. Пројекат има потпуну подршку Владе и признат је као извор добре прак-
се у пружању стратегија и смјерница, подизању свијести, борби против тероризма, 
обезбеђивању процедура и политика за превенцију криминала. Пројекат „Грифин“  је 
добровољна и непрофитна организација. Финансирају га учесници: полицијске снаге, 
организације, пословне компаније и безбједносни органи приватног сектора, а њиме 
управља Репрезентативан комитет за управљање.

Како се пројекат „Грифин“ развија, полиција, заједница, компаније и радници 
обезбјеђења раде заједно, дијеле информације и координирају своје активности.

Након успјеха у централном Лондону, пројекат „Грифин“  почињу да прихватају и дру-
ге полицијске снаге широм Велике Британије. Произвео је, такође, велико интересовање 
и подршку да се усвоји и у иностранству, посебно у Канади, Сингапуру, Јужној Африци, 
САД-у, Аустралији и на Новом Зеланду.

Њему комплементаран програм, назван „Аргус“, такође је раширен по цијелој 
Великој Британији. Он је усредсређен на „спречавање, управљање и опоравак од теро-
ристичког напада“. У пракси се полазници кроз симулиране, али реалне терористичке 
нападе упознају с оним што ће се вјероватно догодити у нападу, што ће бити приоритет 
за вријеме напада и како да обезбједе да на располагању имају потребне планове прије 
него се напад догоди.

САД ‒ операција „Сарадња“ (Operation Cooperation)

Операцију „Сарадња“6 финансира Завод за правну помоћ (BJA) Министарства правде 
САД, уз подршку Америчког друштва за индустријску безбједност (ASIS), Међународне 
асоцијације шефова полиција (IACP) и Националног удружења шерифа (NSA). По-

6  Упоредити: E. Connors, et al., Operation Cooperation: Guidelines for Partnerships Between Law Enforcement 
and Private Security Organizations, Washington, 2000.
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кренули су је практичари који виде велику користи од јавно-приватног тимског рада, 
удруживања снага за превенцију, спречавања и решавања криминалних аката. 

 Кретања у последњих неколико година дефинитивно иду у правцу партнерства. Го-
дине 1980. постојало је само неколико формалних програма партнерства, док их је да-
нас документовано близу 60, с тим што је могуће да их постоји и много више. На такву 
тенденцију су утицали: 

енормно повећање величине и софистицираности приватне безбједности, тако да је 
у укупној безбједности приватна безбједност постала велики играч, и 

рад полиције у заједници, концепт који позива на успостављање партнерства и који 
захтијева сарадњу с приватном безбједношћу као природним партнером.

Партнерства могу бити:
формална или неформална, 
општа или специфична по линијама рада, 
локална, регионална и национална, 
али су сва у функцији заштите живота и имовине.

Партнерство може бити сарадња између агенција за спровођење закона и приват-
ног обезбјеђења, или између агенција за спровођење закона и ширег пословног сектора, 
укључујући више од безбједносних операција. Када су у питању агенције за спровођење 
закона, сарадња може обухватити не само општинске полиције и шерифе, већ и држав-
ну и савезну полицију и полицијске академије и кампове за обуку. Сарадња може бити 
уређена између једне компаније и локалне полиције или између федералне агенције и 
компанија широм земље.

Програм LEAPS7 ‒ сарадња регионалне полиције и приватног обезбеђења8

Овај програм је развијен током 1983. године, али је заживио тек 1993. године. LEAPS 
има управни одбор и формална подзаконска акта, али не и буџет и правни или корпора-
тивни статус (што је могућа препрека за прикупљање средстава и институционализацију 
партнерства). Управни одбор чине замјеник начелника полиције Даласа (DPD) и један 
до три члана из приватне безбједности. По један полицајац из сваке патролне дивизије 
полиције Даласа додељен је такође као подршка програму и у њему учествује више од 50 
организација из приватног сектора. Најважнији пројекти укључују различите активности:

Oбукa за раднике приватне безбједности. Полиција тренира службенике приватне 
безбједности о темама од интереса за обије стране. 

Обука службенику приватне безбједности побољшава статус, а полицији обезбјеђује 
партнере у виду службеника приватне безбједности који су прошли адекватну обуку. 

Обука за полицију за подстицање сарадње на улици и изградњу бољих односа. 
Руководиоци корпоративне безбједности су желели бољи однос с криминалистич-

ким сектором, тако да је LEAPS договорио састанак те двије групе.
Информативна служба Faks Net 1 дистрибуира информације о криминалу између 

јавних и приватних агенција. 
Публикације о активности LEAPS-а се налазе у билтенима полиције и приватног 

сектора. 
Програм је омогућио полицији да придобије подршку приватног сектора, чије при-

ватне службе обезбјеђења бројчано надмашују полицију Даласа у односу пет према 
један.

7  Dallas/North Texas Regional Law Enforcement and Private Security Program (LEAPS) 
8  J. G. Carter, The structure and function of public-private partnerships for homeland security, Homeland Security 
Review, 2(3), 2008, pp. 235‒251; E. Connors, et al., op. cit.
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Савјетодавно вијеће за безбједност у иностранству (OSAC)9

Савјетодавно вијеће за безбједност у иностранству (OSAC) је основао Стејт депар-
тмент 1985. године, како би подстакао размјену безбједносних информација између Вла-
де САД и америчких компанија које раде у иностранству. Под управом Бироа за дипло-
матску безбједност, OSAC се развио у успјешну заједничку компанију за безбједносну 
сарадњу. Захваљујући OSAC-у, америчке организације приватног сектора добијају бла-
говремене информације које им помажу како да најбоље заштите своје инвестиције, 
објекте, особље и интелектуалну имовину у иностранству. Чланови (њих преко 1.400) 
заузимају високе положаје: углавно су то директори корпоративне безбједности и пред-
ставници Стејт департмента. Активности OSAC-а обухватају:

1) годишње међународно безбједносно информисање за чланове,
2) пословни обавјештајни рад као помоћ америчким компанијама у глобалној економији,
3) интернет страницу која нуди опште глобалне вијести и публикације (као што су 

„Смјернице безбједности за америчке компаније у иностранству“ и „Смјернице за за-
штиту америчких пословних информација у иностранству“) и 

4) онлајн базу података са детаљним безбједносним информацијама у иностранству.

Подручје заједничког дјеловања полиција/приватна безбједност (APPL)10

APPL су основали команданти полиције Њујорка и угледни директори приватне 
безбједности у Њујорку 1986. године, с циљем да се унапреде јавно-приватна сарадња у 
заштити људи и имовине и размјена информација и да се превазиђе недостатак креди-
билитета између полиције и приватне безбједности. На почетку је бројао тек тридесетак 
организација приватне безбједности, а данас укључује више од 1.000. APPL је највећи 
кооперативни програм између полиције и приватне безбједности у САД. Начелник 
полиције Њујорка је директор APPL-а, а старјешина особља при Канцеларији начелни-
ка полиције Њујорка координира програмом. Извршни одбор APPL-а чини пет висо-
ких руководилаца приватне безбједности (који представљају унутрашње корпоративне 
службе безбједности и приватне службе безбједност којима је то основна дјелатност). 
Активности APPL-а обухватају следеће: 

мјесечни и годишњи састанци,
попис инсталација CCTV система приватног сектора за коришћење у предметима 

кривичног истраживања ‒ Специјализовани тим за привредни криминал на Менхетну, 
обука за супервизора у приватној безбједности, 
радио-мрежа за портире, 
праћење законодавства у вези с приватном безбједности и 
укључивање представника приватне безбједности у командни и контролни центар 

поливије Њујорка током ванредних ситуација.
Из горенаведених примјера студија случаја, сарадња између приватног сектора 

безбједности и агенција за спровођење закона у операцији „Сарадња“ састоји се од 
следећих активности11:

1. Умрежавање
Дневни састанци (како би се разговарало о заједничким проблемима и помогло 

објема странама да разумију притисак, мотивацију и ограничења друге стране).
Ангажовање професионалаца приватне безбједности за предавања у полицијској 

обуци.
Базе контаката локалне полиције и приватне безбједности.

9  Overseas Security Advisory Council (OSAC), доступно на: http://photos.state.gov/libraries/rwanda/ 177367/
pdfs_001/osac_brochure_2011.pdf. (5. 5. 2015).
10  E. Connors, et al., op. cit.
11  Ibidem.
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Признања и награде (од приватне безбједности и обрнуто).
2. Размјена информација 

Проток информација (од агенција за спровођење закона приватном сектору) 
о кривичним осудама (ако имају приступ тајним подацима од агенције), локалним 
тенденцијама криминала, модусу операндију и догађајима. Дијеле се е-поштом, на ин-
тернет страници, преко контактних билтена, упозорења или телефонских позива. 

Проток информација (од приватног сектора агенцијама за спровођење закона) о 
пословном криминалу и запосленима.

3. Превенција криминала 
Заједничко учешће у побољшању безбједности и сигурности за пословање у кварто-

вима (BID). Консултације о превенцији криминала и раду полиције у заједници. 
Специјални заједнички напори о локалним питањима, као што су вандализам, 

провјера превара, видео-пиратерија, графити или лажни аларми. 
4. Обука 

Компетентни предавачи о темама од заједничког интереса (тероризам, насиље у 
школама, тенденције криминала итд.). 

Размјена обуке и стручњака ‒ корпорације организују обуку за менаџере у полицији, 
а агенције за спровођење закона уче припаднике служби обезбјеђења како да буду све-
доци и прикупљају доказе у складу с тужилачким стандардима.

Агенције за спровођење закона обучавају корпоративне запослене о темама као 
што су сексуални напад, спречавање провала, сигурност породица на интернету, дрога 
и алкохолизам, безбједност у саобраћају.

4. Законодавство
Израда и подржавање закона и уредби о приватној безбједности, стандардима и 

лиценцирању и компјутерском криминалу. 
Праћење прописа од значаја за послове агенција за спровођење закона и приватне 

безбједности.
5. Операције 

Истраге (сложених финансијских превара или рачунарска кривична дјела). 
Планирање критичних инцидената и догађаја (природне катастрофе, јавни догађаји, 

насиље на радном месту итд.). 
6. Истраживање и смјернице 

Разматрање, дистрибуција и подржавање истраживачких радова и протокола у вези 
с пословима од значаја за агенције за спровођење закона и приватну безбједност.

Њемачка ‒ Програм партнерства у безбједности

У једном броју њемачких градова приватне безбједносне компаније су заједно с локал-
ном полицијом удружиле доступне информације. У тим пројектима, мобилне патроле 
приватне безбједности, обилазећи локације клијената, уочавају сумњиве особе или вози-
ла, или могуће незаконите активности. Полицајци преносе та сазнања у оперативни цен-
тар, који их онда прослеђује локалној полицији за процјену и могуће даље поступање.12

Ти пројекти су се показали као врло ефикасни и веома корисни за њемачку полицију. 
Укључивањем приватних мобилних патрола број возила која надзиру улице сваке ноћи 
се више него удвостручио (у неким случајевима се чак утростручио) у односу на број 
полицијских возила која патролирају у тим градовима. У Дизелдорфу је састављено 
више од 500 извјештаја о сумњивим активностима, укључујући 12 провала и 1 пожар.

12  Видети још: H. Olschok, Private Security in Germany and the cooperation with the police, Vortrag auf der 1. 
Internationalen Sicherheitskonferenz in China vom 21. bis, Wirtschaft und Politik, Shanghai, April 2002; Regulating 
the security industry in Germany, доступно на: http://www.ohchr.org/ Documents/ Issues/Mercenaries/WG/Law/
Germany/SurveyGermanPrivateSecurity.pdf. (4. 5. 2015).
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ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ЗАШТИТИ 
КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (КИ)

Друштва данас у потпуности зависе од научно-технолошког развоја и примјене тех-
ничко-технолошких иновација, што их чини рањивијим из аспекта безбједности, умно-
жава ризике и пријетње и повећава финансијске трошкове за пружања адекватне зашти-
те. Економска криза, демографски раст и његове социоекономске последице повећавају 
потенцијалне пријетње које почињу представљати стварне безбједносне ризике за КИ.13 
Реалне су процјене да ће се учесталост и озбиљност инцидената на КИ повећавати у 
будућности.14 Свака држава, регион или појединачни објекат КИ одговорни су за 
идентификовање пријетње/и од којих покушавају да се заштите (Директивa Савјета 
2008/114/EC од 8. децембра 2008. године, за идентификацију и одређивање европске 
критичне инфраструктуре (ЕКИ) и процјене о потреби побољшања њихове заштите). 
Ефикасна идентификација ризика, пријетњи и способности одбране у одређеним сек-
торима захтијева обострану комуникацију између власника/оператера КИ и државе, а у 
случају да је она проглашена за ЕКИ, онда и између држава чланица и Комисије.15 При-
марна и крајња одговорност за заштиту КИ и ЕКИ је на држави чланици и власнику/
оператеру тих инфраструктура.16 Иако та иницијатива ЕУ представља први важан корак 
ка потпуно интегрисаном приступу ЕУ, ефекти Директиве су прилично ограничени, с 
обзиром на то да европска критична инфраструктура оставља по страни велику већину 
критичне инфраструктуре која није обухваћена дефиницијом критичне инфраструкту-
ре ЕУ и да, самим тим, остаје изван оквира Директиве. Исто тако, обавезе које намеће 
Директива државама чланицама ЕУ прилично су мале и највећи дио надлежности и 
доношење одлука у вези с европском критичном инфраструктуром остављају државама 
чланицама. Унутар ЕУ, јавно-приватно партнерство је развијено у тек неколико области 
јавног сектора, посебно у области транспорта, финансија и заштите јавних објеката. 

У САД су због све веће опасности од неконвенционалних напада ‒ терористички 
акти, употреба оружја за масовно уништавање, напади на критичну инфраструктуру 
и сајбер напади, донете предсједничке директиве (PPD) 62 и 63, које позивају на хит-
ну акцију Владе и националне напоре Владе и индустрије да брзо осигурају контину-
итет и одрживост критичне инфраструктуре. Одржива политика мора рачунати на 
потенцијалне компромисе на нивоу компанија између ефикасности и рањивости за КИ, 
као и на подстицаје који потенцијално утичу на тај компромис.17 

Оператер/власник има кључну одговорност за директно спровођење мјера заштите 
КИ, као и специфичних мјера које је подржавају. Те мере је развио оператер и потврдило 
регулаторно тијело или их је оно и директно дефинисало. Органи оператера задужени 
за заштиту морају да познају финансијске, оперативне и безбједносне утицаје одређених 
мјера на заштиту, а самим тим и на подјелу одговорности за мјере безбједности између 
оператера и других субјеката.

Један од модела сарадње је успостављање јавно-приватних одбора који ће се бавити 
питањима заштите критичне инфраструктуре, као једним од елемената институционали-
зације сарадње између јавног и приватног сектора. Циљ тих одбора би био:

− стварање платформе за размјену ставова, као и рад на осјетљивим питањима веза-
ним за заштиту критичне инфраструктуре;

− побољшање старих и развијање нових законских рјешења за заштиту критичне ин-
фраструктуре;

13  Упоредити: B. Cornelis, Federal Risk Inventory: Survey and Knowledge Building, Liège, 2004.
14  P. J. Maliszewski, Modeling Critical Vaccine Supply Location: Protecting Critical Infrastructure and Population in 
Central Florida, Florida State University, College of Social Sciences, Tallahassee, 2008.
15  Директива вијећа 2008/114/EC од 8. децембра 2008.
16  Ibidеm.
17  E. Michel-Kerjan, et al., The Challenge of Protecting Critical Infrastructure (Working Paper), доступно на: 
http://opim.wharton.upenn.edu/risk/downloads/05-11-EMK.pdf, Center for Risk Management and Decision Pro-
cesses (October 2005).
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− размјена мишљења и коментара актера у раној фази законодавног рада у области 
критичне инфраструктуре;

− организовање радионица, семинара и конференција посвећених заштити критичне 
инфраструктуре и

− креирање базе података стручњака о питањима везаним за критичну инфраструк-
туру у различитим системима ‒ финансије, комуникације, системи телеинформационих 
мрежа, енергетика, системи за дистрибуцију горива и енергије.

Оперативни рад тих одбора би обухватао следеће активности:
обезбјеђивање размјене информација између јавног и приватног сектора о 

пријетњама инфраструктури,
подршка координацији акција у случају оштећења или уништења инфраструктуре,
обезбјеђивање реалне подршке органа јавне управе (савјетовање, обука) у оквиру 

физичке и информационе безбједности, као и у оквиру функционисања унутрашњих 
механизама заштите критичне инфраструктуре и управљања кризама,

учешће у вежбама за заштиту критичне инфраструктуре и
стварање базе стручњака за питања која се односе на заштиту критичне инфра-

структуре у различитим системима.
Јавна управа ће бити одговорна за организацију и функционисање оперативног рада. 

Владино тијело за координацију одржаваће радне контакте с представницима које су 
именовали власници/оператери и носиоци заштите инсталација и објеката критичне 
инфраструктуре, укључујући министарства, управе полиције, обавјештајне агенције, 
граничну полицију и царину, као и штаб ватрогасне службе.

ЗАКЉУЧАК

Иако имају одређене сличности и комплементарне су на много начина, агенције за 
спровођење закона и приватна безбједност се разликују у неким кључним аспекти-
ма. Обука полицијских службеника је знатно ригорознија од обуке припадника служби 
обезбјеђења. Стандарди и сертификација су захтјевнији у агенцијама за спровођење за-
кона у односу на приватну безбједност. Наравно, агенције за спровођење закона имају 
законска овлашћења која далеко премашују она приватног обезбјеђења. С друге стра-
не, приватно обезбјеђење има ресурсе да развије специјализацију изнад капацитета 
већине агенција за спровођење закона, нарочито у области заштите рачунарских мрежа, 
индустријских постројења, финансијских институција, здравствених установа, као и 
малопродајних објеката.

У неким аспектима линија између агенција за спровођење закона и приватне 
безбједности је нејасна. Многи пензионисани званичници државног и локалног нивоа 
долазе на положаје у приватном обезбјеђењу. Поред тога, многи службеници раде као 
приватно обезбјеђење у слободно вријеме. Иако имају много тога да понуде једни други-
ма, они још нијесу сигурни једни у друге.

На примјер, у полицији: 
један дио се жали на мањак провјере прије запошљавања, затим на мањак обуке 

(посебно они који носе оружје), стандарда, сертификације службе обезбјеђења; 
неки виде службе обезбјеђења као појединце који су настојали да остваре каријеру 

у полицији, али нису успјели да дођу до важнијих позиција;
неки виде приватно обезбјеђење као пријетњу свом делокругу рада и
полиција углавном има мало разумијевања за широк спектар приватних 

безбједносних функција, способности, стручности и ресурса и због тога не цијени улогу 
приватног обезбјеђења.

С друге стране, у приватном обезбјеђењу: 
један дио види полицију као елитисте;
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неки осјећају да стручњаци из полиције не маре за приватно обезбјеђење све док не 
размишљају о послу у тој области и

генерално, постоји доза дистанце у контактима.
Без обзира на неповјерење, у интересу обе стране је да га превазиђу и да заједно раде. 

Будући изазови, као што су тероризам и унутрашња безбједност, информациони кри-
минал (компјутерски криминал и високе технологије), нове технологије у области јавне 
безбједности, глобализација пословања, укључујући и приватно обезбјеђење, повећаће 
значај сарадње између јавног и приватног сектора безбједности. 

У интересу страна је да раде заједно.  На примјер, агенције за спровођење закона 
могу припремати приватно обезбјеђење да им помаже у хитним случајевима (у мно-
гим случајевима управо припадници приватне безбједности први реагују), затим ко-
ординирати напоре за очување критичне инфраструктуре (велика већина KИ је у влас-
ништву приватног сектора или је штити приватно обезбјеђење), обезбједити приватном 
обезбјеђењу бесплатну обуку и стицање додатних кадровских ресурса и стручности, 
користити специјализовано знање приватног сектора (сајбер криминал) и напредне 
технологије, обавештавати о инцидентима посредством радника обезбјеђења, добијати 
информација и смањити број позива за интервенцију.

Приватна безбједност такође може имати много користи од те сарадње. Она може да 
унапријед координира планове с јавним сектором у вези с евакуацијом, превозом, храном 
и другим ванредним питањима; добија информације у вези с пријетњама и кретањима 
криминала; развија међусобне односе тако да практичари знају коме да се обрате када 
им је потребна помоћ и када желе да дају информације; подстиче разумијевање агенција 
за спровођење закона за корпоративне потребе (као што је повјерљивост) и подстиче 
интересовање органа за спровођење закона за област приватне безбједности.

Тренутно у САД и ЕУ јавно-приватна сарадња има много облика. На подручју Бал-
кана не постоји организација чија је основна мисија сарадња између јавног и приватног 
сектора безбједности. На основу анализе датих студија случаја, а с циљем успостављања 
ефикасне и дуготрајне сарадње за покретање таквог партнерства, потребно је предузети 
следеће кораке:

1) Успоставити контакте са странама чије је учешће суштински важно за партнер-
ство ‒ извршни директори агенција за спровођење закона и професионалци приватне 
безбједности. 

2) Сврха партнерства је побољшање односа, размјена информација, обука и решавање 
конкретних проблема.

3) Идентификовати друге заинтересоване стране које треба позвати да се придру-
же (шири круг агенција за спровођење закона и безбједносних професионалаца и по-
словних људи). Одредити географско подручје које ће се покривати и дефинисати 
кључне ресурсе (вјештине, личне и професионалне везе, ауторитет, друге врсте услуга и 
финансирање) који ће организацији бити потребни и ко ће их обезбијеђивати.

4) Оформити структуру и сједиште организације. Структура, као што је раније напо-
менуто, може бити сложена или једноставна, формална или неформална, у зависности 
од локалних услова и врсте партнерства. Сједиште може бити у постојећој организацији, 
у некој агенцији за спровођење закона, код неког корпоративног члана или у привредној 
комори. 

5) Израдити план дјеловања, одредити шта чланови морају да ураде да би се партнер-
ство одржало и како могу да помогну да организација оствари своју мисију.

6) Одредити начин на који ће организација комуницирати са својим члановима у ру-
тинским и хитним случајевима. Типична средства за комуникацију су е-пошта, интер-
нет странице, телефон, радио, билтени и састанци.

7) Уз помоћ маркетинга креирати идентитет организације ‒ њен лого, брошуре, ви-
део или дигиталну презентацију, као подршку за прибављање средстава и регрутовање 
нових чланова.
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Одбор би могао покренути низ локалних и регионалних активности, као што су: 
побољшање заједничког одговора на критичне инциденте,

координација у заштити инфраструктуре,
побољшање комуникације и интероперабилности података,
обезбјеђивање и размјена информација за подршку и обавјештајних података (про-

цедуре за одговарајућу размјену информација између актера укључених у безбједност и 
заштиту, посебно дијељење између државних органа и приватних субјеката),

спречавање и истраживање високотехнолошког криминала и
одговор на насиље на јавним окупљањима.

Користи од партнерства имали би сви: 1) агенције за спровођење закона делотворније 
би обављале свој традиционални посао ‒ борба против криминалитета и додатне ак-
тивности заштите националне безбједности, уз помоћ и подршку многих приватних 
безбједносних ресурса у заједници; 2) приватне безбједносне организације би боље 
спроводиле своју мисију заштите људи, имовине и информација својих компанија или 
клијената, служећи истовремено циљевима националне безбједности својих заједница, и 
3) држава би у цјелини имала користи од повећане ефикасности агенција за спровођење 
закона, судова и организација приватне безбједности.

Приватне безбједносне компаније морају имати кључну улогу у успостављању и 
спровођењу јавно-приватних партнерстава и успостављању контаката с надлежним ор-
ганима. Чврсте везе између актера безбједности треба да омогуће размјену искустава и 
најбољих пракси, као и разматрање питања која се тичу свих. 
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PARTNERSHIP BETWEEN THE PRIVATE AND PUBLIC SECURITY SECTORS

Marjan Marjanovic, criminology specialist
Security Guard Montenegro, Podgorica

Abstract: Global security has changed. These changes require from states not only to con-
centrate on the defense from the immediate threats or criminal activity, but rather to focus 
on preventive security measures as a necessity. With the increase in the provision of public 
services provided by the private operators, the boundaries between public institutions and pri-
vate entities/corporations, become blurred in certain areas of public services. One of the key 
elements for effective and comprehensive protection is the cooperation between the public and 
the private sectors. Development of clear rules and procedures between civil services and carri-
ers of protection is an important element of cooperation. The paper will present the modalities, 
advantages and disadvantages of cooperation projects between public and private sectors from 
the USA, Great Britain and the EU, so that with certain modifications those could be used as 
best practice, and implement in our region.

Keywords: public security sector, private security sector, private/public partnership.





СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ – САРАДЊА ЗЕМАЉА 
ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јелена Шупут, мастер правник1 
Институт за упоредно право, Београд

Сажетак: У савременим условима живота већа је мобилност пореских обвезника, 
a услед тога и вероватноћа избегавања плаћања пореза и одговорности због кршења 
те обавезе. Такво понашање наноси штету свакој држави, а самим тим и њеној при-
вреди. Стога на међународном нивоу одавно постоји сагласност да избегавање 
плаћања пореза заслужује санкцију. У националним законодавствима оно је пропи-
сано као прекршај или кривично дело у зависности од висине обавезе чије се плаћање 
избегава. Због велике мобилности пореских обвезника, а у циљу наплате пореза и 
санкционисања евазије, јавља се потреба за међусобном сарадњом држава.

Имајући у виду да део пореза на додату вредност представља приход Европске 
уније, али и да је у интересу заједнице фискална стабилност земаља чланица, донет је 
велики број докумената од значаја за њихову сарадњу у циљу ефикасног сузбијања по-
реске евазије. Од посебне важности су: Уредба Европског савета о административној 
сарадњи и борби против кривичних дела у области пореза на додату вредност број 
904 из 2010. године и Директива Европског савета о административној сарадњи у об-
ласти опорезивања број 16 из 2011. године.

Пре приступања Европској унији, Република Србија је у обавези да усклади своје 
прописе са њеном правном регулативом, а самим тим и да изгради адекватан ин-
ституционални оквир који ће омогућити ефикасну сарадњу земаља чланица у циљу 
сузбијања пореске евазије.

Kључне речи: сузбијање, пореска евазија, сарадња, Европска унија, земље чланице.

УВОД
Порези имају неколико функција. То су: алокативна, редистрибутивна и стабили-

зациона функција. Алокативна функција се састоји у таквом начину распоређивања 
ресурса који омогућава што ефикасније обављање привредних активности, а тиме и 
остварење одређене (што више) стопе економског раста.2 Редистрибутивна функција 
или функција прерасподеле националног дохотка остварује се механизмима јавних 
прихода и јавних издатака. Задатак те функције је пренос (трансфер) дела створеног 
дохотка у корист финансијског потенцијала институција које обезбеђују намиривање 
јавних потреба, односно које су дужне да се брину о сталној понуди јавних добара 
и услуга. Прерасподела дохотка остварује се фискалним приходима (порезима, до-
приносима и др.) и ресурсима јавног дуга.3 Због тога је плаћање пореза од изузетног 
значаја за функционисање државе.

Избегавање плаћања пореза представља друштвено штетно понашање које 
заслужује санкционисање. Порески обвезници често имају негативан став према оба-
вези плаћања пореза и других дажбина. Такав став проистиче из саме природе јавних 
прихода. Њихово плаћање објективно значи одузимање дела дохотка или имови-
не, што смањује економску снагу обвезника и може да доведе до промене у његовом 

1  Истраживач сарадник, suputjelena@yahoo.com. 
2  С. Стојановић, Заједница прихода у пореском систему Србије, Желнид, Београд, 2002, стр. 19.
3  I. Sever, Javne financije, razvoj, osnovne teorije, analize, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, 
1995, str. 53.
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друштвеном положају. То ствара и одређени отпор према обавези њиховог плаћања, али 
и настојање да се нежељени учинци анулирају, односно да се њихов интензитет смањи.4

Много пре савременог друштва постојала је потреба за санкционисањем избегавања 
плаћања пореза. Још је у Египту за време осамнаесте династије фараона у петнае-
стом веку пре наше ере био успостављен сложен порески систем. Фараони су захтева-
ли на годишњем нивоу и добијали су у натури једну петину свих прихода стечених у 
краљевству. Они су их складиштили у краљевским складиштима како би њима плаћали 
државне службенике. Према Херодоту, уколико становници Египта нису испуњавали 
наведене обавезе, могли су бити осуђени на смртну казну.5

Тако је историја права уопште, па и историја нашег права забележила различи-
те појавне облике и видове утаје или неплаћања (избегавања плаћања) пореза и дру-
гих државних дажбина, као и начине санкционисања таквог понашања. Прве податке 
о постојању самосталног кривичног дела пореске утаје на нашим просторима правна 
историја бележи још у раном средњем веку.6 То је већ време када у многим крајевима 
постоје успостављени системи за утврђивање и наплату пореза и других дажбина. Наи-
ме, већ је Душанов законик донет на саборима 1349. и 1354. године предвиђао кажњавање 
за учиниоце кривичних дела пореске утаје или неплаћања пореза.7

Међутим, осим на националном нивоу, данас постоји и велика заинтересованост за 
спречавање пореске евазије на нивоу Европске уније. Разлог за то је пре свега, заинте-
ресованост наведене Заједнице за финансијску стабилност земаља чланица, јер то ис-
товремено значи и њену стабилност. Приход буџета Европске уније представљају њени 
властити приходи, који су уведени 1971, а које чине: царине, приходи од пореза на додату 
вредност који су прикупљени на територији држава чланица, као и приходи засновани 
на бруто националном приходу држава чланица.8 У савременим условима живота све је 
већа мобилност пореских обвезника. Због тога је и већа вероватноћа избегавања плаћања 
пореза, али и одговорности због кршења те обавезе. Имајући у виду наведено, а у циљу 
санкционисања пореске евазије постоји потреба за међусобном сарадњом држава. Због 
тога је на нивоу Европске уније донето неколико докумената који се односе на сарадњу 
земаља чланица у пореској области. Од посебног значаја за сузбијање пореске евазије 
јесу: Уредба Европског савета о административној сарадњи и борби против кривичних 
дела у области пореза на додату вредност из 2010. године и Директива Европског савета 
о административној сарадњи земаља чланица у области опорезивања из 2011. године.

СТАНДАРДИ САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И САРАДЊА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА 
У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ

Највећи део права Европске уније није садржан у примарним изворима, Споразуму 
о Европској унији9 и Споразуму о функционисању Европске уније10, него у секундарном 
законодавству Уније (уредбама, директивама, одлукама, препорукама и мишљењима).11 
4  М. Кулић, Г. Милошевић, Порески криминалитет у: Ревија за криминологију и кривично право, бр. 
3/2010, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања, Београд, 2010, стр. 108.
5  Gley: Gaudemt J., Le pharaon percevait en nature le cinquièmede toutes les rècoltes, Celles-ci sont engrangèes 
dans les greniers royaux. Elles servitont à la rèmunèration des fonctoinnaires, qui se fait elle aussi en nature, Genèse 
XLVIII, 24 Paris, 1967, p. 69. Наведено према: B. Tičar, Uvod v korporacijsko davčno pravo, Institut za javno upravo 
pri Pravni fakultet v Ljubljani, Ljubljana, 2001. стр. 18.
6  М. Анђелковић, Д. Јовашевић, Избегавање плаћања пореза, Фискални и кривично-правни аспект, Центар 
за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2006. стр. 141.
7  Ibid., стр. 133-134.
8  С. Стојановић, Финансирање Европске уније, Службени гласник, Београд, 2008. стр. 46.
9  Ibid., стр. 37.
10  Treaty of the European Union-Consolidаted version 2013, Official Journal C 326, 26. 10. 2012. Текст 
Споразума на енглеском језику налази се на веб-страници: http://eur-lex.europ.eru/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:12012М/TXT. (пристуљено током априла 2015. године).
11  Treaty on the functioning of the European Union-Consolidated version 2012, Officiаl Journal, OJ C 326, 16. 10. 
2012. Текст Споразума на енглеском језику налази се на веб-страници: http://eur-lex.europ.eru/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT. (приступљено током априла 2015. године).
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У складу са чланом 288 став 2 Споразума о функционисању Европске уније Уредба 
има општу примену. Она је обавезујућа у целости и непосредно се примењује у свим 
земљама чланицама. Позиција директива је сложенија. У складу са чланом 228 став 3 
Споразума о функционисању Европске уније, оне обавезују државе чланице у погледу 
исхода који треба постићи и пружају дискреционо право националним властима у по-
гледу начина његове реализације.12

Од посебног значаја за превенцију пореске евазије на територији држава чланица 
имају следећа документа Европске уније: Уредба Европског савета о административној 
сарадњи и борби против кривичних дела у области пореза на додату вредност из 
2010. године и Директива Европског савета о административној сарадњи у области 
опорезивања из 2011. године. Сарадња земаља чланица у наведеним областима треба да 
допринесе сузбијању како пореских прекршаја, тако и пореских кривичних дела, који 
угрожавају не само национални фискални систем, већ и финансијске интересе Европске 
уније.

Уредба Европског савета о административној сарадњи земаља чланица 
у области пореза на додату вредност из 2010. године

Уредбa Европског савета број 1798 од 7. октобра 2003. године о административној 
сарадњи земаља чланица у области пореза на додату вредност13 измењена је више пута. 
Разлог за то јесте унапређење борбе против пореских превара у области пореза на до-
дату вредност. 

Пореска евазија у оквиру Европске уније доводи до великих губитака за њен буџет 
и нарушавања основних пореских принципа. Она нарушава кретање капитала и сло-
боду конкуренције, а њене последице такође погађају и међународну трговину. Због 
тога, борба против пореске евазије у области пореза на додату вредност захтева ближу 
сарадњу надлежних органа земаља чланица. Нове потребе настале на тржишту Европ-
ске уније захтевале су доношење Уредбе о административној сарадњи и борби против 
кривичних дела у области пореза на додату вредност број 904/2010.14 Наведеном уред-
бом је прописан начин административне помоћи и сарадње земаља чланица у борби 
против пореских деликата, која се пре свега састоји у међусобној размени информација. 
Те информације се могу размењивати како на основу захтева одређене земље, тако и без 
тог захтева у случајевима који су прописани Уредбом.

Достављање захтева и размена информација које су неопходне за спровођење по-
ступка контроле плаћања пореза на додату вредност врши се у електронској форми.15 
Тај поступак се обавља посредством тзв. одељења за везу. Земље чланице су у складу са 
Уредбом у обавези да наведена одељења успоставе на националном нивоу. Осим тога, 
оне су у обавези да успоставе и Централну канцеларију за везу. Одељења су директно 
одговорна Централној канцеларији, која је овлашћена за комуникацију са надлежним 
органима Европске уније. У складу са Уредбом она води списак одељења за везу који 
је доступан у електронској форми другим земљама чланицама.16 Надлежност одељења 
одређује се у складу са националним прописима, а земље заинтересоване за админи-
стративну сарадњу могу се о њима информисати на основу увида у електронски списак.

12  Д. Поповић, Г. Илић Попов, Екстерна димензија секундарног права Европске уније о директним 
порезима, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 1/2012, Београд, 2012. стр. 36.
13  Council Regulation (EC) No 1798/2003 of 3 October 2003 on administrative cooperation on the field of val-
ue added tax and repealing Regulation (ECC) No 218/92, Official Journal L 264, 15. 10. 2003. Текст Уредбе се 
налази на веб-страници: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1798:EN:HT
ML, приступљено током априла 2015. године.
14  Council Regulation (EC) No 904/2010 of 7 October 2010 on administraton cooperation and combat-
ing fraud in the field of value added tax, Official Journal of the European Union, L268/1, 13. 10. 2010. Текст се 
налази на веб-страници: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018 
EN:PDF, приступљено током априла 2015. године.
15  Начин достављања захтева и размена информација прописани су чланом 4 Уредбе Европског савета.
16  Члан 4 Уредбе Европског савета.
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Према Канцеларији за везу одељења имају и одређене обавезе, које такође морају 
да буду прописане националним законодавством. Наиме, она су у обавези да је ин-
формишу приликом пријема одређеног захтева, достављања одговора на захтев или 
пружања помоћи земљи која га је поднела.17 Уколико се одељењу за везу достави захтев 
за поступање који није у његовој надлежности, оно је у обавези и да о томе обавести 
Централну канцеларију за везу, која тај захтев прослеђује надлежном одељењу или пред-
узима друге неопходне активности.18 

Уредбом су прописани и случајеви када надлежни органи земље чланице Европ-
ске уније могу без поднетог захтева да доставе информације надлежном органу друге 
земље чланице. За поступање у складу са тим неопходно је да су кумулативно испуњени 
следећи услови:19

1) да надлежни орган одређене земље процени да је неопходно доставити информације 
органу друге земље ради спровођења поступка пореске контроле;

2) да одређена држава има основа да верује да је у конкретном случају поступљено 
супротно прописима којима је уређена област пореза на додату вредност и

3) да постоји опасност од пореског губитка у другој држави чланици.
Осим захтева за добијање одређених информација, заинтересована земља чланица 

може да поднесе и захтев за добијање одређених обавештења од стране друге земље, 
као што су нпр. информације о спроведеним мерама, донетим одлукама надлежних 
органа или захтев за достављање правне регулативе у области пореза на додату вред-
ност. Уредбом је прописана и могућност да службеници из одељења за везу једне земље 
посете одељење за везу у другој земљи и да у штампаној форми добију неопходну 
документацију.20 Међусобна помоћ земаља чланица Европске уније не састоји се само у 
могућности размене релевантних информација и документације. Уредбом је прописана 
могућност вршења пореске контроле од стране надлежних органа друге земље чланице, 
уколико је извесно да ће таква контрола бити ефикаснија.21

У оквиру поглавља десет Уредбе предвиђено је да се у циљу унапређења институ-
ционализовне мултилатералне сарадње у области превенције пореског криминалитета 
успоставља мрежа за брзу размену информација од кључног значаја. У складу са тим 
успостављена је децентрализована мрежа за брзу размену информација од значаја за 
превенцију пореског криминалитета Eurofisc22, која није орган Европске уније и која 
нема статус правног лица.23 Логистичку и техничку подршку овом телу пружа Европска 
комисија.24 У складу са тим, државе чланице су у обавези да успоставе механизме за:25

1) упозорење на могућност извршења пореских деликата;
2) координацију брзе размене информација на међународном нивоу и
3) координацију рада службеника за везу са Eurofisc.
То подразумева да земље чланице на националном нивоу успоставе најмање једну 

службу за размену информација (одељења за везу). Уредбом је прописано да оне могу да 

17  Наведена обавеза је прописана чланом 5 Уредбе Европског савета.
18  Члан 6 Уредбе Европског савета.
19  Услови под којима је могуће достављати информације надлежном органу друге земље чланице Европске 
уније морају да буду кумулативно испуњени. Они су прописани чланом 13 Уредбе Европског савета.
20  Наведена могућност је предвиђена чланом 25 Уредбе Европског савета.
21  Члан 29 Уредбе Европског савета.
22  Eurofisc није владина агенција, већ децентрализована мрежа без статуса правног лица, чији је циљ 
унапређење и институционализација мултилатералне и децентрализоване сарадње. Све земље чланице 
Европске уније су у обавези да изаберу службенике за везу са Eurofisc-ом. Наведена мрежа је од великог 
значаја за успостављање институционалне мултилатералне сарадње у области борбе против пореских 
деликата. Више информација о Eurofisc-у налази се на веб-страници: http://www.eurofisc.eu/how_it_works/, 
приступљено током априла 2015. године.
23  Успостављање Eurofisc мреже предвиђено је чланом 33 Уредбе Европског савета.
24  Члан 36 Уредбе Европског савета.
25  Наведена обавеза је прописана чланом 36 Уредбе Европског савета.
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достављају релевантне информације и земљама које нису чланице Европске уније под 
следећим условима:26

1) уколико земља којој је поднет захтев за достављање информације пристане на та-
кав вид комуникације и

2) да земља која није чланица Европске уније достави доказ да је та информација не-
опходна за спречавање незаконитих трансакција којима се крше прописи о порезу на 
додату вредност.

Национални прописи којима се уређује функционисање система пореза на додату 
вредност морају да буду у складу са овом уредбом, а земље чланице су у обавези да 
Европску комисију обавесте о техничкој или суштинској измени одредби којима се 
уређује систем пореза на додату вредност. Оне су такође у обавези да без одлагања 
обавесте Комисију Европске уније о закључењу билатералних уговора којима се уређује 
област пореза на додату вредност. По пријему обавештења Комисија Европске уније 
обавезно доставља потврду о пријему информације земљи или земљама чланицама 
које су доставиле такво обавештење.27 С обзиром да је, у складу са Споразумом о 
функционисању Европске уније, обавезна примена њених уредби, земље чланице су у 
обавези да своје националне прописе усагласе са њиховим одредбама. 

Директива Европског савета о административној сарадњи 
у области опорезивања

Велики значај за превенцију и санкционисaње извршилaцa фискалних кривич-
них дела има и Директива Европског савета о административној сарадњи у области 
опорезивања број 2011/16/ЕУ од 15. фебруара 2011. године, којом је стављена ван снаге 
претходна Директива број 77/799/ЕCC која је уређивала исту материју.28 Директивом 
из 2011. године предвиђена је могућност пружања узајамне помоћи земаља чланица у 
области опорезивања због све веће мобилности пореских обвезника и великог броја 
трансакција на међународном нивоу. Директива је донета у циљу спречавања пореске 
евазије, а самим тим и спречавања поремећаја на међународном тржишту. 

Претходна директива из 1977. године о међународној помоћи између земаља члани-
ца у области директног опорезивања и опорезивања премија од осигурања није била 
у складу са захтевима међународног тржишта и није предвиђала мере од значаја за 
међународну сарадњу у области превенције пореских кривичних дела. Због тога су Ди-
рективом Европског савета из 2011. године предвиђена правила и процедуре од значаја 
за међународну сарадњу земаља чланица у вези са разменом информација, у циљу 
превенције пореских кривичних дела. Размена информација се одвија електронским пу-
тем, а земље су у обавези да сарађују са Комисијом Европске уније у циљу обезбеђивања 
координације и евалуације поступка размене информација.

Директива се примењује ради превенције пореске утаје и преваре без обзира о чијим 
се приходима ради, тј. без обзира да ли је у питању приход државе, органа територијалне 
аутономије или јединице локалне самоуправе. Она се не односи на превенцију поре-
ске преваре или утаје у области пореза на додату вредност, царина, акциза и обавезног 
социјалног осигурања уколико су они обухваћени другим прописима Европске уније 
којима се уређује међусобна сарадња земаља чланица у тој области. Осим тога, Дирек-
тива се не односи на таксе за уверења, друга документа или обавезе уговорне природе, 
као ни за комуналне накнаде.29

26  Услови под којима земље чланице Европске уније могу да достављају информације другим земљама 
које нису чланице наведене Заједнице, прописани су чланом 50 Уредбе Европског савета.
27  Члан 60 Уредбе Европског савета.
28  Council directive 2011/16/EU of 15 Ferbruary 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and 
repealing Directive 77/799/ECC, Official Journal of the European Union, L 54/1 од 11. 3. 2011, текст Директиве 
се налази на веб-страници: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?un=OJ:L:2011:064:0001:0012:En.
PDF, приступљено током априла 2015. године.
29  Обим примене Директиве Европског савета о административној сарадњи у области опорезивања 
дефинисан је чланом 2. 
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Наведеним актом Европског савета предвиђена је обавеза земаља чланица да 
оснују одељења за везу и успоставе Централну канцеларију за везу која комуницира са 
Комисијом Европске уније, координира рад одељења за везу, води списак одељења за 
везу и доставља га, како земљама чланицама, тако и Европској комисији.30

Одељења за везу су за свој рад директно одговорна Централној канцеларији за везу, 
а у њима морају бити запослени компетентни службеници. Када наведена одељења 
добију захтев за достављање информација, у обавези су да о приспећу тог захтева, као 
и о одговору који су дали у вези са тим, обавесте Централну канцеларију за везу. Уко-
лико одељење за везу прими захтев за који није надлежно, у обавези је да га проследи 
Централној канцеларији, која ће га доставити надлежном одељењу за везу.31 Директивом 
је прописан рок у којем су одељења у обавези да земљи подносиоцу захтева потврде 
његов пријем. То је рок од седам дана од дана пријема захтева. По правилу, ту потврду 
би требало доставити електронским путем.32

Директива предвиђа да одређена земља може да без поднетог захтева другој земљи 
достави одређене информације које се тичу пореза.

То су следећи услови:33

1) да надлежни орган одређене државе основано сумња да постоји опасност од по-
реског губитка у другој држави;

2) да лице које је порески обвезник остварује право на пореску олакшицу или изузеће 
од плаћања пореза у једној држави чланици, а то даје довољно основа за сумњу да се 
ради о пореској превари;

3) да трансакција из уговора између одређених лица подлеже опорезивању у једној 
држави чланици, а да постоји опасност да ће неплаћањем пореза или плаћањем мањег 
износа пореза наступити штета за буџет једне или друге државе и

4) да је информацију неопходно проследити ради процене пореске обавезе у другој 
држави чланици.

Осим узајамне помоћи путем размене информација, Директивом је предвиђена и 
могућност физичке предаје одређене документације надлежном представнику земље 
чланице, размена знања и искуства и помоћ приликом вршења пореске контроле у 
другој земљи чланици.34 Наиме, Директивом је прописано да овлашћено лице једне 
земље може у просторијама одељења за везу да прикупља информације и копије реле-
вантне документације.35 Земље чланице су у обавези да сарађују са Комисијом Европ-
ске уније у оцењивању усклађености сарадње и националних прописа са Директивом. 
Осим тога, предвиђена је и могућност израде заједничких упутстава и приручника који 
се тичу размене праксе и међусобних искустава у области превенције пореске преваре 
и утаје.36 Земље чланице могу да пруже помоћ и трећим земљама, с тим што су у обаве-
зи да међусобну сарадњу уреде посебним уговором у складу са Директивом.37

Прелазним и завршним одредбама Директиве прописано је да Комисија Европ-
ске уније сваке пете године почев од 1. јануара 2013. године подноси извештај о при-
мени Директиве Европском парламенту и Савету.38 Чини се да одредбе Директиве 
омогућавају ефикасну сарадњу земаља чланица у области превенције пореске евазије. 
Међутим, оне се не односе на област пореза на додату вредност, с обзиром да је она 
уређена Уредбом о административној сарадњи и борби против кривичних дела у об-
ласти пореза на додату вредност.

30  Наведена обавеза предвиђена је чланом 4.
31  Члан 4 Директиве Европског савета.
32  Рок и начин достављања потврде прописан је чланом 7 Директиве Европског савета.
33  Члан 9 Директиве Европског савета. Наведени услови морају да буду кумулативно испуњени.
34  Члан 11 Директиве Европског савета.
35  Наведена могућност предвиђена је чланом 11 Директиве Европског савета.
36  Члан 23 Директиве Европског савета.
37  Та могућност је предвиђена чланом 24 Директиве.
38  Члан 27 Директиве.
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НЕОПХОДНОСТ ИЗМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Република Србија је у обавези да своје национално законодавство усклади са про-
писима Европске уније којима је уређена административна сарадња земаља чланица у 
пореској области. У складу са одредбама Споразума о функционисању Европске уније, 
примена Уредбе о административној сарадњи и борби против кривичних дела у области 
пореза на додату вредност број 904 из 2010. године је обавезујућа, док је у вези са Ди-
рективом о административној сарадњи у области опорезивања број 16 из 2011. године 
битан крајњи исход, односно примена њених одредби одабиром начина који одговара 
конкретној држави.

У Републици Србији постоји плурализам пореских прописа, али је сам порески 
поступак уређен Законом о пореском поступку и о пореској администрацији39. Због 
тога је у циљу примене одредаба Уредбе и Директиве неопходно изменити наведени 
Закон. У радној верзији превода на српски језик Извештаја Европске комисије о на-
претку Србије за 2014. годину40, који прати Саопштење Комисије упућено Европском 
парламенту, Савету, Економском и Социјалном комитету и Комитету региона, наводи 
се да је у оквиру преговарачког поглавља шеснаест, које се тиче опорезивања, постиг-
нут умерен напредак. Међутим, у области финансијских и буџетских одредаба, наро-
чито у области пореза на додату вредност, наводи се да није дошло до помака. Стога 
се даје препорука за унапређење инструмената за борбу против избегавања плаћања 
пореза и превара, као и за смањење њиховог обима. Област административне сарадње 
земаља чланица Европске уније у пореској области требало би да буде уређена Законом 
о пореском поступку и пореској администрацији, обзиром да се њиме уређују посту-
пак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, права, обавезе и регистрација по-
реских обвезника, као и пореска кривична дела и прекршаји. У петој глави наведеног 
Закона већ је уређена област међународне правне помоћи, али је за примене одредби 
Уредбе о административној сарадњи и борби против кривичних дела у области поре-
за на додату вредност и Директиве Европског савета о административној сарадњи у 
области опорезивања неопходно додатно унапређење институционалних капацитета. 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији неопходно је одредити ор-
гане надлежне за размену информацијa: одељења за везу и Централну канцеларију за 
везу, начин достављања информација (на основу писаног захтева и без писаног захте-
ва), рокове за одговор на захтев, начин комуникације одељења за везу са Централном 
канцеларијом (обавештавање о поднетим захтевима и рокови за њихово достављање, 
као и начин обавештавања о пруженој помоћи надлежним органима друге земље), на-
чин вођења евиденције о одељењима за везу од стране Централне канцеларије, као и 
начин њеног комуницирања са надлежним органима Европске уније. Посебан део у За-
кону требало би да садржи одредбе које се односе на административну сарадњу земаља 
чланица и борбу против кривичних дела у области пореза на додату вредност, а посе-
бан део одредбе које се односе на административну сарадњу у области опорезивања (у 
питању су остали порези). 

Осим тога, требало би прописати начин сарадње са EUROFISC-oм, под којим се под-
разумева систем раног узбуњивања који користе државе чланице како би једна другу 
упозориле на постојање покушаја међународних превара у вези са порезом на додату 
вредност. У том делу требало би прописати органе који ће бити надлежни за сарадњу са 

39  Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник Републике Србије, бр. 
80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003-исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. 
закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012-исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2012, 
68/2014 и 105/2014.
40  Радна верзија превода на српски језик Извештаја Европске комисије за 2014. годину, који прати 
Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном 
комитету и Комитету региона од 8. 10. 2014. године налази се на веб-страници: http://www.seio.gov.rs/up-
load/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Izvestaj_o_napretku_dec14.pdf, приступљено 
током априла 2015.  У наведеном Извештају је обухваћен период од октобра 2013. до септембра 2014. године.
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другим органима држава чланица, као и начин сарадње са земљама које нису чланице 
Европске уније.

Kaо пример може се навести Опћи порезни закон Републике Хрватске.41 Наведеним 
законом уређена је применa прописа Европске уније, тако што је чланом 1.а. предвиђено 
које директиве Европске уније постају део правног поретка. Осим тога, истим чланом је 
утврђено и тело надлежно за спровођење Уредбе Савета Европе број 904 из 2010. године 
о административној сарадњи и борби против кривичних дела у области пореза на до-
дату вредност. У оквиру главе осам, која се тиче административне сарадње држава чла-
ница Европске уније, за подручје пореза предвиђено је да су за спровођење Директиве 
и Уредбе надлежни Министарство финансија, Пореска и Царинска управа. Посебан део 
у Закону посвећен је административној сарадњи у области пореза. У оквиру тог дела 
предвиђено је тело надлежно за сарадњу и начин поступања по захтевима за достављање 
информација, као и начин узајамне помоћи приликом наплате тражбина по основу по-
реза и других јавних давања, као и приликом спровођења других мера. Самосталан део 
Закона је посвећен административној сарадњи у области пореза на додату вредност у 
складу са Уредбом. У том поглављу су посебно дефинисани делатност и поступање орга-
на Пореске управе у наведеној области.

Иако пореска евазија не представља савремени облик криминалитета, начини 
њеног извршења и велика мобилност пореских обвезника отежавају њено откривање 
и санкционисање извршилаца. Због тога је у савременим условима живота неопходна 
међусобна сарадња држава у циљу њеног сузбијања. 

ЗАКЉУЧАК

Некада је за сузбијање пореске евазије била довољна интервенција одређене државе 
на чијој се територији избегава плаћање пореза, путем санкционисања извршилаца дела. 
С обзиром на све већу мобилност пореских обвезника, као и на то да се буџет Европ-
ске уније финансира из дела прихода који се плаћају на територији држава чланица, на 
нивоу наведене Заједнице постоји велико интересовање за сарадњу у области сузбијања 
пореске евазије. Због тога је неопходно да земље чланице изграде институционалне ка-
пацитете за остваривање наведене сарадње у складу са Уредбом о административној 
сарадњи и борби против кривичних дела у области пореза на додату вредност број 904 
из 2010. године и Директивом Европског савета о административној сарадњи у области 
опорезивања број 16 од 15. фебруара 2011. године. Имајући у виду да Република Србија 
тежи чланству у Европској унији, неопходно је да пре приступања наведеној заједници 
усклади своје национално законодавство са наведеним прописима.

Иако се у Извештају Европске комисије о напретку Србије у 2014. години наводи 
да је постигнут умерен напредак у области опорезивања, та констатација се не односи 
на област одредаба које се тичу пореза на додату вредност и борбе против избегавања 
плаћања пореза и пореских превара и, у том контексту, предузимања мера за смањење 
њиховог обима. Због тога је у наредном периоду неопходно изменити одредбе нацио-
налних пореских прописа. Када је у питању административна сарадња земаља чланица 
у области борбе против пореске евазије, неопходно је изменити Закон о пореском по-
ступку и пореској администрацији. У складу са тим, Законом би требало прописати ор-
гане надлежне за сарадњу са другим земљама чланицама, успоставити одељења за везу 
и Централну канцеларију за везу, прописати начин поступања по захтевима државе која 
тражи достављање информација, рокове за поступање по тим захтевима, начин вођења 
електронске евиденције одељења од стране Централне канцеларије за везу, као и њену 
координацију са одељењима и надлежним органима Европске уније. Имајући у виду да 
се посебна регулатива Европске уније односи на административну сарадњу земаља чла-
ница у борби против пореских кривичних дела у области пореза на додату вредност, а 
посебна на област административне сарадње у области опорезивања, могле би се За-
41  Narodne novine, бр. 147/2008, 18/2011, 78/2012, 136/2012, 73/2013 и 26/2015.
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коном о пореском поступку и пореској администрацији прописати посебне одредбе за 
сваку од наведених области, као што је предвиђено Опћим порезним законом Републи-
ке Хрватске.

Међутим, од великог значаја за сузбијање пореске евазије јесте и превентивно 
деловање којем доприноси сарадња земаља чланица помоћу EUROFISC-а, путем којег 
земље чланице једна другу упозоравају на постојање покушаја међународних превара у 
вези са порезом на додату вредност. Због тога је Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији неопходно успоставити институционални оквир који ће омогућити и 
такав вид сарадње, а који је од изузетног значаја за област превенције пореске евазије у 
области пореза на додату вредност.
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FIGHTING AGAINST TAX EVASION – COOPERATION BETWEEN 
THE EUROPEAN MEMBER STATES 

Research Associate Jelena Shuput, LLM
Institute of Comparative Law, Belgrade

Abstract: The great mobility of taxpayers, and at the same time a great possibility for tax 
evasion and avoidance of liability for violation of tax paying obligation, are present in the mod-
ern life conditions. Such behaviour harms all countries, and thus their economy. Therefore, at 
the international level, for a long time a consensus has existed that such behaviour deserved a 
sanction. In the national legislations, tax evasion is prescribed as a misdemeanour or offence, 
depending of the amount of tax that is being evaded. Due to the great mobility of taxpayers, 
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and in order to collect taxes and sanction their evasion, the cooperation at the international 
level is of utmost importance.

Having in mind that a part of the value added tax is revenue of the European Union, and the 
fact that fiscal stability of the member states is very important for its stability, the Community 
adopted a number of documents important for the cooperation between member states in or-
der to prevent tax evasion. Among the most important are: Council Regulation (EC) 904/2010 
on administration cooperation and combating fraud in the field of value added tax аnd the 
Council Directive 2011/16/ЕU on administrative cooperation in the field of taxation.

Before joining the European Union, the Republic of Serbia is obliged to harmonize its leg-
islation with EU legal regulations, and to build an institutional framework that will allow ad-
equate cooperation to combat tax evasion.

Keywords: fighting, tax evasion, cooperation, European Union, State Members.



ЗНАЧАЈ СВЕДОКА САРАДНИКА И СПОРАЗУМA О ПРИЗНАЊУ 
КРИВИЦE У СУПРОТСТАВЉАЊУ САВРЕМЕНИМ 

ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛА

Маријана Јокић, МА1

Управа за управне послове Полицијске управе Београд
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Жељко Кршић, МА2

Инспекторат за унутрашњу контролу, Бања Лука
Министарство унутрашњих послова републике Српске

Сажетак: Савремене облике криминала, поготово организовани и ви со ко те хно-
ло шки криминал, одликују изузетна професионалност извршилаца, тајновитост, 
хијерархијска структура међу извршиоцима и др. Због ових одлика веома тешко 
је обезбедити квалитетне доказе о почињеним кривичним делима, постојању 
организоване групе која она врши, свим учесницима у извршењу, евентуалној вези 
извршилаца и лица из власти и др. Доказе и информације о напред наведеном могу 
углавном дати само лица која су саизвршиоци кривичних дeла или лица из њихове 
најближе околине. Када истражиоци дођу до тих лица и успоставе са њима позитиван 
контакт, та лица од истражилаца траже одређене уступке како би сведочила и сарађивала 
са истражиоцима. Ти уступци се обично огледају у ослобађању од кривичног гоњења 
и изрицању блажих санкција. У Кривичном законодавству земаља Европске уније, а и 
других држава, предвиђени су одређени облици сарадње између сведока, осумњичених, 
окривљених и осуђених лица са органима кривичног гоњења у циљу расветљавања 
кривичних дела. Уочавајући значај таквих механизама, у Рeпублици Српској, а и 
у државама у окружењу, у последњих десетак година увршетене су у Кривично 
законодавство одредбе које предвиђају одређене облике давања имунитета сведоку и 
преговарања о кривици са клаузулом о сарадњи осумњиченог и окривљеног, а у циљу 
сарадње тих лица приликом расветљавања кривичних дела. Примена тих механизама 
је у пракси показала свој значај, али и потребу дорађивања у циљу квалитетнијег 
спровођења истрага и супротстављања савременим облицима криминала. Борба 
против организованог криминала и других савремених облика криминала је данас 
скоро немогућа без употребе ових механизама и сведока сарадника или осумњичених/
окривљених сарадника.

Кључне речи: Савремени облици криминала, имунитет сведока, преговарање о 
кривици са калузулом о сарадњи, сведок сарадник.

СПЕЦИФИЧНА ОБЕЛЕЖЈА САВРЕМЕНИХ ОБЛИКА КРИМИНАЛА

Када говоримо о савременим облицима криминала, пре свега мислимо на појавне 
облике организованог криминала и тероризма, као и на нове појавне облике кри-
минала као што су високотехнолошки криминал и еколошки криминал. Савреме-
ни облици криминала, односно кривична дела која представљају савремене облике 
криминала се углавном, и у случајевима где немају обележја организованог крими-
нала, врше од стране организованих криминалних група. Карактеристике ових ор-
ганизованих криминалних група су професионализација извршилаца, тачан распо-
ред послова и дужности извршилаца у организацији и тајност рада. Када говоримо о 
професионализацији, мислимо на усавршавање начина извршења у циљу избегавања 

1 jokicmarijana@gmail.com
2 zeljkokrsic053@gmail.com
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откривања и доказивања извршеног дела, што подразумева и усавршавање прикривања 
трагова и последица извршења дела. Када томе додамо и тачно одређену поделу дуж-
ности и строгу тајност, где обично сви извршиоци не познају све друге, увиђамо сву 
тежину откривања, а поготово тежину разоткривања и доказивања извршених дела и 
одговорности свих учесника. У оваквим криминалним групама, само непосредни из-
вршиоци и њихови саучесници, а понекада и најближи сарадници или чланови поро-
дице, знају начин извршења, где су средства извршења и други трагови и докази и ко 
су поједини или сви други чланови организоване групе и извршиоци кривичних дела. 
Знатан број кривичних дела се данас извршава без остављања квалитетних или било как-
вих материјалних трагова и доказа. Такође, за савремене облике криминала карактери-
стичан је и покушај легализације противправно стечене имовинске користи и увођење 
нелегално прибављеног новца у легалне новчане токове, односно прање новца. При томе 
се нелегално стечена имовина и прибављени новац, кроз низ финансијских трансакција 
убацује у редовне новчане токове, а при томе је обично неминовна сарадња више раз-
личитих лица које те трансакције обављају у строгој тајности. Такође, савремене облике 
криминала најчешће прате и одређена коруптивна кривична дела, било непосредно при 
припреми или извршењу кривичних дела и других нелегалних радњи, било по извршењу, 
у циљу избегавања кривичног прогона. Коруптивна кривична дела, односно корупцију, 
изузетно је тешко открити и доказати, с обзиром да након непосредног извршења тих 
дела углавном не остају квалитетни материјални докази, којима би се у истрази могла 
поткрепити и доказати одговорност извршилаца, нпр. код кривичних дела давања и 
примања мита један извршилац предаје новац другом извршиоцу који прима тај новац, 
али не остају трагови на основу којих би се тај новац идентификовао и користио као ква-
литетан доказ. Да би исти новац, уколико би евентуално био пронађен, био квалитетан 
доказ, потребно је да постоји неки траг о његовој примопредаји, да истражиоци унапред 
знају валуту, апоене и серијске бројеве новчаница, да је новац евентуално означен и др., 
а то су чињенице које су познате или могу бити познате само извршиоцима. Из свега 
наведеног јасно је колики је значај информација које могу дати саучесници или сведоци 
вршења кривичних дела. Дуга пракса поступања истражних органа у многим земљама 
показује да су припадници криминалних група и извршиоци кривичних дела спремни 
да уз одређене уступке, као што су ублажавање казне, потпуни или делимични имунитет 
од кривичног гоњења или ослобађање од одређених обавеза или неодузимање имовине 
стечене кривичним делима, сарађују са органима кривичног гоњења, дају информације 
и сведоче о почињеним кривичним делима, саизвршиоцима и траговима, и дају друге 
информације корисне за кривично процесуирање извршилаца кривичних дела.

СВЕДОЦИ САРАДНИЦИ КАО МЕХАНИЗАМ СУПРОТСТАВЉАЊА 
САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛА

Сведок сарадник свакако није новина као механизам супротстављања савременим 
облицима криминала. Овај механизам се већ веома дуго и успешно користи у многим 
државама света у борби против организованог и најтежих облика криминала, на при-
мер у Италији и Сједињеним Америчким Државама, чији кривичноправни системи 
се могу сматрати и колевком овог механизма. Такође, колики је значај овог механиз-
ма у супротстављању савременим облицима криминала указују и препоруке одређених 
међународних институција и тела о увођењу овог института у национално законо-
давство и његовом сталном унапређењу. Тако Конвенција Уједињених нација против 
транснационалног организованог криминала у члану 26 обавезује државе потписнице 
да предузму одговарајуће мере да охрабре лица која учествују или која су учествовала у 
организованим криминалним групама:

а) да прибаве информације корисне за надлежне органе за сврхе истраге и доказе о 
стварима, као што су: 
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− идентитет, врста, састав, структура, локација или активности организованих крими-
налних група;

− везе, укључујући и међународне везе, с другим организованим криминалним групама;
− прекршаје које су организоване криминалне групе починиле или би могле починити;
б) да пруже фактичну, конкретну помоћ надлежним органима која може допринети 

да се организоване криминалне групе лише извора или прихода од криминала.
Конвенција препоручује два начина „вредновања“ сарадње таквих лица: могућност 

блажег кажњавања или давање имунитета од кривичног гоњења лицу које омогући 
значајну сарадњу, обавезујући државе да своје домаће законодавство усклађују с пре-
узетим обавезама, добрим праксама и основним домаћим правним принципима3.

У Конвенцији Уједињених нација против корупције4 посвећена је пажња питању 
сарадње лица која су учествовала у извршењу кривичних дела. Чланом 37 (Сарадња с 
органима за примену закона) препоручује се државама уговорницама да:

− размотре могућност да се, у складу с основним начелима њиховог унутрашњег за-
конодавства, дâ имунитет од кривичног гоњења лицу које у знатној мери сарађује у ис-
трази или кривичном гоњењу дела утврђеног у складу с Конвенцијом5.

− размотре могућности да се, у случајевима где то одговара, предвиди блажа казна 
за оптужена лица која у знатној мери сарађују у истрази или кривичном гоњењу дела 
утврђеног у складу с Конвенцијом.

Постоје различити модалитети остваривања сарадње сведока, па и осумњичених, 
окривљених и осуђених лица са органима кривичног гоњења, као што су давање имуни-
тета сведоку и склапање споразума о сарадњи осумњиченог, окривљеног или осуђеног 
лица са органима кривичног гоњења, или посебан институт крунског сведока који 
одређује посебна права и дужности сведока који може да дâ веома значајне информације о 
извршеним кривичним делима, неопходне за процесуирање извршилаца. Сведок сарад-
ник је лице које пристаје да сарађује са органима кривичног гоњења, односно да сведочи 
и дâ значајне информације о извршеним кривичним делима и њиховим извршиоцима у 
замену за блаже кажњавање или потпуно ослобађање од одговорности или кривичног 
гоњења. Сведок сарадник постаје свако лице које, иако је претходно било осумњичено 
или оптужено, пристане да, уз одређене погодности као што су ублажавање казне или 
делимични или потпуни имунитет од кривичног гоњења, сарађује са органима кривич-
ног гоњења и сведочи против саучесника или извршилаца других кривичних дела.

Давање имунитета сведоку подразумева „обећање“ тужиоца сведоку који пристаје да 
сведочи о чињеницама које и њега могу изложити кривичном гоњењу, да неће бити кри-
вично гоњен ако сведочи о тим чињеницама. Приликом одлучивања о давању имуните-
та, тужилац процењује важност информација које сведок може да открије у истрази и 
сразмерност доприноса тих информација истрази у односу на евентуалну одговорност 
сведока. При давању имунитета тужилац мора у писменој форми донети одлуку и скло-
пити неку врсту уговора са сведоком у циљу прецизирања обавеза сведока и обима иму-
нитета. Такође, у неким кривичноправним системима се предвиђа обавеза прибављања 
одобрења надлежног суда за давање имунитета сведоку. Овај модалитет остваривања 
сарадње органа кривичног гоњења са сведоцима је присутан у многим кривичноправ-
ним системима и најчешће се користи.

Овде ћемо се позабавити давањем имунитета сведоку у складу са одредбама Закона о 
кривичном поступку Републике Српске6. У складу са одредбама Закона о кривичном по-
ступку имунитет од кривичног гоњења сведоку даје тужилац. Законом о кривичном по-
3 Конвенција је усвојена на Генералној скупштини Резолуцијом 55/25 од 15. новембра 2000. Детаљније: 
United Nations Office on Drugs and Crime): Legislative guides for the Implementation of the UN Convention 
against Transnational Organized Crime and the Protocol thereto, www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC. 
4 Конвенција усвојена 31. октобра 2003.
5 Рубил Г., Сарадња оптуженог у кривичном поступку (свједок-покајник), Право и правда, Сарајево, 
10/2011, (277-296), стр 281. 
6 Закон о кривичном поступку Републике Српске објављен у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 
53/12 од 11. јула 2012.
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ступку Републике Српске из 2003. године7 је први пут у кривично законодавство Репу-
блике Српске уведен овај механизам. У поменутом Закону о кривичном поступку је само 
у две одредбе поменуто давање имунитета сведоку. Тако у члану 43 – Права и дужности 
тужиоца, под тачком (в) Закон о кривичном поступку РС из 2003. године прописује да 
тужилац даје имунитет у складу са законом. Поред поменуте одредбе, предметни Закон 
о кривичном поступку, још само у члану 148 – Право сведока да не одговара на поједина 
питања, прописује давање имунитета и то на следећи начин: 

„(1) Сведок има право да не одговара на поједина питања ако би га истинит одговор 
изложио кривичном гоњењу.

(2) Сведок који користи право из става 1 овог члана, одговориће на та питања ако му 
се да имунитет.

(3) Имунитет се даје одлуком тужиоца.
(4) Сведок који је добио имунитет и који је сведочио, неће се кривично гонити осим 

ако је дао лажни исказ.“
Нови Закон о кривичном поступку Републике Српске из 2012. године8 готово на 

идентичан начин прописује давање имунитета сведоку од стране тужиоца.
Као што видимо из претходно наведених одредаба Закона о кривичном поступку 

Републике Српске, веома штуро и непрецизно је прописано давање имунитета сведо-
ку. Одредбама Закона о кривичном поступку није прописано ни у којој фази поступка 
тужилац може дати имунитет сведоку, ни на који начин се озваничава давање имуните-
та, ни да ли тужилац мора претходно прибавити сагласност надлежног суда за давање 
имунитета. На овај начин је тужиоцу остављена прилична слобода за поступање. Из 
горе наведених одредаба Закона о кривичном поступку произилази да тужилац даје 
имунитет сведоку, значи лицу за које у тренутку сведочења и доношења одлуке о иму-
нитету не постоје основи сумње да је починило неко кривично дело и да би могло бити 
испитано у својству осумњиченог и оптужено за извршење кривичног дела. Међутим, 
у пракси се поменуте одредбе не примењују тако круто, односно тужиоци дају имуни-
тет и лицима за која претходно имају сазнања да су починила одређена кривична дела, 
у циљу обезбеђења доказа против других извршилаца или откривања и доказивања 
других кривичних дела. Тако у одређеним случајевима тужиоци дају имунитет и лици-
ма која су претходно испитана у својству осумњичених за почињена кривична дела од 
стране овлашћених службених лица, па чак и од стране тужиоца. У пракси поступања 
тужилаштава у Републици Српској успостављена је пракса доношења решења о давању 
имунитета сведоку и склапања уговора између тужиоца и сведока о давању имунитета, 
без обавезе прибављања претходне сагласности суда. Тужилац у уговору о давању иму-
нитета дефинише обавезе сведока и одређује под којим околностима одлука о давању 
имунитета може бити повучена. У случају да се у поступку проверавања информација 
о којима је сведок сведочио утврди да је сведок дао лажни исказ, именовани ће бити 
кривично гоњен за давање лажног исказа, а ако није испоштовао обавезе из уговора 
тужилац може повући одлуку о давању имунитета и кривично гонити сведока на осно-
ву чињеница о којима је он сведочио. У пракси, тужиоци овај механизам много радије 
користе у односу на споразум о признању кривице, и то углавном због једноставније 
процедуре и лакшег контролисања испуњавања обавезе од стране сведока која се огледа 
у сведочењу. До договора између тужиоца и сведока може доћи и по предлогу тужиоца 
и по предлогу сведока, а посебно сведока за кога већ постоје одређене индиције да је 
извршилац или саизвршилац у извршењу кривичних дела.

Споразум о признању кривице је у писменој форми сачињена сагласност слободних 
воља државног тужиоца, с једне стране, и окривљеног и његовог браниоца, с друге стра-
не, којом окривљени свесно, добровољно и са искљученом могућношћу заблуде у потпу-

7 Закон о кривичном поступку Републике Српске објављен у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 
50/03 од 1. јула 2003.
8 Закон о кривичном поступку Републике Српске објављен у Службеном гласнику Републике Српске, бр. 
53/12 од 11. јула 2012. године.
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ности признаје кривицу за једно или више кривичних дела за која се терети, а која су 
предмет оптужбе, а државни тужилац за узврат пристаје на давање појединих уступака 
окривљеном који се односе на врсту и висину кривичних санкција, евентуално одустајање 
тужиоца од кривичног гоњења за друга кривична дела која нису предмет споразума, као и 
о другим односима који произилазе из кривичних дела која су предмет споразума или су 
у вези са тим или другим кривичним делима.9 Као што видимо из претходне дефиниције, 
која није савршена, али може да послужи одређењу појма, споразум о признању кривице 
је институт којим се обезбеђује признање кривице од стране окривљеног у замену за неке 
уступке од стране тужиоца. Овај институт се у англосаксонском праву, а данас све више и 
већини држава континенталног дела Европе, користи првенствено у циљу економично-
сти кривичних поступака, односно у циљу поједностављења и скраћења поступака пред 
судом и смањења трошкова. То и јесте механизам који веома успешно доприноси еконо-
мичности кривичних поступака. Међутим, он нуди и могућности склапања споразума са 
осумњиченим, окривљеним и оптуженим лицем који ће садржавати и клаузулу о сарадњи 
тог лица са тужилаштвом, у циљу потпуног расветљавања извршених кривичних дела и 
процесуирања свих извршилаца. Органи кривичног гоњења могу осумњиченом лицу по-
нудити склапање споразума о признању кривице, у коме ће му понудити, односно дати 
обећање да ће бити кажњен блаже него што би могао бити у редовном поступку, уколи-
ко дâ корисне информације о саизвршиоцима, другим извршеним кривичним делима, 
извршиоцима тих дела и траговима и доказима о извршеним кривичним делима. Код 
споразума о признању кривице са клаузулом о сарадњи, осумњичени, окривљени или 
оптужени пристаје да сведочи о саизвршиоцима или о другим извршеним кривичним 
делима у замену за блажу казну, која је унапред договором дефинисана и одређена. Те 
блаже казне обично подразумевају изрицање казни које су и испод законског минимума 
за кривично дело за чије извршење се то лице сумњичи. Уколико осумњичени не испуни 
своје обавезе, тужилац раскида споразум о признању кривице и наставља са редовним 
поступком оптужења тог лица, а уколико је осумњичени у дотадашњем делу поступка, 
вођеном у оквиру претходно склопљеног споразума, дао лажни исказ, покушавајући да 
обмане органе кривичног гоњења, он ће бити оптужен и одговарати и за давање лажног 
исказа. Овде морамо напоменути да споразум о признању кривице, за разлику од давања 
имунитета од стране тужиоца сведоку, подразумева сагласност и прихватање склопљеног 
споразума од стране надлежног суда. То значи да се, након склапања споразума између 
тужиоца и осумњиченог, тај споразум доставља надлежном суду који га може прихвати-
ти, али исто тако и одбацити из више разлога. 

У америчком законодавству постоји пет различитих модалитета споразума о 
признању кривице закључених између окривљених и тужиоца. Први је charge bargaining, 
наједноставнији облик споразума. Овде је основа да се у оптужници кривично дело за 
које се лице оптужује буде преквалификовано и онда се оптужује за лакши облик тог 
кривичног дела, или се тужилац обавеже да ће одустати од појединих оптужби. Дру-
ги је pleabargaining. Овде основу представља одустанак тужиоца од оптужнице, али је 
оптужени у обавези да призна кривична дела за која се терети. Трећи облик споразу-
ма је sentence bargaining и овде је основа да оптужени призна кривична дела која му се 
стављају на терет, а као санкција ће уследити казна која блажа него она која би била 
изречена када би се судило без овог споразума.10 У овом случају се постиже споразум о 
врсти и мери санкције, а окривљени се уз признање одриче права на суђење. Овај спора-
зум не обавезује судију и стога се најређе примењује, тим пре што споразум о оптужни-
ци посредно утиче и на казну која ће бити изречена. Код четвртог облика, fact bargaining, 
суштина је у томе да тужилац неке доказе неће користити све док оптужени признаје да 
су докази који су изнети валидни. Код овог облика споразума окривљени и тужилац се 
договарају око чињеничног описа кривичног дела за које ће окривљени признати кри-
вицу, а који не мора одговарати стварном чињеничном стању. Последњи, пети облик 
9 Николић Л. Д., Споразум о признању кривице, СКЦ Ниш, Ниш, 2006, стр 17.
10 У Републици Српској оптужени у највећем броју случајева признају кривицу управо да би им била из-
речена мања казна.
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споразума је crown witness. Суштина је да оптужени сведочи против других оптужених 
који се терете за тешка кривична дела, а добија делимични имунитет и не терети се за 
кривична дела која су лакша од кривичних дела оптужених против којих је сведочио, 
или добија потпуни имунитет од кривичног гоњења. 

Овде ћемо сада дати кратак преглед основних одредаба Закона о кривичном поступ-
ку Републике Српске (Закон о кривичном поступку РС, Службени гласник РС, 53/12) 
који се односе на споразум о признању кривице, односно о преговарању о кривици како 
је то дефинисано предметним законом. Преговарање о кривици је Законом о кривичном 
поступку РС прописано чланом 246, који гласи:

1) Осумњичени, односно оптужени и његов бранилац могу до завршетка главног 
претреса, односно до претреса пред веће другостепеног суда преговарати са тужиоцем о 
условима признавања кривице за дело за које се осумњичени, односно оптужени терети.

2) Споразум о признању кривице не може се закључити ако се оптужени на рочишту 
за изјашњавање о кривици изјаснио да је крив.

3) Приликом преговарања са осумњиченим, односно оптуженим и браниоцем о 
признању кривице у складу са ставом 1 овог члана, тужилац може предложити изрицање 
казне испод законом одређеног минимума казне затвора за то кривично дело, односно 
блажу санкцију за осумњиченог, односно оптуженог у складу са Кривичним законом.

4) Споразум о признању кривице сачињава се у писаном облику и уз оптужницу се 
доставља судији за претходно саслушање, судији, односно већу. Након потврђивања оп-
тужнице споразум о признању кривице разматра и изриче кривичноправну санкцију 
предвиђену споразумом, судија за претходно саслушање све до достављања предмета 
судији, односно већу ради заказивања главног претреса. Након одстављања предмета 
ради заказивања главног претреса о споразуму одлучује судија, односно веће.

5) Судија за претходно саслушање, судија односно веће споразум могу прихватити 
или одбацити.

6) Приликом разматрања споразума о признању кривице суд проверава:
7) а) да ли је до споразума о признању кривице дошло добровољно, свесно и са 

разумевањем, као и након упознавања са могућим последицама, укључујући и последи-
це у вези са имовинско правним захтевом и трошковима кривичног поступка,

8) б) да ли постоји довољно доказа о кривици оптуженог,
9) в) да ли оптужени разуме да се споразумом о признању кривице одриче права на 

суђење и да не може уложити жалбу на кривичноправну санкцију која ће му се изрећи,
10) г) да ли је предложена кривичноправна санкција у складу са ставом 3 овог члана и 
11) д) да ли је оштећеном пружена могућност да се пред тужиоцем изјасни о имовин-

ско правном захтеву.
12) Ако суд прихвати споразум о признању кривице, изјава оптуженог ће се унети у 

записник и наставити са претресом за изрицање кривичноправне санкције предвиђене 
споразумом.

13) О резултатима преговарања о кривици суд ће обавестити оштећеног.
Овде морамо напоменути да је овај институт у кривичноправни систем Републике 

Српске уведен доношењем Закона о кривичном поступку 2003. године.
Као што видимо из одредаба претходно наведеног члана 246 Закона о кривичном по-

ступку РС, прописано је ко и у којој фази поступка може да преговара о признању кри-
вице, као и да се споразум сачињава у писаном облику и доставља суду на одлучивање, те 
да суд може прихватити или одбацити споразум. Даље је прописано шта суд проверава 
приликом доношења одлуке о прихватању или одбацивању споразума и на који начин 
поступа даље у случају прихватања споразума. Као што видимо, предметним одредбама 
ЗКП-а РС није нигде јасно прописана и дефинисана могућност склапања споразума са 
калузулом о сарадњи осумњиченог, односно оптуженог (али није ни искључена), и није 
прописан поступак провере испуњавања обавеза осумњиченог из таквог споразума, ни 
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поступак у случају да се утврди да осумњичени, односно оптужени, није у потпуности 
испунио своје обавезе из споразума.

Ако суд одбаци споразум о признању кривице, то ће саопштити странкама и брани-
оцу и констатовати у записник. Истовремено ће се одредити датум одржавања главног 
претреса. Главни претрес ће се заказати у року од 30 дана. Признање из овог споразума 
не може се користити као доказ у кривичном поступку.

Спроведеним истраживањем, обрадом статистичких података о броју склопљених 
споразума о признању кривице, броју споразума о признању кривице са клаузулом о 
сарадњи осумњиченог, односно оптуженог, и броју датих имунитета од стране тужи-
лаца, на подручју Републике Српске у периоду од почетка 2010. године до краја 2014. 
године, утврђено је да основни и окружни судови у Републици Српској у том пери-
оду уопште нису прихватали и узимали у разматрање споразуме о признању криви-
це са клаузулом о сарадњи осумњиченог, односно оптуженог, осим таквих споразума 
склопљених са осумњиченима, односно оптуженима од стране специјалних тужилаца 
Специјалног тужилаштва Републике Српске за борбу против организованог и најтежих 
облика криминала.

Тако је, на пример, на подручју месне надлежности Окружног тужилаштва Добој, 
у периоду од почетка 2010. године до краја 2014. године, склопљено и од стране над-
лежних судова прихваћено укупно 685 споразума о признању кривице, са 685 лица у 
483 кривична предмета (2010. године споразуми са 103 лица у 69 предмета; 2011. године 
споразуми са 148 лица у 108 предмета; 2012. године споразуми са 160 лица у 118 пред-
мета; 2013. године споразуми са 141 лицем у 104 предмета и 2014. године споразуми са 
133 лица у 84 предмета), али ни један са клаузулом о сарадњи осумњичених.

Следећи најпознатији модалитет остваривања сарање сведока и осумњиченог лица, 
познат под називом крунски сведок, не постоји у кривичноправном законодавству Ре-
публике Српске. О њему ће бити више речи у наставку рада, кроз приказ института 
крунског сведока у кривичноправном систему Републике Хрватске. Овде ћемо напоме-
нути да институт крунског сведока такође подразумева давање имунитета од кривичног 
гоњења том сведоку од стране тужиоца, или блаже кажњавање уколико пристане сведо-
чити о почињеним кривичним делима и њиховим извршиоцима.

СВЕДОК САРАДНИК У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ 
ЗЕМАЉА ИЗ ОКРУЖЕЊА

Од држава у окружењу БиХ, Република Србија је међу првима у своје кривично за-
конодавство увела механизам сведока сарадника и то 2001. године доношењем Закони-
ка о кривичном поступку11 у који је уведен институт сведока сарадника у поступцима 
везаним за откривање и спречавање организованог криминала. Закоником о кривич-
ном поступку из 2011. године12 институт сведока сарадника је преименован у институт 
окривљени сарадник. Законик о кривичном поступку из 2011. године прописује инсти-
тут окривљеног сарадника као посебну доказну радњу. Чланом 320 став 1 Законика о 
кривичном поступку РС из 2011, споразум о сведочењу између тужиоца и окривљеног 
може се закључити од тренутка доношења наредбе о спровођењу истраге, па до завр-
шетка главног претреса. Даље је у ставу 2 истог члана прописано да се споразум може 
закључити ако је окривљени у потпуности признао да је учинио кривично дело, под 
условом да је значај његовог исказа за откривање, доказивање или спречавање кривич-
ног дела из члана 162 став 1 тачка 1) претежнији од последица кривичног дела које је 
учинио. У ставу 3 истог члана прописно је да окривљени за кога постоји основана сумња 
да је организатор криминалне групе не може бити предложен за окривљеног сарадника. 

11 Законик о кривичном поступку, Службени лист СРЈ, број 70/01 и 68/02 и Службени гласник РС, бр. 
58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 и 72/09.
12 Законик о кривичном поступку Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/11, 
101/11 и 121/12
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Овакав споразум о сведочењу окривљеног своје корене налази у америчком законо-
давству по ком сведок сарадник представља окривљеног који тужиоцу даје информације 
о другим окривљеним, а за узврат добија блажу казну или промену оптужнице. Спо-
разум о сарадњи окривљеног и тужилаштва је процес у ком окривљени признаје дела 
која му се стављају на терет и сведочи против другоокривљених.13 У овим случајевима 
нема суђења, него се спор решава између оптуженог и тужиоца. Предмет може бити 
решен тако што оптужени неће бити гоњен за сва кривична дела, тужилац неће иско-
ристити све доказе у поступку или ће окривљени добити мању казну. Казна може бити 
одређена на два начина: апсолутним и релативним одређењем казне. Прво представља 
могућност да окривљени и тужилац тачно одреде висину казне која ће бити изречена, 
док друго представља могућност да окривљени и тужилац одреде распон у оквиру ког се 
казна може одредити, а суд прецизира казну приликом доношења одлуке о прихватању 
споразума. Наравно, постоје неки изузеци када се споразум не може склопити. Рецимо, 
споразум не подразумева закључење за сва кривична дело, него само за кривична дела 
за која је надлежно Тужилаштво за организовани криминалитет и ратне злочине. Рок 
за закључење овог споразума се разликује од рока за закључење споразума о признању 
кривице. Овде се споразум може закључити све до завршетка главног претреса. Као код 
свих споразума у различитим законодавствима о којима смо већ писали и о којима ћемо 
писати, и код споразума о сведочењу постоје услови који морају бити испуњени да би 
споразум могао бити закључен. Овде је потребан и неопходан услов да је окривљени 
признао извршење кривичног дела, али и то да је његов исказ значајан у доказивању тог 
кривичног дела (може се радити о кривичним делима која нису откривена или још нису 
извршена, те у тим ситуацијама исказ мора бити значајан за откривање или спречавање 
тих кривичних дела). Потребно истакнути и да по ЗКП-у није дозвољено да сведок са-
радник буде организатор криминалне групе, уколико се ради о кривичном делу које је 
извршила организована криминална група. Остали чланови криминалне групе могу 
склопити споразум. 

Споразум о признању кривице у законодавству Србије датира из септембра 2009. го-
дине, када је уведен Законом о изменама и допунама Законика о кривичном поступку14. 
Писан је на основну америчке праксе. Споразум је било могуће закључити само када се 
поступак води за једно кривично дело или када се води за кривична дела у стицају за 
која је прописана затворска казна до дванаест година. Закоником о кривичном поступку 
Републике Србије из 2011. године ове одредбе су измењене, те је сада споразум могуће 
закључити за сва кривична дела, без обзира на запрећену висину казне затвора. Као и 
код свих других земаља, и у законодавство Србије споразум је уведен јер се оправдано 
очекивало да ће довести до уштеде времена код решавања судских поступака, као и до 
уштеде материјалних ресурса. 

Законом о уреду за сузбијање корупције и организираног криминалитета Републике 
Хрватске15 прописано је да главни државни тужилац може од надлежног жупанијског 
суда захтевати доношење решења о испитивању као сведока особе која је постала при-
падник злочиначке организације:

1) против које је поднесена кривична пријава или се води кривични поступак за 
одређена кривична дела почињена у оквирима злочиначке организације или злочинач-
ког удружења и ако постоје околности на темељу којих се према кривичном закону при-
падник злочиначке организације може ослободити казне или олакшавајуће околности 
на темељу којих се казна може ублажити,

2) ако је исказ те особе сразмеран тежини почињенога кривичног дела и важности 
исказа те особе за откривање и доказивање кривичних дела почињених у оквирима зло-

13 Simons, M., Retribution for Rats: Cooperation, Punishment, and Atonement, Vanderbilt Law Review, vol. 56, 
no. 1, 2003, pg. 2.
14 Закон о изменама и допунама ЗКП Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09.
15 Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Narodne Novine Republike Hrvatske, br. 
76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13.
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чиначке организације, односно злочиначког удружења или њихових починитеља, одно-
сно за откривање и спречавање кривичних дела злочиначке организације.

Главни државни тужилац може поднети образложени предлог равнатеља УСКОК-а 
до заказивања главне расправе у кривичном предмету против припадника злочиначке 
организације. Пре подношења захтева равнатељ ће упозорити такву особу на обавезе, 
а уколико таква особа пристане да да свој исказ, равнатељ о томе прибавља посебну 
изјаву у писменој форми. Такође, главни државни тужилац, може на образложен предлог 
равнатеља УСКОК-а поднети суду захтев за доношење решења о саслушању као сведока 
лица које је већ правоснажно осуђено за кривична дела почињена као припадник злочи-
начке организације или удружења, заједно са захтевом за обнову кривичног поступка.16

Не може се испитати као сведок починитељ за којега постоје околности да је:
1) починио једно или више кривичних дела убиства, тешког убиства, међународног 

тероризма, угрожавања сигурности особа под међународном заштитом, узимања та-
лаца, отмица авиона или брода, морског и ваздушног разбојништва, силовања, полног 
односа с немоћном особом и полног односа с дететом (посебни облици тих дела),

2) организатор злочиначке организације,
3) подстицао на извршење кривичног дела циљу да против подстакнуте особе буде 

покренут поступак за то дело.
Расправљајући о захтеву, надлежни жупанијски суд може такав захтев одбити ако: 
1) је поднет након заказивања главне расправе (ако се захтев подноси за лице које 

није правоснажно осуђено),
2) исказ сведока није у интересу откривања и кривичног гоњења других припадника 

злочиначке организације,
3) није вероватно да ће сведок дати свој потпуни и чињенични исказ у кривичном по-

ступку или је вероватно да ће ускратити обавештења важна за откривање или спречавање 
других кривичних дела и чланова злочиначке организације, односно разјашњење окол-
ности под којима су она почињена.

Решењем којим прихвата захтев Главног државног тужиоца веће ће одлучити да се 
с оног дела главне расправе у кривичном поступку против припадника злочиначке 
организације у ком се испитује крунски сведок искључи јавност.

Крунски сведок који је дао исказ у складу с утврђеним обавезама не може бити 
прогоњен за кривично дело, али одговара за давање лажног исказа. Ако није раније од-
бацио против њега кривичну пријаву, главни државни тужилац ће изјавити да против 
крунског сведока одустаје од кривичног гоњења најкасније до правоснажног окончања 
кривичног поступка против припадника злочиначке организације. Државни тужилац 
ће наставити кривично гоњење или покренути кривични поступак ако:

1) крунски сведок није изнео све чињенице и околности,
2) је дао лажни исказ,
3) пре правоснажног окончања кривичног поступка почини ново кривично дело које 

је предмет Закона,
4) крунски сведок у року од две године након добијања таквог статуса постане при-

падник злочиначке организације и у њеним оквирима почини одређено кривично дело. 
На испитивање крунског сведока примењују се одредбе Закона о кривичном поступ-

ку, с одређеним модификацијама с обзиром на његов статус. Мере заштите крунског 
сведока и њему блиских особа изван кривичног поступка спроводе се према посебним 
прописима. Оне подстичу, у складу с начелима правног система, лица која су учество-
вала у извршењу кривичних дела да дају информације које ће користити надлежним 
органима у сврхе вођења истраге и извођења доказа.

16 Ово је новина и знатно унапређење у Закону о уреду за сузбијање корупције и организираног крими-
налитета из 2009. године у односу на исти закон од 2001. године, који није предвиђао могућност саслушања 
правоснажно осуђеног лица, за кривична дела која је починио као припадник злочиначке организације или 
удружења, као крунског сведока.
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И у Републици Хрватској је још 2001. године у кривично законодавство уведен ин-
ститут сведока сарадника и то доношењем Закона о уреду за сузбијање корупције и ор-
ганизираног криминалитета17, којим је уведен институт крунског сведока.

Законом о казненом поступку Републике Хрватске из 2008. године18, у члану 206.е 
прописано је да главни државни одветник (тужилац) Републике Хрватске може под ус-
ловима и на начин прописан посебним законом решењем одбацити казнену (кривичну) 
пријаву или одустати од кривичног гоњења током кривичног поступка ако је то, сразмер-
но тежини почињених кривичних дела и важности исказа тог лица, важно за откривање 
и доказивање кривичних дела и чланова злочиначке организације или удружења. 

ЗАКЉУЧАК

Као што смо видели у прегледу упоредних модела механизама сарадње сведока у 
појединим земљама са простора бивше СФРЈ, као и навођењу неких примера из других 
земаља, постоје различити модалитети примене института сведока сарадника. У разли-
читим правним системима ови институти носе различите називе и на различите начине 
су регулисани и прописани, али њихова основна сврха је иста – остваривање сарадње са 
извршиоцима кривичних дела, а посебно члановима организованих криминалних група 
ради придобијања њихових сведочења о саизвршиоцима, извршиоцима других кривич-
них дела и кривичним делима, најчешће најтежих кривичних дела. Окривљени сарадник 
у Србији, крунски сведок у Хрватској, сведок под имунитетом или осумњичени односно 
оптужени који је склопио споразум о признању кривице са клаузулом о сарадњи, јесу 
различити модалитети института сведока сарадника или покајника. Овај институт по-
тиче из англосаксонског права и већ одавно је показао значајан допринос борби против 
криминала, посебно најтежих облика криминала као што је организовани криминал и 
тероризам. Сведок сарадник, односно различити модалитет овог института се са успе-
хом користе у законодавству држава које имају изражен проблем са претходно помену-
тим облицима криминала, као што су САД, Италија, Мексико и др. Посебан допринос 
овог института, односно механизма у борби против организованог криминала, видљив 
је на примеру борбе Италије против организованог криминала и мафијашких породица. 
Тек са првим пентитима (покајницима) и њиховим сведочењима истражним судијама, 
органи кривичног гоњења Италије су почели да сагледавају комплетну слику о активно-
стима мафијашких породица и да квалитетно процесуирају извршиоце кривичних дела. 
Овај институт је и у кривичном законодавству Италије, а и у кривичним законодав-
ствима других држава, стално дорађиван и прилагођава се потребама супротстављања 
савремених облика криминала. Сведок сарадник или окривљени сарадник је механизам 
који је свакако значајно средство у борби против савремених облика криминала, а по-
себно организованог криминала и тероризма. Примену овог механизма је потребно уна-
предити и поједноставити. С обзиром да су оперативни радници полицијских агенција 
и других безбедносних служби ти који обично први остварују позитивни контакт са 
извршиоцима кривичних дела и припадницима организованих криминалних група, 
мишљења смо да би им законским прописима требало омогућити да нуде извршиоцима 
кривичних дела могућност склапања споразума о сарадњи у замену за информације о 
почињеним кривичним делима и њиховим извршиоцима. У Хрватској је, као што смо 
видели, овакав начин рада донекле и у примени, с обзиром да је Законом о уреду за бор-
бу против корупције и организованог криминала прописано да се решење о сведочењу 
крунског сведока доноси по образложеном предлогу равнатеља тог уреда, који тај пред-
лог доставља главном државном одвјетнику. Када су у питању БиХ, Србија и Хрват-
ска, неспорно је да је од стране законодавне власти препозната потреба за увођењем 
ових механизама у кривично законодавство и значај ових института у процесуирању 
17 Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Narodne Novine Republike Hrvatske, br. 
88/01, 12/02, 33/05, 48/05 и 76/07.
18 Zakon o kaznenom postupku, Narodne novine Republike Hrvatske, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćen 
tekst, 91/12 – odluka Ustavnog suda R. Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14.
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савремених облика криминала. Међутим, док је у кривичном законодавству Србије и 
Хрватске поред увођења ових механизама, много урађено и на њиховом побољшању, 
на подручју БиХ није. На подручју БиХ, сви Закони о кривичном поступку штуро 
предвиђају могућност давања имунитета сведоку и склапање споразума о признању 
кривице, на исти начин као што то прописује и ЗКП Републике Српске. У кривичном 
законодавству БиХ и њених ентитета не постоји институт сведока сарадника прописан 
као такав, што би убудуће морало бити промењено. У кривичном законодавству Репу-
блике Српске и БиХ није уопште прописана могућност давања имунитета или могућност 
блажег кажњавања извршилаца кривичних дела и чланова организованих криминалних 
група и злочиначких удружења ради расветљавања и доказивања тих кривичних дела 
и кривичних дела почињених од стране те криминалне групе, што би свакако требало 
бити прописано и чиме би органима кривичног гоњења био дат значајан механизам у 
борби против организованог криминала и тероризма. Такође, у одредбама које се одно-
се на давање имунитета сведоку у кривичном законодавству Републике Српске и БиХ 
требало би јасно прописати и дефинисати могућност давања имунитета и осумњиченом 
и окривљеном лицу, те прописати и увести и судску контролу над давањем имуните-
та. Садашњим одредбама кривичног законодавства Републике Српске ни на који начин 
није јасно дефинисана могућност склапања споразума о признању кривице са клаузу-
лом о сарадњи, мада она није ни искључена. С обзиром на то, није прописан ни дефи-
нисан ни поступак провере сарадње сведока, односно тачности исказа сведока, ни ток 
кривичног поступка у том случају, као ни заштитни механизми у случају да се утврди да 
окривљени, односно сведок сарадник, избегава своје обавезе или покушава обманути 
органе кривичног гоњења. Даље, потребно би било ускладити одредбе свих закона из 
области кривичног законодавства са предложеним допунама, као што су, на пример, 
одредбе Закона о заштити сведока, Закона о установама за извршење кривичноправних 
санкција и др. У складу са одредбама тренутно важећих кривичних закона у БиХ не 
постоји уопште могућност склапања споразума о сарадњи са већ осуђеним лицем.

Сведок сарадник, у свим различитим облицима (окривљени сарадник, крунски све-
док и др.), значајан је механизам органа гоњења у борби против организованог кри-
минала, тероризма и других савремених облика криминала. Овај механизам би треба-
ло да буде на располагању како тужилаштвима, тако и полицијским органима који као 
најмасовнији и најстручнији део органа кривичног гоњења у истрази први прикупљају 
информације о почињеним кривичним делима и извршиоцима, при чему остварују са-
радничке везе и односе са припадницима криминалних група и неретко се инфилтрирају 
у њих. Сматрамо да би законским прописима требало прописати као посебну истражну 
радњу и овлашћење полицијских службеника подстицање на сарадњу припадника ор-
ганизованих криминалних група са органима кривичног гоњења, у циљу прикупљања 
потребних информација о извршеним кривичним делима, извршиоцима, траговима и 
доказима.
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Abstract: Contemporary forms of crime, especially organized and cyber-crimes, are char-
acterized by exceptional professionalism of criminals, secrecy, hierarchical structure among the 
perpetrators, etc. Due to these characteristics, it is very hard to provide high-quality evidence 
on committed crimes, the existence of an organized criminal group, all the participants in the 
crimes, possible relationship of the perpetrators and people in the positions of authority, etc. 
All these evidence and information can mostly be given by persons who are co-perpetrators of 
crimes or persons from their surroundings. When investigators find these people and establish 
a positive contact with them, these people ask for certain concessions from the investigators, so 
they cooperate with them and testify. These concessions are usually reflected in the exemption 
from criminal prosecution and imposing mild sanctions. According the criminal legislation of 
European Union and other states, certain forms of cooperation between witnesses, suspects, 
accused, convicted and prosecution are provided with the aim of solving the crimes. Recogniz-
ing the importance of such mechanisms, the Republic of Srpska and its surrounding countries 
have included certain provisions into their criminal legislation in the last decade, which pro-
vide certain forms of granting immunity to a witness and negotiating on guilt, with a clause 
on cooperation between the accused and the suspect, in order for these people to cooperate in 
solving the crimes. The application of these mechanisms in practice has showed its importance, 
but also the need for improving them in order to better investigate and counteract contempo-
rary forms of crimes. Fighting organized crimes and other modern forms of crimes nowadays 
is almost impossible without the use of these mechanisms and expert witnesses or accused/
suspect collaborators.

Keywords: contemporary forms of crimes, witness immunity, negotiating the guilt with a 
clause on cooperation, expert witness.
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What people do to the media is not as important as what 
media do to people! (E. Kasa)

Abstract: Modern people cannot imagine their daily lives without the media. The media 
is all around us, those are part of our life and characteristic of our time. In modern society, 
the mass media are very powerful and with their way of expressing, have a crucial role not 
only in the abandonment of some features of traditionalism, but also in creating a new 
culture. Feature of mass media acquired through their orientation towards a number of 
consumers, each of them has its own target group and against claims of this group creates 
its content.

Most susceptible to the influence of the mass media are youth as part of the society, who 
are in a period of life, when forming their habits of behaviour and culture. The media as a 
mass phenomenon in this population are inevitable. They attract their attention, especially 
television and the Internet, and thus their present and impose lifestyle. Through the media, 
the youth encounter today society and even themselves, acquire basic principles and rules 
of socialization. The mass media creates a picture of the situation, opportunities, needs, 
interests, guidelines and values in the society. Ethics in the media, often lacking and it has a 
devastating effect on the psychological and social situation of the young people. In the me-
dia, the content presented to the young people is not just a lack of violence, manipulation, 
bad examples and models of deviant behaviour, but it can affect the formation of distorted 
lifestyles of young people.

This paper will give an analysis of the representation of violence in the mass media, as 
well as analysis of the impact of such content as one of the risk factors for crime among the 
children.

Keywords: mass media, violence, children, risk factors.

INTRODUCTION

Modern society and people’s everyday life is almost unimaginable without the impact 
of the media. The growth of the scientific and technological knowledge, growing digitaliza-
tion of the media and their increasing presence in the life of modern man cause changes in 
lifestyle, behaviour, values system. The vital role of the media in society arouses the interest 
of many researchers from various backgrounds: sociologists, psychologists, criminologists 
who consider the effects of the ubiquitous “media revolution” of different aspects. How-
ever, despite numerous analyses and studies of different media and different theoretical and 
methodological research approaches, the implications of the fast and intensive development 
of the media, society as a whole, as well as the individual, are difficult to see. Nevertheless, 
it is certain that these are significant implications, because the new media reality shapes the 
life of modern man, and thus society itself. With its influence media affect our aesthetic, 
as well as ethical and political views, evoke human imagination, build values system, set 
behavioural norms.

In this context, it is particularly important to analyze the impact of media on children 
and young people who are still in the development process. It is known that children, even 
at the earliest age, are passionate television viewers, that their vision of the world is mostly 
formed under the influence of the television, rather than under the influence of parents and 
1 susak.ivona@gmail.com
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educational institutions. In the period of adolescence other mediums are dominant, especially 
the Internet, as a powerful communication tool, as well as socialization and development tool. 
Such information raise a number of issues associated with the education through media: the 
mutual relationship between education and the media, what is the most influential media, how 
do the media affect young people’s development, the extent to which media causes to what ex-
tent is the behaviour of young people caused by the media?

Today, young people get to know society through mass media, they get to know themselves, 
acquire basic principles and socialization norms. Mass media create a picture of the situation, 
possibilities, needs, interests, guidelines and values in society. Often there is a lack of ethics in 
the media and it has a devastating effect on psychological and social situation of young people. 
In the media presented to young people, there is plenty of violence, manipulations, bad role 
models, and deviant behaviour models, and it can affect the formation of distorted lifestyles of 
young people.

This paper will analyze the level of violence in the media and the impact of such content, as 
one of the risk factors for crime among children. 

VIOLENCE IN MEDIA

Violent content in the media for many years arouse interest of the researchers. Unfortu-
nately, in the last twenty years in the Republic of Macedonia are conducted very few studies 
for the violence in the media. That is the exact reason why in the Republic of Macedonia is not 
known how much violent content media present every day in the lives of children and young 
people, and that is actually the fundamental information from which we could begin to discuss 
for the impact and the consequences of such content on the audience.

In the year 1992 Houston and his colleagues found that children, in the period of the pri-
mary education, see 8.000 murders and 100.000 other forms of violence in the media, while in 
the real life see less than 1% of such violent acts. 2The data, according to which a person until 
eighteenth year could see 200.000 simulated violent acts and more than 16.000 dramatized 
murders, are worrying.3 Actually our first life experience with violence is presented to us by 
the media.

These data are not unusual, if we take into account the fact that children today spend more 
time in front of TV and computers than they spend in school or socializing with friends in 
nature. Thus the survey of US National Center for Children Exposed to Violence, conducted 
in 2003, show that the average child in the US spends 1023 hours a year in front of TV, while 
in school spends 900 hours. The survey conducted by the American Psychological Association 
in 2005 showed that before starting kindergarten, children spend even 4.000 hours in front of 
television screens.4

All these data show that the media, especially television, become educators of the young gen-
eration. Because of the turbulent times we live in, parents spend less time with their children, 
educate them less and teach them less about moral values, more and more children learn from 
the media, while parents are not aware for the negative impact media have on their children.

It is worth pointing out that the programs that are exclusively designed for children contain 
a large amount of violent content. One of the numerous surveys conducted in the UK showed 
that 39% of such programs contain violent content such as 4.000 shooting violent acts and other 
forms of physical violence.5 The research conducted by Houston, Donersten and their colleagues 
shows that the parents should be interested in the cartoons. They established that the cartoons 

2  Kirsh, Steven J. (2006) Children, adolescent and media violence: a critical look at the research. Thousand Oaks, 
London, New Delhi: SAGE Publications.
3  Trend, David (2007) The Myth Of Media Violence. A Critical Introduction. Black-well Publishing.
4  Erwin, Elisabeth J.-Morton, Naomi (2008) “Exposure to Media Violence and Young Children with and without 
Disabilities: Powerful Opportunities for Family-Professional Partnership”, Early Childhood Educ Journal,36.
5  Gunter, Barrie-Harison, Jackie-Wykies, Maggie (2003) Violence on Television, Distribution, Form, Content and 
Themes, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc,. Publishers.
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shown on TV contain an average of 20 violent scenes per hour, while in the prime time there are 
up to five violent scenes.6If parents are not able to control their child, they should consider the 
abovementioned statistics when they start thinking about buying their kid a TV set. What is the 
situation like here?

A thirteen-year-old girl refuses to get married and because of that, they give her a rope to 
hang herself. After she refuses, her relatives “beat the socks off her” and all of that is shown 
in the close-ups on TV in the afternoons when young people watch. In the same Turkish TV 
show, the father is forced to push the girl off a cliff and into the water, while another man hold 
a gun to the father’s head.7

Every day the series that are broadcasted on the national TV stations horrify children with 
these and similar scary scenes of fighting, violence and guns. And when the parents are at work 
or when they don’t watch their children a scene with a bloody forehead would appear on the TV. 

The fact that children in kindergartens often communicate with each other using Turkish 
series jargon, shows that such programs have a big impact on them. Also they show an emo-
tional empathy with the suffering of the main characters and play games inspired by the series 
they watch. Psychologists are witnesses to situations where children get so attached to Turkish 
series that they imitate characters in kindergartens, and some of them fear that their “mother 
could force them to marry a stranger” like in the series.

Psychologists also claim that the programs, movies, cartoons, commercials and other TV 
contents, which contain violent and explicit scenes, influence children’s perceptions of cer-
tain situations at a given moment. Children could become daunted because of these contents. 
Such contents can cause sleep problems, night-time urination, aggression, apathy etc. Children 
choose favourite heroes from cartoons and TV series, which affect children’s identity and self-
image and they often emulate the characters. Children could accept that as a normal behaviour, 
to accept it as a part of them and simply to not feel a need to prevent it. Through the model of 
learning by imitation, particularly in the pre-school period, watching violent contents on TV may 
encourage violent behaviour. 

THE IMPACT OF VIOLENCE IN MEDIA ON AUDIENCE

In time, people have developed different theories in the studies of the relationship between 
media and violence, which attempt to explain its impact on the behaviour of the individuals. 

One of the oldest theories is the theory of catharsis whereby watching violent contents en-
courages the viewers to put themselves in such situations, and this leads to a kind of release of 
aggression and reducing violent behaviour in real life. There is not enough empiric evidence 
that justify this theory. It can be acceptable only in certain stressful situations.8

According to the habituation theory, constant consumption of violent media content desen-
sitize media users (reduces their empathy ability, especially compassion for the victims of vio-
lence, and they begin to see violence as a normal behaviour and as one of the acceptable ways 
for conflict resolution). In other words, they increase their tolerance towards violence and the 
possibilities of becoming violent themselves.

Georg Gerbner9 deserves the credit for developing one of the most acceptable theories for 
the impact of the violent content in the media on the users – cultivation theory. He started to 
use the term cultivation in his book “Towards Cultural Indicators: The Analysis Mass Medi-
ated Message System” in 1969. The cultivation refers to the long-term shaping of perceptions 

6  Gentile, Douglas A.- Saleem, Muniba-Snderson, Craig A.(2007) “Public Policy and the Effects of Media Violence 
on Children”. Social Issues and Policy Review,1(1).
7 http://www.plusinfo.mk/vest/152960/Programa-nameneta-za-celata-publika-neophoden-e-nadzor-od-
psihijatar, accessed on 22/04/2015. 
8  Valković, Jerko (2010) “Oblici i utjecaj televizijskog nasilja”, Nova prisutnost – časopis za intelektualna I duhovna 
pitanja, Vol VIII., No. 1.
9  Gerbner Georg (1969) “Towards Cultural Indicators: The Analysis Mass Mediated Message System” AV 
Communication Review , Vol. 17, No. 2.
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and beliefs about the world which we live in, as a result of the media exposure. According the 
cultivation theory, people who watch violent content on television for a long time, believe that 
the world is a dangerous place, see danger in everything and they fear that they may become 
victims of crime. The main problem this theory face is the inability to determine cause and ef-
fects relationship – so it focuses on the fact that watching TV can encourage violent behaviour, 
but does not see it as a direct factor for such behaviour, because it is possible that the fear ap-
pears not because watching television, but because easily startled people stay home and watch 
TV to avoid contact with “dangerous world”.10

Albert Bandura is credit for developing the social learning theory, according to which a 
person can begin to imitate what they see if they are exposed to violent content in the me-
dia, thereby weakening previous social norms for preventing such behaviour. Thus Bandura 
showed that aggressive behaviour can be learned by observing someone else’s aggressive be-
haviour, whereby concluded that the role model does not have to be a real person, but can also 
be a movie character. 

To explain the violent behaviour, excitation-transfer theory starts from an individual’s psy-
chological condition. Scientist Dolf Ziliman11 claimed that feeling of excitement accentuate 
certain behaviours, and that the media can decrease or increase the feeling of excitement. Re-
search shows how people who have watched violent content, have a higher level of excitement. 
According to that research, the same people had higher level of aggressive behaviour compared 
to people who have watched non-violent or neutral movies.

According to priming theory the most important thing, in order one person to respond to 
violent content in the media, are the stimuli which will arouse a media user’s stimulus (prim-
ing) and will encourage certain behaviour. The impact of the media would be as great as the 
similarity between the violence shown on TV and the viewer’s situation. Leonard Berkow-
itz is one of the scientists who are most credited for development of this theory. According 
Berkowitz, there are two elements in order the individual to act violently – internal (feeling of 
frustration or anger) and external (stimuli that cause aggression, and are associated with anger, 
previous experience or violence-related stimuli like weapons.)

Script theory, which posits about the way that the recipient processes the information, is an 
extension to the priming theory. The scripts contain data for typical behaviour thus direct hu-
man behaviour. In 1998 L.Rowell Huesmann12 found that the children who are often exposed 
to violence (in reality or in the media) develop scripts which they prepare a strategy for con-
fronting and solving the problem with, when faced with aggressive behaviour. I we analyze this 
theory and the media, people learn most of the social norms from the media where most of the 
conflicts are resolved through violence.13

THE IMPACT OF MEDIA ON VIOLENT BEHAVIOR OF CHILDREN

The impact of television and TV series

Inevitable element of television programs are of course movies and TV series, which chil-
dren are exposed to when the parents are not paying attention and have a lack of control. Mov-
ies abound with scenes of violence, murders, thefts, prostitution, scenes of drugs, alcohol and 
other opiates consumption, and TV series are not much different. The only different segment 
is that are shorter than movies, their plot continues every day, thus increasing their followers, 

10  Kunczik, Michael-Zipfel, Astrid (2007) “Mediji i nasilje: Aktuelno stanje u znanosti”, Medianalli,1(1).
11  Zillmann, D. (1971). “Excitation transfer in communication-mediated aggressive behaviour”. Journal of 
Experimental Social Psychology, 7.
12  Huesmann, L. R. (1998). “The role of social information processing and cognitive schemas in the acquisition 
and maintenance of habitual aggressive behaviour”. In R. G. Geen & E. Donnerstein (Eds.), Human aggression: 
Theories, research, and implications for policy, New York: Academic Press.
13  Kanizaj Igor-Ciboci Lana (2011) “Kako je nasilje preko medija uslo u nase domove”. Utjecaj, ucinci i posledice 
nasilja u medijima na djecu i mlade, Djeca medija – od marginalizacije do senzacije, Zagreb.
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and that group is largely consisted of children. Worldwide, nine-year-old children carry guns 
and knives motivated by the desire to prove themselves in front of their friends, which they cer-
tainly have seen that on television, commercials, TV series etc., because children are inundated 
with various types of violence on television.

Seven-year-old boy from Belgrade hanged his little sister to the radiator in their apartment 
after imitating a scene from a movie, while their mother was in the bathroom. He explained 
that they were just playing… A team of professionals, who after this tragedy examined the kid, 
concluded that he was not even aware that he has killed his sister, because he had “mixed” real 
life with the movie.14

 This is not the only extreme case. Experts dealing with this problematic claim that in order 
to survive, the totally disoriented family, let their children to be raised by “the magic box”. Val-
ues have changed, and the lack of parental attention, children replace with their idols who are 
always here for them – heroes from the movies, series, commercials… The Americans are right 
when they say that television is deadliest babysitter in the world.

Television encourages a new form of behaviour and children’s aggression. If a child watches 
a movie, inappropriate for his age, it could mix reality and imagination. I.e. the kid thinks – I 
can do what this guy on TV can – if he can fly, if he can get killed then resurrect… Young 
children are the most vulnerable to this and therefore parents should set limits for how long 
and what their children should watch on TV. Children start having opinions on what is good, 
pretty, loyal, unfaithful, ugly, forbidden etc., it becomes a part of the child’s personality, and 
child begins to act on the acquired traits in the absence of their parents. By watching differ-
ent movie content, inappropriate for children, they are forced to listen to thousands of curses 
and abusive words which they start to use in their vocabulary. Besides curses, murder scenes, 
bloodshed and thefts, there are love making, kissing and other immoral scenes in almost every 
movie, from which children’s small and still undeveloped mind should be spared. 

Through transformation of fantastic content television denies classical values. It does not 
allow children to have their own imagination.

Because we watch a “complete illusion of reality” on TV – children become lazy, consumers 
of trivial content and lost sense of real values. A child is unable to choose artistic content suit-
ing its interests, but what is offered on television. By accepting that, children lose motivation; 
they become lazy, inert and starting to feel intellectual dullness. 

Therefore, in these circumstances, when children follow different TV content and stop to 
interact with the environment, we can say that television has a negative impact on children. 
Without thinking they accept lifestyles and behaviours seen on television and thus that they 
distance themselves from the system of social and legal values, and even from their culture and 
identity. 

The impact of Internet

When we talk about the Internet we can certainly list many useful things it offers us, but 
there are just as many harmful things. Those things are even more harmful when in hands or in 
front of those people who are not mature enough to know what is good and what is not. Besides 
useful sites, there are a lot of harmful, immoral sites on the Internet. Mainly we open these sites 
deliberately, but sometimes we can be redirected to a site that would open in the corner of the 
screen and it would remind us that there is a lot of that for everybody, even for those who are 
“not interested”. However, children probably mostly use chats to get in touch with anyone, from 
any country, city, age and profile.

When we talk about the Internet, we have to mention that young people use it far more than 
any other media. According to a survey conducted among 17-28 year-olds, when asked what 
they use Internet for, most of the respondents have said they use it to access the social networks: 
93% for Facebook, 16% for Twitter, and 31% said they mostly use the Internet tool Instagram, 
even though this tool is relatively new for Macedonia. Only 1% of the respondents have said they 
14  http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=40508, accessed on 22/04/2015. 
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do not use social networks. 11% of the respondents have said that besides social networks they 
use the Internet for playing computer games, IT portals and other topics and areas.

When asked how much time they spend on social networks, 20% of young people have said 
they spend more than 2 hours, 23% more than 3 hours, 10% over 4 hours, and only 6% have 
said they spend more than 6 hours on social networks.1516

The Internet and the social networks have changed the way of communication among young 
people. There were disagreements, quarrels, insults among primary and secondary school stu-
dents, but now there are far more. Now those who would refrain from arguing when talking 
face to face, have another ways to manifest their aggression. Even in situations when they feel 
empathy and compassion they are not able to see the reaction of pain and suffering of the other 
person, because of the physical distance, so they behave more harshly than they would have 
been otherwise. Children who are victims of such violence may feel disappointed, unwilling, 
aggressive, depressed and that can eventually lead to murder. Unfortunately, there are many 
children and teenagers’ suicide around the world because of Internet treats. 

According to media news, last year Hana Smith (14) from England hanged herself in her 
apartment because of constant humiliation of the Internet site “Ask.fm”. Hana decided to com-
mit suicide because whenever she would write a post, her friends would leave unpleasant com-
ments about her looks and calling her to hurt herself. A few months earlier in Italy, Karolina 
Pikio, also 14, threw herself from the window of her room. The reason for that was a video that 
leaked on the social network Facebook, where she was lying drunk in a bathroom at a party. 
Marta Jurekovic (15) from Croatia was also not strong before such criticism from friends. In 
May 2013, she shot herself in the head because of insults. Even though such extreme tragedies 
have not occurred in Macedonia, experts warn us that it could happen in the future.17

Negativity in cartoons and video games and their reflection on children’s behaviour

As a short introduction at the beginning of this part, I would like to use a short section of an 
internet dialogue between two worried mothers: …”for a while, I wasn’t paying attention to my 
son when he was watching the cartoon channel on TV with his mouth open. However, when 
I noticed that he started acting aggressively, that he yells I WILL KILL YOU all day, and has 
nightmare, I realized that this kind of behaviour is encouraged exactly by those cartoons with 
too much violence and aggression. 

Even though he was sad, I had to forbid him to watch that channel. My friend told me that 
I shouldn’t have done it, because by watching those cartoons children get to know with the 
cruel world and realize that life is not a fairytale”.18 Such experience (there are more and more 
every day) tells us that this form of violence, both within the family and outside of it, is more 
common, and it happens because of parents’ incapacity and ignorance and lack of education on 
this matter. There are many worried parents that are aware they are not able to change the con-
tent of the cartoons, nor they can offer another satisfactory alternative, but their desire to do 
something regarding this matter is evident. Many of them hide the changes in their children’s 
behaviour, up until they realize that their method is inappropriate, get scared and look for help 
from experts. Psychologists calm the situation with their comments – that if parents limit their 
children’s cartoon watching, the chances their children to behave violently and aggressively 
would be smaller. They also say that there is a creative way of expressing emotions in cartoons 
and that their point is to cheer children up and through the different characters to teach the 
children about the difference between “constructive” and “destructive” aggression.19 This could 
be acceptable in some way, when it comes to the cartoons of the Walt Disney period, whose 

15  http://www.sky.mk/tehnosvet/14090-za-shto-najmnogu-se-koristi-internetot-vo-makedonija, accessed on 
22/04/2015.
16  The survey was conducted with students from the High School “Drita” – Kicevo and students from SUT – 
dispersed in Kicevo, Philological Faculty.
17  http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/internet-tortura/58973, accessed on 22/04/2015.
18  www.bgcafe.com, accessed on 24/04/2015.
19  www.anem.rs/sr.
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characters we (very few of us) remember up to this day, but not in the case of the animated 
movies from Japanese productions in which we see a lot of fights, abusive words and weapons, 
different forms of abusing (e.g. the famous Pokemon and Bakugan), up until the inappropriate 
scenes with nudity and sexual tension (Mermaid Melody, Winx etc.).

We think that entertaining content with many flashes of light, light effects and aggressive 
colours are kitsch and will not last long because of their bad quality, but they subconsciously af-
fect children. Fatal alternative of this is when children do not manifest aggression, but remem-
ber it, combining details and when they are home alone, experiment on themselves or others 
(usually on younger siblings). The epilogue to all of this is often tragic.

One nine year-old girl from Podgorica, jumped from the sixth floor after she watched fair-
ies cartoon. She told her younger sister to join her but, fortunately, she refused. (Similar to this 
event occurred in Subotica where a little kid jumped into a well after watching Teletubbies). 
There where elements of aggression in the “old” cartoons, however after an in-depth analysis 
we can say that the ultimate message always had a certain sense and connection with reality, 
and the aggression in the “old” cartoons is incomparable with regard to that in the “new” 
cartoons.20

Same is the situation with video games, because there are too much elements of violence, 
nobody controls the exchange of CDs among children, and their content is main topic in 
conversations.

Latest research showed that playing violent video games for only 20 minutes, desensitize 
people when it comes to real violence, i.e. players do not realize the brutality in real life. Sci-
entists reveal that students who play violent video games, after 20 minutes they have a lower 
physiological reactions of actual violence. That means that they get less upset when they see 
real brutality. Experts say that children use computers and play video games intensively too 
soon (pre-school), and all of that lead to statistical increase in violence, as well as loosing sense 
of unity, lack of confidence in people around them and not involving with children’s outdoor 
games and physical activities in general. By giving a great importance to the abovementioned 
deviation, experts confirm that people that are physically active use their free time more pro-
ductively and spend less time in front of the TV or play video games. However, television also 
offers quality contents which can help young people to have quality life. These circumstances 
indicate the need for urgent, comprehensive, complex and deep cartoon content and video 
games analysis, as well as their impact on the first forms of violence that children manifest, so 
they could ask for protection and to adequately apply it and thus prevent (rather than cure) 
children’s aggression in the early stages of mental and emotional-spiritual development pro-
cess.21 Why is that? Who is to blame? How should we handle it and fight it? These are only a few 
of the most common questions that can be asked endlessly. However that is not bad because 
properly asked questions are the basic perquisite and the beginning of the resolution of any 
problem. This problem is very complex and requires the involvement of the wider community, 
as well as all the experts from these areas.

CONCLUSION

By appealing to the specific values and potentials of the impact of the media on the popula-
tion that has not built its own style of critical attitude towards the content yet, I tried to draw 
attention to the different sneaking negativities which can seriously affect children and distort 
their normal growth and development and cause aggressive behaviour, accompanied with de-
linquent and criminal background.

Therefore when preparing content available for children, where significant place take com-
mercials with well-intentioned message, we have to take into account the explicit content of the 

20  Милорад Димитровић, Утицај телевизије, цртанких филмова и компијутерских игрица на пораст 
насиља код деце, Београд Социјална Мисао, бр.85.
21  Тубић, Т. (2007), Компјутерске игрице и физичка активност код деце предшколског узраста, Педагошка 
стварност, Нови Сад, бр. 3-4.
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scenes, for security and protection of the citizens, especially children, because they can have a 
negative influence, cause fear, panics, as well as create certain prejudice. 

Agency for audiovisual media services of the Republic of Macedonia has developed a statute 
for what should and what should not be broadcasted on television in order to protect young 
people. The statute for protection of underage audience classifies radio and television programs, 
violent, erotic, prohibited sexual conduct scenes, indecent speech, social behaviour easy to imi-
tate and other scenes that have a negative impact on physical, mental and moral development 
of underage audience.

“These programs should not be broadcasted before 17 and after 5 o’clock and are not suit-
able for children under 8 years old because of possible deviant behaviour, domestic violence, 
racism etc. However they mustn’t encourage nor include any behaviour that offends human 
dignity. Excessive use of inappropriate language is not allowed. Moderate violence is allowed, 
but no cruel details, without focusing on real weapons or dangerous techniques for settling ac-
counts. It is preferable descriptions and sights in the scenes, which are intended to cause fear, 
not to build tensions slowly”, it is stated in the Rules for Protection of underage audience.

Televisions categorize every episode from the series, and the Agency for audio and audio-
visual media services determine if the categories are proper, by monitoring or complaints by 
citizens.

Therefore, parents should take age restrictions for certain media content into serious con-
sideration because that is one way to protect their children.

When children watch television programs, their parents should be active. Even when their 
children watch cartoons, so they can answer their questions. They should carefully select what 
computer games their children want to play, and not to allow them to play war games or other 
games with violent content.

In other words, if deviation is identified on time, if the cooperation with parents is better, 
and if other social potentialities are engaged, the chances of successfully resolving the prob-
lem are bigger. And by resolving this problem we actually provide young people better condi-
tions for quality psychophysical growth and development. We must bear in mind that universal 
model when we think about the eternal ambitions for transferring the knowledge and skills to 
future generations. That universal model has to be taken into account when we think about and 
cogitate the age-old strive for the transfer of knowledge and skills to future generations.
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Abstract: Domestic violence represents especially dangerous social form of violence 
that violates the rights to live, psychic, physical and sexual integrity, freedom, security and 
human dignity of an individual and family members. The term marital violence entails ev-
ery form of psychical, sexual, psychological and economic abuse of woman by husband or 
common-law partner. Domestic violence represents a widespread form of crime, and since 
it has become dramatic in scope and dynamic during the recent years, the need for a direct 
forensic processing of the consequences of violence within this specific and sensitive social 
group, has arisen. In accordance with the above said, three cases of extreme, systematic and 
continuous marital violence with fatal consequences for the abused women, whose bodies 
have been autopsied.

Keywords: domestic violence, marital violence, violence against women, bodily injury, 
death, autopsy.

INTRODUCTION

Violence against women encompasses a wide range of different forms of abuse which 
is directed towards women and girls in different periods of their lives. The United Nation 
Declaration on the Elimination of Violence against Women defines violence against women 
as “any act of gender-based violence which results in, or is likely to result in, physical, sexual 
or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 
arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life”.4 In accordance 
with that, violence against women includes: 

physical, sexual and psychological violence that is happening in the family, including 
beating, sexual abuse of female children, marital rape, genital mutilation of women and 
other traditional practices that damage the health of women, out of wedlock violence and 
violence related to exploitation;

physical, sexual and psychological violence that is happening in the community, in-
cluding rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at workplace, trafficking of 
women and forced prostitution;

physical, sexual and psychological violence that is done or condoned by the state, 
whenever it happens.

Given that all these forms of violence against women have in their basis the unequal 
distribution of power between the sexes, the literature increasingly uses the term “gender-
based violence“ which emphasizes the subordinate status of women in society in relation 
1 danijela.ristic14@gmail.com
2 gilke@medfac.ni.ac.rs
3 jeliza.lazic@gmail.com
4  The United Nation Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993). Material from the 
85th plenary session, Geneva, 20 December.
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to men.5 This phenomenon constitutes a violation of basic human rights, with serious conse-
quences for the health of women. Therefore, the World Health Organisation declared violence 
against women a priority public health problem that requires energetic action directed towards 
its eradiation and cessation6. 

THE INCIDENCE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 
AND ITS IMPACT ON THE HEALTH OF WOMEN

Violence against women is widespread in population all over the world. In different societ-
ies, this percentage ranges from 10-70%.5 These data derive from a number of studies that differ 
in terms of environment in which they were implemented (urban, rural areas, household or 
any other place), according to the criteria for participating in the survey (women’s age, with 
lower and upper limit), the manner in which it was asked about violence and how violence was 
defined. In order to overcome methodological differences and increase the number of women 
who reveal their experiences with partner violence during the survey, the World Health Orga-
nization, Department of Gender and Women’s health, in collaboration with the research team 
from the London School of Hygiene and Tropical Medicine and the program for the adequate 
technology in health, developed a methodology for research into the prevalence of violence by 
an intimate partner with emphasis on ethical and safety recommendations for its realization.7 
The survey was carried out on a representative sample of the population, and included over 
24000 women in 10 countries around the world, in 15 locations, among which is our country, 
i.e. the City of Belgrade, where the study was carried out in the organization of the Autono-
mous Women’s Centre. This research has provided important information about the health 
consequences of violence. 

The first national study that examined the prevalence of violence against women in partner 
relationships and household in our country was carried out in 2001, and was organized by the 
Victimology Society of Serbia. The survey was conducted in seven cities in Serbia: Belgrade, 
Novi Sad, Nis, Subotica, Vrnjacka Banja, Zajecar, Uzice and forty villages in their vicinity, and 
included a total of 700 women older than 18.8.This study documented the incidence and threats 
of physical, psychological and sexual violence against women in our country, as well as charac-
teristics of suffered violence and abser. In addition, it has yielded significant insights in wom-
en’s opinions when it comes to legislation and procedures in the event of violence.9 

In this national study about 30,6% of women stated that they suffered some form of physi-
cal violence by a family member. In most cases (74,8%), the perpetrator of violence was the 
husband or intimate partner.

These data do not differ significantly from those obtained in a survey conducted in Bel-
grade, in 2003, on a representative sample of the population, according to the methodology of 
the World Health Organization, which found that 23,8% of women at some time in life experi-
enced physical or sexual violence by current or former intimate partner.10

Violence experienced by some women almost always causes various consequences to health, 
which can exist even when the violence stops. The impact of violence on the psychophysical 
well-being of women is very broad and complex and goes beyond stereotype of predominantly 
physical injuries. The modem concept explains the violence as a risk factor that increases the 
likelihood of the emergence and development of many diseases, same as deterioration of health 
and illness are affected by alcohol consumption, tobacco smoking or improper diet. In order 
to analyse this causal link, well-designed studies with appropriate control groups of women 

5  Krantz, G., Garcia-Moreno, C., “Violence against Women”, J. Epid Comm Health, 59:8 18–8–21.
6  World Health Organization, “Violence against women – a priority health issue”, WHO/FRH/WHD/97.8.
7  Garcia-Moreno, C. et.al, WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women 
– Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses.
8  Nikolić-Ristanović, V.,”O istraživanju, predmet, cilj i metod istraživanja”, Porodično nasilje u Srbiji, Beograd, 
Viktimološko društvo Srbije i Prometej, 2002, pp. 3-5.
9  Nikolić-Ristanović, V., 2002.
10  Otašević S.,”Nasilje u partnerskim odnosima i zdravlje”, Beograd, Autonomni ženski centar, 2005, p. 23.
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who were not exposed to violence but also have the same health issues, are required. Of great 
importance is selection of environment in which the study will be carried out, given that the 
incidence of violence reported by women differs in the surveys conducted in the population in 
health ce facilities, or in centres for accommodation of women victims of violence. 

PHYSICAL AND SEXUAL VIOLENCE AND HEALTH 
CONSEQUENCES OF VIOLENCE

Physical violence includes various forms of violent behaviour that threatens the integrity of 
women and leads to bodily injury. Some of the methods most often present in physical violence 
are slapping, rough nudging, punching, biting, foot kicking, tightening of the neck, causing 
burns, use of firearms, sharp and pointy objects and more. In this way various mechanical 
injury occur – the cuts, stabbings, lacerations, firearm wounds, abrasions, bruises, dislocation 
of joints, bone fractures, etc., as well as physical injuries – burns. In this manner, other injuries 
may occur as well, such as eye injuries, raptured eardrum and various internal injuries. Inju-
ries that occur in physical violence against women can directly endanger the life of the victim, 
causing her death.

Picture 1. Mechanical injury –hematoma.

Frequency of the violence ranges from 40-75%, (in studies conducted around the world). The 
survey carried out in Belgrade, in accordance with the methodology of the World Health Organiza-
tion showed that 28,8% of women had some of these injuries incurred solely due to violence, and 
every third women (37%) had injuries that were such that they require medical care.11

Due to injury or other consequences of the last act of violence that occurred, 14,8% women 
victims of domestic violence, requested medical assistance.

Bodily injury however is not the only outcome of the violence that often leads to functional 
disorders of health. The real cause of these disorders frequently remains vague and undeter-
mined even by experienced health professionals who are trained to recognize the consequences 
of violence. Among these functional disorders of health are: irritable bladder syndrome, gas-
trointestinal disorders, chronic pain syndromes including chronic pain syndrome in the small 
pelvis. Research results consistently point to a link between these diseases, i.e., functional dis-
orders of health and physical or sexual violence. Women who suffer violence, assessed their 

11  Ibid., p. 30.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА322

general state of health as bad or very bad, even two times more often than women who did not 
have such experience.12 Similar disorders were observed in connection with memory and con-
centration, and the risk of developing these difficulties is increased when together with physical 
violence, sexual abuse is present as well.

Sexual violence implies forced sexual intercourse or similar action with the use of physical 
force or threats, humiliating and degrading sexual intercourse, as well as the refusal of the right 
to use the protection against unwanted pregnancy and transmission of sexually transmitted 
infections. Sexual violence against women as a rule takes place in the context of intimate re-
lationships, although this violence can occur in other circumstances, for example, by a family 
member, partner whom the victim was occasionally seining, after meeting with an unknown 
person, and sometimes by more people. Terms “sexual violence”, “sexual assault” and “rape” 
are often used as synonyms although their definitions and meanings can differ in legal regula-
tions of individual countries.13 Here, we will pay attention to the health consequences of violent 
sexual relations with an emphasis on those that are most likely to occur, therefore in the context 
of intimate relationships. Forced sexual relations in marriage are one of the biggest taboos for 
women, everyone is reluctant to talk about it or even recognize it as violence, but more like 
“marital duty”. It is reasonable to believe that the incidence of rape in intimate relationships is 
much higher than indicated by studies of this problem, and that results represent only the tip of 
the iceberg compared to the real number of these cases, while in contrast, the level of reporting 
of physical violence is much higher and thus closer to the actual number of cases.

The data of the already mentioned study, which was carried out using the standard meth-
odology of the World Health Organization in eleven countries around the world, including our 
own, have shown that the incidence of sexual violence ranges from 6,2% in Japan, to 58,6% 
in Ethiopia, and in our country, i.e., in .Belgrade, the incidence of sexual violence is 6,3%. In 
other parts of Serbia, both urban and rural areas, according to the research of the Victimology 
Society of Serbia, the incidence is somewhat higher: 8,4% women suffered sexual violence by 
current or former intimate partner. Sexual violence is often present in women who earn more 
than men, which is consistent with the fact that women are the most vulnerable in societies 
in transition, where the balance between the traditional roles of men and women is changing. 

Simultaneous sexual and physical violence heavily depends on culture. Exclusively sexual 
violence is most present in Thailand, in Bangkok – 44%. Results from our country showed just 
the opposite, physical violence is predominant, suffered by the 17,4% of women, sexual vio-
lence 0,9% of women, while 5,4% of women suffered sexual and physical violence. 

Gynaecological problems in women who have had violent sexual relations occur three times 
more often than in those who did not experience sexual violence.14 Gynaecological infections 
include recurrent urinary tract infections, sexually transmitted infections, vaginal bleeding 
or infection, chronic pelvic pain, decreased sexual desire, pain during intercourse, etc. These 
problems are mainly long-term, recurrent and often the cause for women to contact a doctor. 
In addition to the direct mechanical trauma during penetration of body cavities during sexual 
violence, which creates the conditions for the direct penetration of microorganisms, stress, as 
an unavoidable result of domestic violence, additionally negatively affects the immune system, 
increasing the risk of infection.15

VIOLENCE AND PREGNANCY

Failure of agreement with a partner on the use of protection against unwonted pregnancy, 
especially in a situation of forced sexual intercourse, very often increases the risk of undesired 
pregnancies. Results of research conducted in India, on a large sample showed that 16% of all 
12  Ellsberg, M. Heisse, L., Research Violence Against Women, A Periodical Guide for Researches and Activists, 
Washington D.C. United States, World Health Organization. (2005). PATH: pp. 18–23.
13  Krantz, G., Garcia-Moreno C., Violence against women (2005), op. cit. pp. 819–921.
14  Lauristen J., White N.A., Putting violence in its place the influence of race ethnicity, gender and place on the 
risk for violence, Criminology and Public Policy (2001), 1:37–59.
15  Campbell, C.J., ”Health consequences of Intimate Partner Violence” ( 2002), op.cit. pp.1331-36.
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deaths during pregnancy occurred as a result of violence. Research conducted in our environ-
ment show that 31 women (3,4%) from 906 women who were pregnant, during pregnancy 
were subjected to physical abuse by a partner with whom they lived, and who in all analysed 
cases was the father of the child. For 16 women, physical violence happened for the first time 
during pregnancy, and 15 women experienced at least one episode of physical violence before 
the start of pregnancy from the same partner. It is interesting to note that 42% of women suf-
fered punch or a kick in the stomach.16

Violence during pregnancy is a particularly dangerous and poses risk to the health and life 
of the mother and foetus. Pregnancies in women exposed to violence often end in preterm de-
livery, where new-borns have lower birth weights, even when they are born on time.

Women who experience physical or sexual violence, or live in constant fear from it, as well 
as women who are subjected to psychological violence, which is even estimated as harder to 
endure, generally have a variety of disorders connected with mental health. The most common 
consequences for mental health are depression, anxiety and posttraumatic stress disorder.

FORENSIC ANALYSIS OF DEATH ASA RESULT OF VIOLENCE

Data from all parts of the world about the murders of women showed that in 40-70% of 
cases, perpetrators were spouse or partner of the victims – current or former, and death was 
usually preceded by long-term abuse. 

The last act of domestic violence results in physical abuse, humiliation, harassment within 
this specific and sensitive social group.

Picture 2. Photographing a corpse.

Before autopsy, the detailed photographing and a detailed description of the clothes of a 
corpse was carried out. Usually, for victims of domestic violence that resulted in death, the 
death was violent. The victims were mostly physically abused for many years by their intimate 
partners – spouses.

16  Ćopić S. Institucije i nevladine organizacije u odgovoru na porodično nasilje u Srbiji. Pravom protiv nasilja u 
porodici. Niš, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju (2002).
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Picture 3. Photographing a corpse before the autopsy.

Picture 4 Photographing clothes of a corpse. 

In the time of the autopsy, massive bleeding was established in the brain chamber and brain 
tissue, massive bruises on the skin, almost entire face, hematoma of tissue, scalp, skin and 
subcutaneous tissue. Death is violent and could occur due to massive bleeding in the brain, 
with consequent pressure and damage to, for life important centres in the brain, as well as by 
tightening of the neck or by pressing the chest
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Picture 5. Head injuries.

Picture 6. Display of head injuries during the autopsy.

By studying the full medical record and autopsy of the body, the existence of numerous and 
extensive injuries to the head and body was revealed, in the form of lacerations and wounds on 
the left arm and both upper arms .From forensic aspect, brain concussion manifested through 
high level of disruption of brain function could be the consequence of the direct effect of sharp 
mechanical tool.

Given that women victims of violence often experience various forms of health damage 
including bodily injury, they often ask for medical help and treatment, as well as for the justifi-
cation for the frequent absence from work.17 Therefore, it is essential that all health care profes-
sionals have in mind the scale of the problem of domestic violence, its features, especially the 
possible health consequences that they may consider in their professional contact with these 
women. 

17  Heisse, L. L., Elsberg, M. Gotemoeller, M., “Ending violence against women”, Population Reports, Baltimore 
MD Johns Hopkins University School of Public Health Centre for Communication Programmes Series L. No. 11. 
p. 22.
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Although there is no hard evidence of the effectiveness of screening for the detection of 
domestic violence, the results of some studies show that women do not object being asked 
about violence in an appropriate manner without the presence of others, in a confidential at-
mosphere. In this way, the data can help health professionals to better respond to the needs of 
women to provide them with additional information on the possibilities for assistance with full 
respect for the autonomy of their choice. At the same time, this approach reduces the feeling 
of isolation in women. In addition to health care workers whose primary role is the protection 
of health, society as a whole with all its institutions must send a clear message that they do not 
tolerate and condone violence against women, that it is considered impermissible and that, as 
such, must be sanctioned. 

Picture 7. Injury of the arm – laceration of the left forearm.

The Istanbul Convention recognizes violence against women as one of the gravest violations 
of human rights. It is a form of discrimination against women as a result of historically unequal 
relations between men and women, which have led to domination of men over women.

According to the Istanbul Convention, the state is obliged to take the necessary measures to 
promote changes in the social and cultural patterns of conduct of men and women in order to 
eradicate prejudices, customs, and traditions.18

The obligation of the state is to ensure the training of professionals who provide services to 
victims of violence against women and domestic violence, as well as raising public awareness 
about the various forms of violence against women and its consequences. This Convention 
provides for the cooperation of States with non-governmental organizations, the media and 
private sector in order to present the problem of violence against women to general public.

In accordance with this Convention, the Ministry of Health of the Republic of Serbia adopt-
ed the Protocol for the protection and treatment of women victims of violence, which defined 
procedures and specified the role of health workers concerning violence whose consequences 
are multiple and endanger physical, sexual, mental and social well-being of women.19

This protocol should help health workers to recognize, respond and help women to protect 
themselves, and also to contribute to recognizing and punishing of violence.

18  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf.
19 http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Ostalo/ProtokolMZRSZaZastituIPostupanjeSaZenamaKoje-
SuIzlozeneNasilju.pdf.
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CONCLUSION

Domestic violence is endemic and violence against women by their partners is something that 
cuts across all cultures, religious and regional boundaries, where the physical violence is the most 
drastic form of domestic violence. In a patriarchal culture such as ours, which means the rule of 
men in society and in the family, violence against women, among other things, is also a part of 
folk customs and demonstration of power by men against women. The abuser rarely wants to end 
the marriage because he is dependent on the relationship with the victim where he achieves his 
power. Special vulnerability and risk to women is present at the time when she decides to leave 
the partner, because then they often become victims of murder by a partner.

Domestic violence is a complex and socially conditioned phenomenon which has very seri-
ous consequences at the individual and social level. Coordinated operation of medical authori-
ties and social institutions, as well as continuous training of general population through the 
mass media on the occurrence of domestic violence, its consequences in the system of legal 
protection from violence, represent a starting point in designing appropriate strategies for the 
prevention of domestic violence.

REFERENCES

Ćopić S. Institucije i nevladine organizacije u odgovoru na porodično nasilje u Srbiji, Pravom 
protiv nasilja u porodici, Niš, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2002.

Kampbell, C.J., “Health Consequences of Intimate Partner Violence” (2002), Lancel vol. 359. 
pp. 1331–36.

Ellsberg. M., Heisse, L., Research violence against women. A Periodical Guide for Research 
and Activists, Washington DC. United States, World Health Organisation, (2005). PATH: 
pp 18-23.

Ellsberg, M. C., Pena. R., Herrera A. Lijestrand, J, Winkwist, A., “Candies in hell: women’s ex-
perience of violence in Nicaragua” Social Science and Medicine 51(11) pp. 1595-610.

General State United Nations (1993) declaration on elimination against women violence. Ma-
terial of the 85 –the plenary session, Geneva, 20 December.

Heisse L.L., Ellsberg, M., Gotemoeller, M., “Ending violence against women Population Re-
ports, Baltimore MD Johns Hopkins University School of Public Health Centre for Com-
munications program es Series L. (1999). No. 11. pp. 22.

Kiurski J., Domestic violence. Termidor, journal on victimization human rights and gender  
2003:2: 37-42

Konstantinović-Vilić S., Predrasude i stereotipi o nasilju u porodici. Pravom protiv nasilja u 
porodici. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju 2002: 25–33.

Krantz G. Garcia-Moreno C., (2005), “Violence against Women” J. Epid Comm Health 59:pp. 
815-821.

Krug .E.G. at al, World report on violence and health. (2002), op. cit. pp 89-121.
The Criminal Code, Official Gazette, Belgrade, 2002.
.Lauristen J., White N.A., Putting violence in its place the influence of race, ethnicity, gender 

and place on the risk for violence. Criminology and Public Policy 2001: 1: pp. 37-59. 
Nikolić-Ristanović, V, “O istraživanju, predmet, cilj i metod istraživanja”, Porodicno nasilje u 

Srbiji, Beograd, Viktimološko društvo Srbije i Prometej (2002), pp. 3-5.
Otašević S., Nasilje u partnerskim odnosima i zdravlje, Beograd, Autonomni ženski centar 

(2005), pp. 23, 24, 25, 32.
Simeunović-Patić, B., “Ubistvo heteroseksualnog partnera, kriminološke i viktimološke karak-

teristike”, (2002), Termida, Vol 5. Br. 3: pp. 2-11.
Vidaković I.,”Rasprostranjenost nasilja u porodici”, Porodično nasilje u Srbiji, Beograd, 

Viktimološko društvo Srbije i Prometej (2002), p. 39.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА328

Watts C. Zimmerman, C.”Violence against women – global scope and magnitude” (2002), Lan-
cet, 359:12, pp. 32-37.

World Health Organisation “Violence against women – a priority health issue” (1997), WHO/
PRH/WHD/ 97.8.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20
210%20English.pdf http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Ostalo/ProtokolMZRS-
ZaZastituIPostupanjeSaZenamaKojeSuIzlozeneNasilju.pdf.



КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСИЉA У ПОРОДИЦИ НА ПОДРУЧЈУ 
МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ЗЕМУН

Спец. крим. Драган Поповић
Полицијска станица Земун, Министарство унутрашњих послова Републике Србије1

Спец. крим. Ивана Стевановић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд2

Сажетак: У раду су прeзeнтовани резултати анализе кривичних дела насиља у поро-
дици чије је извршење евидентирано у периоду од 2008. до 2013. године, на територији 
београдских градских општина Земун и Сурчин, које безбедносно покрива Полицијска 
станица Земун. Уз указивање на проблем „тамне бројке“, као једне од традиционал-
но познатих карактеристика те врсте насиља у Републици Србији, у раду су на анали-
зираном узорку идентификоване и описане и друге основне карактеристике насиља 
у породици, по основу његове временске и просторне дистрибуције и дистрибуције 
према коришћеном средству, околностима извршења и личним својствима извршиоца 
и жртве те врсте кривичног дела. Синтезом тако идентификованих карактеристика, 
идентификовани су и описани профили типичног насилника и жртве насиља у поро-
дици на анализираној територији. На тај начин утврђени и у раду презентовани резул-
тати истраживања могу бити од користи у креирању ефективнијих начина полицијског 
рада и полицијске сарадње са другим субјектима безбедности у сузбијању ове, крајње 
деликатне и све актуелније, врсте криминала у Републици Србији.

Кључне речи: насиље, породица, насилник, жртва, профил насилника и жртве.

УВОД

Насиље као противзаконита употреба силе, комплексан је социолошки, безбед-
носни и правни феномен који се може испољити у веома различитим облицима, од 
претње насиљем и употребе насиља над појединцима, до масовног и интензивног 
коришћења оружаног насиља у међународним оружаним сукобима. Један од специ-
фичних облика насиља је и насиље у породици којем се у последње време, с разлогом, 
поклања све више пажње, како на глобалном, тако и на националном, организацио-
ном, па и на нивоу заједница и појединца у њима. Упркос томе, још увек се не може 
рећи да је феномен насиља у породици у потпуности истражен, а још мање да је као 
проблем решен. 

Полазећи од тога и од чињенице да је сузбијање насиља у породици својеврсни 
савремени изазов, не само за сваку полицијску организацију већ и за бројне дру-
ге субјекте безбедности, истраживање чији су резултати презентовани у овом раду 
било је усмерено на трагање за одговором на питање: Које су основне карактеристике 
насиља у породици на територији општина Земун и Сурчин? Циљ тако усмереног 
истраживања био је идентификација, научни опис и класификација насиља у по-
родици на територији општина Земун и Сурчин. С тим циљем, а ради одговора на 
проблемом истраживања постављено питање, применом статистичке методе, анали-
зирани су расположиви подаци о евидентираним кривичним делима насиља у по-
родици, према: месту, времену, средству и околностима њиховог извршења и према 
својствима њихових извршилаца и жртава. 

Статистичком анализом обухваћени су подаци о кривичним пријавама за кри-
вична дела насиља у породици евидентираним у интерним службеним евиденцијама 
1  draganpopovic79@gmail.com
2  ivana.stevanovic@kpa.edu.rs
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Полицијске станице Земун, у периоду од 2008. до 2013. године. Анализа је извршена 
на узорку од 98 пријава или на 33,45% од укупно 293 поднетих кривичних пријава за 
кривично дело насиља у породици извршено на територији општина Земун и Сурчин у 
наведеном периоду, што представља валидан узорак за ову врсту анализе.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Појам и врсте насиља и насиље у породици

Насиље је од давнина познат појам и представља најтежи облик негације основних 
права човека, права на живот, лични интегритет, људско достојанство. Достојанство 
човека, неприкосновеност живота и неповредивост физичког и психичког интегритета 
загарантовани су Уставом Републике Србије.3 Темом насиља у породици на глобалном 
нивоу се на различите начине баве многе организације, међу којима треба поменути 
оне најбитније: Уједињене нације, Светску здравствену организацију, Савет Европе, Ев-
ропску унију. Државе које озбиљно схватају овај проблем формирале су и посебне ин-
ституте који се поред истраживања насиља у породици баве и израдом превентивних 
програма и креирањем правног оквира за ефикасну реакцију државе. 

Врсте насиља су: физичко, психичко, економско, сексуално, еколошко, политичко, 
техничко-технолошко итд. Овде није коначан списак врсти насиља, јер се оно никад пот-
пуно не зауставља и током времена долази само до модификовања односно надградње, 
јер начин његовог испољавања прати степен друштвеног развоја. Насиље се може 
одвијати између појединаца, групе и појединца, друштва и групе, државе и појединца/
групе, државе и друштва, затим може бити свесно и несвесно, тренутно и дуготрајно, 
рационално и ирационално.4 Комбинацијом основних облика испољавања насиља и од-
носа између жртве и насилника долазимо до насиља у породици, насиља у школама, на 
спортским приредбама, насиља на послу (мобинг), насиља државе према појединцу итд. 
Сходно теми овог рада, наредне пасусе посветићемо уводу у породично насиље кроз 
дефинисање кривичног дела насиља у породици, насилника и жртве.

Чланом 10 Породичног закона каже се да свако има право на заштиту од насиља у 
породици.5 Кривичним закоником Републике Србије6 у поглављу деветнаест члан 194 
дефинише се кривично дело насиља у породице док се у члану 112 став 28 наводи ко 
се сматра чланом породице.7 Тако радњу насиља у породици врши свако ко применом 
насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем 
угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице.8 

Најбитнији фактор зачараног круга насиља је однос према насиљу. Свако људско 
биће у зависности од својих психичких и физичких способности, а најпре васпитања, 
заузима став према чину насиља. Потенцијални извршилац и жртва насиља имају право 
избора, насилник да кривично дело учини или од њега да одустане, а жртва да насиље 
не пријави, пријави надлежним органима и да се брани током извршења дела насиља. 

Појам жртве се може одредити у два значења, у ужем и ширем смислу. Појам 
жртве у ужем смислу обухвата лица чија су добра или права непосредно повређена 
или угрожена извршењем кривичног дела, односно кршењем међународно признатих 
3  Устав Републике Србије, Службени гласник РС, брoj 98/06.
4  Радослав Гаћиновић, Младен Бајагић, Појмовно одређење моћи, силе и насиља, Зборник радова Насиље у 
Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Том I, Београд : КПА, 2014, стр. 301−310.
5  Службени. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 -др. закон и 6/2015.
6  Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.
7  Чланом породице сматрају се: супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног 
сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник. Члановима 
породице сматрају се и браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и 
родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству, као и лица која имају заједничко дете 
или је дете на путу да буде рођено, и ако никада нису живела у истом породичном домаћинству.
8  Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 
и 108/2014
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норми о људским правима. Жртва у ширем смислу обухвата и лица и друге субјекте 
(социјалне групе, колективе, друштво) чија су добра или права непосредно или посред-
но повређена или угрожена извршењем кривичног дела или других кажњивих радњи, 
односно кршењем међународно признатих норми о људским правима.9 Законом о кри-
вичном поступку10 (члан 94) предвиђено је ослобађање од дужности сведочења, и то: 
лица са којим окривљени живи у браку, ванбрачној или другој трајној заједници жи-
вота; сродника окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег сте-
пена закључно; као и сродника по тазбини до другог степена закључно и усвојеника и 
усвојитеља окривљеног. Малолетник се не може узети за сведока, осим ако то окривљени 
не затражи. 

При помену насиља у породици најчешће се мисли на насиље над женама. Насиље 
над женама је одувек било присутно у људском друштву и до данас преовлађује. У ра-
ним фазама развоја друштва жене су биле сексуално угњетаване (муж је располагао 
сексуалношћу жене не само за властиту употребу, већ и за туђу), при чему је жена била 
потпуно пасивна и објект располагања мушкарца11, оно је резултат неравнотеже моћи 
између жена и мушкараца. Овај вид насиља обухвата сваки поступак који доводи до 
наношења штете или патње физичке, менталне или сексуалне природе, укључујући и 
претње таквим поступцима, као и принуду и друге облике ограничења слободе. У новије 
доба, мада је оно и раније било присутно, све се више говори о насиљу над мушкарцима. 
Проценат, мушкараца као жртава насиља треба узети са резервом. Број мушкараца који 
трпе насиље далеко је већи, будући да они избегавају да пријаве насиље страхујући да 
ће их сматрати слабићима, те да их полиција неће схватити озбиљно због предрасуде да 
једино мушкарац може бити насилник. 

Широко је распрострањен став да све предности и недостаци једног друштва дола-
зе из породице као основне јединице друштвеног система. Различите мере којима Ре-
публика Србија, на непосредан или посредан начин, пружа заштиту од насиља у по-
родици, имплементиране су у више закона, међу којима су: Кривични законик, Закон 
о прекршајима, Породични закон, Закон о оружју и муницији и Закон о јавном реду 
и миру. Овај приступ чини предуслов за успех, јер резултати борбе против насиља не 
могу бити позитивни уколико се правно не формулишу мере за његово спречавање и 
одговорни субјекти за примену и контролу примене усвојених мера. Поред наведених 
закона донети су и „Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над же-
нама у породици и партнерским односима“, „Протокол поступања у установи у одго-
вору на насиље, злостављање и занемаривање“, затим „Општи протокол о поступању и 
сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици 
и у партнерским односима“, из кога је проистекло неколико посебних протокола који се 
односе на појединачно поступање државних органа и установа у случају насиља у по-
родица. Јачање постојећих и стварање нових капацитета у оквиру институција и свих 
потенцијалних актера који би својим доприносом утицали на превенцију насиља у по-
родици, од изузетног је значаја. 

За ефикасну реакцију на насиље у породици неопходно је дефинисати објективне 
индикаторе за анализу, тачније успоставити модел за регистровање, обраду и анализу 
информација о самом акту насиља. За поступање полиције најзначајнији је „Посебан 
протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у по-
родици и у партнерским односима“. Сврха наведеног акта је стварање адекватне основе 
за ефикасну реакцију на насиље у породици, која поред откривања и доказивања обу-
хвата и контролу, а самим тим и превенцију. Полицијско поступање врши се по пријави 
и може се поделити на две групе задатака. Примарни задатак полиције по пријави 
насиља у породици и партнерским односима је заустављање насиља, уколико још траје, 

9  Ђорђе Игњатовић, Биљана Симеуновић-Патић, Виктимологија, Београд : Правни факултет : Досије 
студио, 2011, стр. 20.
10  Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014
11  Singer i dr. : Kriminologija, Zagreb : Nakladni zavod Globus : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2002, стр. 
296.
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пружање помоћи жртви и прикупљање доказа о чињеницама која чине обележја кри-
вичног дела, или од којих зависи примена неке друге одредбе Кривичног законика. Дру-
ги, не мање битан задатак је процена степена вероватноће да ће се насиље поновити и то 
према истој жртви и њему блиским лицима од стране пријављеног учиниоца.

Са криминалистичког аспекта, код кривичних дела силовања и насиља у породици, 
постоји више фактора који отежавају не само расветљавање, већ и њихово откривање. 
Разлог наведених проблема није само изостанак материјалних трагова, већ и чињеница 
да пријава кривичног дела најчешће зависи од спремности жртве да га пријави, што у 
не малом броју случајева изостаје, и да у тој намери истраје. Страх од освете учиниоца12, 
срамота, емоционална везаност за насилног партнера, самоосуђивање, економска завис-
ност, одсуство подршке, брига за децу, нада да је насиље привремено и да ће се насилник 
променити, само су неки од разлога због којих жртве не пријављују насиље у породици, 
а када га и пријаве, не у малом броју случајева оне касније мењају исказ, што често до-
води до обустављања кривичног поступка. 

Значај истраживања насиља у породици директно је пропорционалан друштвеној 
опасности овог кривичног дела. У наставку овог поглавља презентовани су резултати 
прикупљених података о насиљу у породици на територији Општине Земун и Сур-
чин, после чега ће уследити дискусија добијених података и њихово сумирање у виду 
закључка.

Просторна дистрибуција аката насиља у породици

Просторна дистрибуција поднетих кривичних пријава анализирана је на основу три 
критеријума: према општинама на територији Града Београда, према насељеним мести-
ма које покрива ПС Земун и према отвореном и затвореном простору (кућастан). 

У периоду од 2008. до 2013. године на територији Републике Србије поднето је укупно 
20.997 кривичних пријава због учињеног кривичног дела „насиље у породици“, од чега је 
3.845 или 18,31% учињено на подручју Полицијске управе за град Београд (Графикон 1). 
На подручју које територијално покрива ПС Земун (општине Земун и Сурчин), у истом 
периоду поднете су 293 кривичне пријаве за исто кривично дело, што представља 1,4% у 
поређењу са територијом Републике или 7,62% у поређењу са територијом Града Београда.

Графикон 1: Број поднетих кривичних пријава 
за извршено кривично дело насиља у породици13

12 Овај страх је по правилу сасвим утемељен. Истраживања широм света конзистентно показују да 
највећа опасност да жена претрпи физички напад, па да чак буде и убијена наступа онда када манифестује 
своју одлуку да напусти насилника.
13  Извор: Обрада аутора.
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Према првом критеријуму, просторна дистрибуција је анализирана на узорку који 
обухвата све општине на територији Града Београда. Просторна дистрибуција 3.845 под-
нетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља у породици у посматра-
ном периоду по општинама на територији Града Београда, је следећа: Барајево − 88 или 
2,29%, Гроцка − 237 или 6,16%, Лазаревац − 218 или 5,67%, Младеновац − 344 или 8,95%, 
Нови Београд − 355 или 9,23%, Обреновац − 77 или 2,0%, Палилула − 395 или 10,27%, 
Раковица − 291 или 7,57%, Савски венац − 123 или 3,2%, Сопот − 106 или 2,76%, Стари 
град – 206 или 5,36%, Вождовац − 178 или 4,63%, Врачар − 90 или 2,34%, Земун − 293 или 
7,62%, Звездара − 298 или 7,75%, Чукарица − 546 или 14,2% (Табела 1).

Табела 1: Преглед броја поднетих кривичних пријава за кривично дело насиља 
у породици на подоручју ПУ за град Београд по полицијским станицама14

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 УКУПНО општина извршења
БАРАЈЕВО 9 13 16 16 17 17 88
ГРОЦКА 45 57 45 40 26 24 237
ЛАЗАРЕВАЦ 33 29 38 3 43 45 218
МЛАДЕНОВАЦ 33 59 94 65 52 41 344
НОВИ БЕОГРАД 61 66 76 57 51 44 355
ОБРЕНОВАЦ 16 22 12 10 7 10 77
ПАЛИЛУЛА 70 84 53 60 73 55 395
РАКОВИЦА 98 52 39 39 37 26 291
САВСКИ ВЕНАЦ 21 18 31 23 22 8 123
СОПОТ 8 9 27 23 29 10 106
СТАРИ ГРАД 43 47 43 24 24 25 206
ВОЖДОВАЦ 17 17 41 23 39 41 178
ВРАЧАР 12 17 20 11 16 14 90
ЗЕМУН и СУРЧИН15 40 58 55 60 42 38 293
ЗВЕЗДАРА 40 43 67 46 60 42 298
ЧУКАРИЦА 126 92 89 68 93 78 546
УКУПНО ПУ ЗА 
ГРАД БЕОГРАД 672 683 746 595 631 518 3845

Према другом критеријуму, просторна дистрибуција је анализирана према насељеним 
местима које покрива ПС Земун. Просторна дистрибуција 293 поднетих кривичних 
пријава за извршено кривично дело насиља у породици у посматраном периоду, по 
насељеним местима које покрива ПС Земун, је следећа: Земун град – 98 или 33,45%, Зе-
мун поље – 47 или 16,04%, Батајница – 72 или 24,57% и Сурчин – 76 или 25,94% (Табела 
2 и Графикон 2).

Табела 2: Преглед броја поднетих кривичних пријава за кривично дело насиља 
у породици по насељеним местима које безбедносно покрива ПС Земун16

насељена места Земун град Земун поље Батајница Сурчин
број пријава 98 47 72 76

14  Извор: Обрада аутора.
15 ПС Земун територијално покрива обе градске општине.
16  Извор: Обрада аутора.
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Графикон 2: Проценат поднетих кривичних пријава за извршена кривична дела 
насиља у породици по насељеним местима које безбедносно покрива ПС Земун17

Поред анализе дистрибуције кривичних пријава за кривично дело насиља у породи-
ци према: 1) општинама у Граду Београду и 2) насељима на територији коју безбедносно 
покрива ПС Земун, извршена је и анализа дистрибуције истих пријава и према трећем 
критеријуму просторне дистрибуције исте врсте кривичних пријава, према критеријуму 
конкретног места извршења кривичног дела на територији општина Земун и Сурчин, 
односно према томе да ли је дело извршено на улици (отворен простор), у стану или 
у кући (затворен простор). На узорку од 98 пријава утврђено је да је 49 или 50% дела 
извршено у кући, 34 или 35% у стану и 15 или 15% на улици – отвореном простору (Гра-
фикон 3).

Графикон 3: Проценат поднетих кривичних пријава за извршена кривична дела 
насиља у породици према критеријуму конкретног места извршења 

(отворен/затворен простор)18

17  Извор: Обрада аутора.
18  Извор: Обрада аутора.
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Временска дистрибуција аката насиља у породици

Временска дистрибуција поднетих кривичних пријава анализирана је на основу три 
критеријума: према календарским годинама у посматраном периоду, према данима у 
седмици и према времену током дана.

Према првом критеријум, временска дистрибуција кривичних пријава анализира-
на је на основу свих 293 кривичних пријава поднетих због извршених кривичних дела 
насиља у породици на територији општина Земун и Сурчин. Од тог броја, током 2008. 
године поднето је 40; током 2009 – 58, 2010 – 55; 2011 – 60; 2012 – 42; и током 2013 – 38 
кривичних пријава (Табела 1 и Графикон 4).

Графикон 4: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља 
у породици на територији коју безбедносно покрива 

ПС Земун у временском интервалу 2008−2013. године19

Према другом критеријуму, временска дистрибуција кривичних пријава анализи-
рана је на узорку од 98 кривичних пријава према дану у седмици. Резултати анализе 
показују да је понедељком поднето 18, уторком 16, средом 12, четвртком 8, петком 15, 
суботом 15 и недељом 14 кривичних пријава (Графикон 5).

Графикон 5: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља у породици 
на територији коју безбедносно покрива ПС Земун према критеријуму дана у седмици20

19  Извор: Обрада аутора.
20  Извор: Обрада аутора.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА336

Према трећем критеријуму, временска дистрибуција кривичних пријава је анализи-
рана на узорку од 98 кривичних пријава. Уколико се у обзир узме дневни интервал од 
24 часа, утврђено је да је 12 пријава поднето у преподневним, 41 у послеподневним, 34 у 
вечерњим и 11 у ноћним сатима (Графикон 6). 

Графикон 6: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља 
у породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун према критеријуму 

интервала од 24 часа

Анализа начина извршења кривичних дела насиља у породици 

У овом делу истраживања кривичних дела насиља у породици на територији општи-
на Земун и Сурчин анализирана је према два критеријума: према средству извршења и 
према околностима, као променљивим факторима.

Према првом критеријуму – средству извршења кривичног дела, употреба физичке 
снаге као средство извршења насиља у породици евидентирана је у 82 или у 84% случајева, 
док је употреба хладног оружја у 16 или у 16% случајева. Ватрено оружје није регистрова-
но као средство извршења у периоду који је био предмет анализе (Графикон 7).

Графикон 7: Проценат поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља у 
породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун према средству извршења21

21  Извор: Обрада аутора.
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Према другом критеријуму – околностима извршења кривичног дела, дистрибуција 
аката насиља анализирана је на узорку од 98 кривичних пријава. При томе је утврђено 
у 20 или у 20,40% од укупно евидентираних случајева, насиља у породици извршено у 
присуству деце (Графикон 8).

Графикон 8: Проценат поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља 
у породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун према околностима22 

 Основне карактеристике профила учинилаца насиља у породици

Дистрибуција поднетих кривичних пријава према карактеристикама извршиоца из-
вршена је на основу четири критеријума: према стању, родној припадности, годинама 
живота и стручној спреми. 

Према првом критеријуму, дистрибуција аката насиља у породици према психолош-
ком стању извршиоца кривичног дела, у непознатом психичком стању кривично дело је 
извршило 62 или 63,3% насилника, 31 или 31,2% извршилаца је било у видно алкохоли-
саном стању, четири или 4,08% у стању психичке растројености и један или 1,02% под 
утицајем опојних дрога (Графикон 9).

Графикон 9: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља у 
породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун према стању извршиоца23

22  Извор: Обрада аутора.
23  Извор: Обрада аутора.
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Према другом критеријуму, родној припадности, анализом је утврђена следећа 
дистрибуција насилних акта извршења кривичног дела: 93 или 95% насилних дела је 
извршено од стране мушких и 5 или 5% од стране женских чланова породице.24

Према трећем критеријуму, анализа је показала да се у узрасту од 15 до 20 година на-
лази 4 или 4,08% извршилаца кривичног дела насиља у породици, од 21 до 30 – 22 или 
22,45%, од 31 до 40 – 22 или 22,45%, од 41 до 50 – 19 или 19,4% и преко 51 година – 31 или 
31,6% извршилаца тог кривичног дела (Графикон 10).

Графикон 10: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело 
насиља у породици на територији коју безбедносно покрива 

ПС Земун према годинама живота извршиоца

Према четвртом критеријуму, утврђено је да се међу извршиоцима насиља налази 
27 или 27,5% лица са основним образовањем, 62 или 63,3% лица са средњом стручном 
спремом и девет или 9,2% лица са високим образовањем (Графикон 11).

Графикон 11: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело насиља 
у породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун 

према образовању извршиоца25

24  Код насиља над мушкарцима карактеристична је тамна бројка.
25  Извор: Обрада аутора.
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Основне карактеристике профила жртава насиља у породици

Дистрибуција поднетих кривичних пријава према карактеристикама жртве насиља у 
породици извршена је на основу четири критеријума: према родној припадности, годи-
нама живота, природи односа са насилником и одлуци о напуштању насилника након 
извршеног насиља. 

Према првом критеријуму – родној припадности жртве, анализа дистрибуције аката 
насиља у породици анализирана је на узорку од 98 кривичних пријава.26 Анализом је 
утврђено да је 88 особа женског пола била жртва породичног насиља или у 83% евиден-
тираних случајева, док је 18 особа мушког пола била жртва тог насиља или 17% евиден-
тираних случајева. 

Према другом критеријуму – годинама живота жртве, анализа дистрибуције насил-
них аката извршена је на узорку од 98 кривичних пријава, а у улози жртве евидентирано 
је 106 особа. Утврђено је да је број жртава у узрасту до 15 година – 4 или 3,77%, од 15 
до 20 година 5 или 4,71%, од 21 до 30 – 18 или 16,98%, од 31 до 40 – 20 или 18,86%, од 41 
до 50 – 19 или 17,92% и преко 51 – 40 или 37,73% злостављаних особа кривичног дела 
насиља у породици (Графикон 12).

Графикон 12: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело 
насиља у породици на територији коју безбедносно покрива ПС Земун 

према годинама живота жртве27

Према трећем критеријуму – однос жртве са насилником, анализа дистрибуција кри-
вичног дела насиља у породици извршена је на узорку од 98 кривичних пријава. Анали-
за је показала да се насиље над супружником врши у 62 или у 58,49% случајева у 36 или у 
33,96% случајева над родитељима и у 8 или 7,55% случајева над децом (Табела 3).

Табела 3: Преглед броја поднетих кривичних пријава за кривично дело 
насиља у породици према односу жртве са насилником

насиље извршено над супружником родитељима децом
идентификовано жртви 62 36 8

26  Број идентификованих жртава на узетом узорку је 106.
27  Извор: Обрада аутора.
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Према четвртом критеријуму − одлуци о напуштању насилника након извршеног 
насиља28, утврђено је да 80 или 75,4% жртава, након извршеног насиља, остало у стану 
или кући коју су делили са извршиоцем, у односу на 26 или 24,6% жртава, које су напу-
стиле породичног насилника (Графикон 13).

Графикон 13: Број поднетих кривичних пријава за извршено кривично дело 
насиља у породици на територији коју безбедносно покрива 

ПС Земун према одлуци о напуштању насилника29 

ДИСКУСИЈА

У оквиру анализе просторне дистрибуције кривичног дела насиља у породици 
по општинама Града Београда, утврђено је да се међу општинама са највећим бројем 
пријава насиља издвајају Чукарица, Палилула, Нови Београд и Младеновац, док је у оп-
штинама Барајево и Врачар евидентиран најмањи број пријава насиља у породици. Ана-
лиза дистрибуције кривичног дела према насељеним местима показала је да се највише 
пријављених кривичних дела изврши на територији Земун града (33,45%), а најмање 
у Земун пољу (16,04%). Анализом аката породичног насиља према критеријуму места 
извршења дела (отворен или затворен простор), уочен је неочекивано висок проце-
нат његовог извршења на улици, односно на јавном месту (15%). Та врста породичног 
насиља (на јавном месту) додатно улива страх жртви да нигде није безбедна и излаже 
јe јавном омаловажавању са којим се жртва обично теже носи него са физичким болом. 
Ипак, највећи број насиља у породици евидентиран је, како се и очекивало, у породич-
ном стану или кући (85%). 

Анализа дистрибуције насилних аката према времену извршења кривичног дела 
насиља у породици показала је да на подручју територије Града Београда у 2011. и 2013. 
преовлађује пад евидентираних кривичних пријава у односу на остале године у посма-
траном периоду (2008−2013). Што се тиче територије општине Земун и Сурчин, током 
2008. године извршено је 40 кривичних дела насиља у породици. Нагли скок уследио је 
већ у наредној години када је регистровано 58 пријава за овај вид насиља. Релативна 
28  Према моделу цикличности насиља који је својевремено формулисала Ленора Вокер (Lenore Walker), 
насиље над партнерком карактеришу три фазе које се сукцесивно смењују, а које жртву збуњују и спречавају 
да напусти партнерски однос. То су: фаза стварања тензије, фаза акутног и тешког вербалног и физичког 
насиља и фаза меденог месеца (Биљана Симеуновић Патић, Драгана Коларић, Тања Кесић, Зоран Ђурђевић, 
Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији : приручник,  Београд : Криминалистичко-полицијска 
академија, 2014, стр. 15−16).
29  Извор: Обрада аутора.
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стагнација забележена је у 2010. и 2011. години (55, 60 пријава). У 2012. и 2013. години 
уследио је значајан пад на 42 односно 38 регистроване пријаве кривичног дела насиља у 
породици.30 Према другом критеријуму временске дистрибуције аката насиља утврђено 
је да је највећи број пријављених случајева евидентиран на почетку седмице, понедељком 
и уторком (укупно 34 од 98 или 34,69% пријава), а најмањи четвртком (укупно осам еви-
дентираних пријава или 8,16%). Разлог за знатно мањи број пријава средом и четвртком 
није идентификован. Према трећем критеријуму временске дистрибуције аката насиља 
утврђено је да је највећи број насилних аката у породици извршено у поподневним и 
вечерњим сатима, укупно 75 од 98 евидентираних пријава или 76,53%, а значајно мање 
у преподневним и касним ноћним сатима, укупно 21 евидентирана пријава или 23,47%. 

Анализа дистрибуције насиља према средству извршења или околности насилног 
акта, показала је да се у породичном насиљу најчешће (у 84% случајева) користи фи-
зичка снага а у знатно мањем, али ипак забрињавајућем обиму, и хладно оружје (16%). 
Карактеристично је да у анализираном периоду, у насиљу у породици није коришћено 
ватрено оружје, док докази за коришћење психичког насиља, такође нису евидентирани 
у анализираном периоду. Свакако разлог за то произилази и из општепознате чињенице 
да је физичко насиље лакше доказиво док је за доказивање психичког насиља потребно 
време и посебне методе. Према другом критеријуму, разматрано је присуство деце ак-
тима насиља. Том приликом идентификовано је присуство деце у 20,40% узетог узорка, 
што указује да се ипак највећи број насиља деси без присуства деце (79,6%).

Анализа основних карактеристика профила учинилаца насиља у породици по-
казала је да је непознато психичко стање насилника евидентирано у највећем броју 
пријављених случајева (63,3%). Стања алкохолисаности и психичке растројености 
су следећа најчешћа стања извршилаца насиља (31,2% и 4,08%). Скоро је занемарљив 
број аката које је насилник извршио под утицајем опојних дрога (1,02%). Највише на-
силника припада мушком полу (95%) док су жене у знатно мање пријављених случаја 
евидентирани као насилници у породици (5%). Према старосном критеријуму, највише 
извршилаца насилних аката налази се у категорији преко 50 година (31,6%). Следе из-
вршиоци старости између 21 и 50 година (22,45%; 22,45%; 19,4%) а затим и извршиоци 
старости од 15−20 година (4,08%). Међу извршиоцима насиља налазе лица свих нивоа 
образовања, од основног, преко средњег до високог, с тим да највећи број учинилаца има 
средње образовање (62 од укупно 98 или 63,3%), затим следи 27 или 27,5% са основним 
образовањем и 9 или 9,2% са стеченом високом стручном спремом. 

Анализа основних карактеристика профила жртава насиља у породици показала 
је да је у највећем броју случајева у питању особа женског пола (83%) и знатно мањи про-
ценат, представља особа мушког пола (17%). Старосну структуру извршилаца кривич-
ног дела насиља у породици прати старосна структура жртава. Тако је највише жртава 
евидентирано у категорији преко 50 година, чак њих 40 или 37,73%. Као у случају са 
анализом карактеристика насилника и овде је уочен уједначен број жртава у следећим 
старосним категоријама: 21−30, 31−40 и 41−50 године (18, 20, 19). Најмање, али не и 
најмање значајне, јесу жртве у категорији испод 15 и 15−20 година, где је забележено 
четири односно пет лица као жртава насиља у породици. Више од половине жртава, 
према пријавама, насиље је претрпело од стране супружника (58,49%), затим од стране 
деце (33,96%) и родитеља (7,55%). Утврђено је да жртве врло ретко напуштају насилни-
ка (75,4%) и да након извршеног кривичног дела остају са насилницима, а да су у само 
24,6% пријављених случајева напустиле животни простор који су до тада делиле са на-
силником. 

30  При томе, не треба заборавити чињеницу да је за ово кривично дело, како смо већ навели карактери-
стична и велика тамна бројка криминала. До овог феномена долази управо из жеље да „тренутна“ криза 
остане у породици због веровања да се насиље више неће поновити те нема потребе то износити у јавност.
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ЗАКЉУЧАК

Синтезом резултата истраживања одговорено је на питање којим је проблем 
истраживања дефинисан. На тај начин, идентификовани су и типични профили31 
најчешћег извршиоца и најчешће жртве кривичног дела насиља у породици, на 
територији општина Земун и Сурчин у Београду, односно на подручју које безбедносно 
покрива Полицијска станица Земун. 

С једне стране, може се костатовати да је типични насилник у породици:
− мушкарац старији од 50 година, са средњом стручном спремом, 
− насиље најчешће врши над брачним партнером, 
− у кући или стану, понедељком у поподневним сатима и увече
− током насиља најчешће користи употребу физичке снаге. 
С друге стране, може се такође констатовати да је типична жртва породичног насиља:
− жена старија од 50 година, 
− насиље најчешће трпи од брачног партнера,
− у кући или у стану, понедељком у поподневним сатима и увече
− током насиља најчешће трпи физичку снагу насилника, без присуства деце
− након насиља најчешће остаје у стану насилника.
Резултати овог истраживања могу бити од користи приликом планирања ангажовања 

полиције у заједници, као и за даља истраживања узрока и начина сузбијања и спречавања 
вршења кривичних дела насиља у породици. При томе, како полицијска пракса, а и ре-
зултати овог истраживања показују, улога полиције у превентивном деловању у овој об-
ласти је веома ограничена, тако да се њена улога више своди на рад по пријави насиља у 
породици. С друге стране, превентивни рад других субјеката (тужилаштва, судови, цен-
три за социјални рад, образовне институције, невладине организације) имају тежиш-
но превентивну улогу. Таква расподела улога јасно указује на потребу високог нивоа 
сарадње полиције и тих субјеката, што такође указује и на потребу даљег истраживања 
овог безбедносно веома актуелног проблема.
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CHARACTERISTICS OF DOMESTIC VIOLENCE AT THE TERRITORY 
UNDER THE JURISDICTION OF THE ZEMUN POLICE DEPARTMENT 

Dragan Popovic
Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Ivana Stevanovic
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade

Abstract: The paper presents the results of the analysis of the criminal offences of domestic 
violence whose commission was recorded in the period from 2008 until 2013, on the territory 
of the Belgrade City municipalities Zemun and Surčin, for which the Zemun Police Depart-
ment is in charge. The authors first highlighted the problem of “dark figure“, as one of the tra-
ditionally well-known characteristics of this type of violence in the Republic of Serbia. Based 
on the analyzed sample, the authors also identified and described other basic characteristics of 
domestic violence, based on its temporal and spatial distribution, as well as the distribution of 
the means used, the circumstances of the commission and the personal features of the perpe-
trator and the victim of this type of criminal offence. By synthesyzing thus identified character-
istics, the authors identified and described typical profiles of abusers and victims of domestic 
violence in the analyzed territory. The results of the study presented in this paper may be useful 
in creating a more effective way of policing and police cooperation with other subjects of secu-
rity in combating this extremely delicate and more and more frequent type of crime in Serbia.

Keywords: domestic violence, family, abuser, victim, abuser’s and victim’s profile.





THE JUDGE INDEPENDENCE AS ONE THE CRITERIA FOR THE ASSESSMENT 
OF THE EFFICIENCY OF THE JUDICIARY IN SLOVENIA

Mojca Rep, MA in Criminal Justice1

European Faculty of Law, Nova Gorica

Abstract: In the past years there were many discussions about “notorious” criminal cas-
es. As they included many well-known people, a significant perturbation was caused among 
the lay and the professional public. As a result, a lot of attention has been given to the level 
of confidence in the Slovenian judiciary and to the amending of the corresponding legisla-
tion in order to ensure an efficient and quality judiciary. One of the criteria for assessing the 
effectiveness of the judiciary is the independence of the judiciary, also according to the EU 
report. In 2013-2014, which are the basis for the classification in the rankings, Slovenia was 
placed at 24th place with an assessment of 3.4. This is lower than in 2010-2012 (3.8) and 
2012-2013 (3.6). During the third review of the state of the judiciary in the EU members, 
the European Commission concluded that the perceived independence of the judiciary had 
worsened in Slovenia. However, Slovenia has been pointed out as a positive example for 
improving the efficiency of the system by reducing the backlog of cases in non-criminal 
matters. The Ministry of Justice has claimed that the latest legislative changes have been in-
troduced with the aim to increase the public confidence in the administration of justice, and 
has stressed that the confidence in the rule of law stems from the awareness of the public 
that the internal self-regulatory mechanisms of judicial systems are capable of responding 
to the irregularities in their own ranks and of sanctioning them appropriately. In this way, 
it is possible to provide judges with the moral strength, the integrity, and to protect their 
resistance against the political and media pressure as well as to support them to retain the 
personal uprightness and commitment to the rule of law at every decision-making. The 
conditions for such work are the real independence of the judge and the responsible attitude 
of the key social actors in their public activities. The rules ensuring the independence of 
the judiciary are not intended to protect the inviolability of judges, but to protect citizens 
against abuse of state power.

Keywords: judiciary, independence, legislation, EU, efficiency.

INTRODUCTION

Citizens can enjoy their full rights only when the fundamental values and principles such 
as the rule of law, an independent judiciary, freedom of the media and non-discrimination 
are respected2. In Slovenia for almost three decades, there has been a discussion about the 
crisis of the judiciary that is reflected in lengthy court proceedings, court backlogs, the oc-
casional tensions between the executive and the judiciary power, relatively “sympathetic” 
media and an alarmingly low level of public confidence3. The functioning of the judiciary is 
constantly marked by public discontent, dissatisfaction of all professionals who work in the 
judiciary and all others who are professionally involved in court proceedings, as well as by 
customers’ dissatisfaction with the work of the courts and judges, dissatisfaction of judges 
with the customers’ attitude to courts proceedings, and finally, by the discontent of judges 
with their public image. Such state of mind has prompted the search for the causes of the 
situation in bad legislation, poor material conditions of the courts and the status of judges, 
in the insufficient number of judges and court personnel, the lack of powers of court presi-
dents etc. The procedural, substantive and organizational laws were (repeatedly) modified 
1 Assistant for Criminal Law, PhD candidate, project manager for the Competence center for training of 
security personnel, mojca_rep@yahoo.com
2 The situation of fundamental rights in the European Union.
3 Šorli, The development of democracy - the judiciary, 2004, p. 1
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on the basis of the proposals that had come from the judiciary, but certain problems, including 
the question regarding the acceptable level of the independence of the judiciary, remain.4 The 
task of the judiciary as one of the three branches of power is to ensure the existence of the rule 
of law, and thereby ensuring a correct, impartial, fair and effective application of the law.5.

THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY AS ONE OF THE FUNDAMENTAL 
REQUIREMENTS OF THE RULE OF LAW

The priority task of the judiciary, as stated above, is a correct, impartial, fair and effective 
application of the law. The independence and impartiality of judges are fundamental prereq-
uisites for the administration of justice6. Just as there is no single definition of the rule of law, 
the term independent judiciary can be conceptualized and defined in a variety of ways. The 
independence of judges is legal, functional and financial. In relation to the other two branches 
of power it is ensured to those who seek justice, to other judges, and the society in general 
through national rules at the highest level. The state and all judges have the responsibility to 
promote and protect the independence of judges7. The independence of judges is provided 
in judicial activities, and in particular in recruitment, appointment until retirement age, pro-
motion, continuity, training, judicial immunity, discipline, remuneration and financing of the 
judiciary. Judges have the right and duty of initial and recurrent professional training. The lat-
ter is organized under the supervision of the judiciary. Professional training is an important 
component of ensuring the independence of judges, as well as the quality and efficiency of the 
judicial system since the judiciary is involved in decisions affecting the performance of judicial 
functions (organization of courts, procedures, and other legislation). At trial, the judge is not 
bound by any instructions, commands or hierarchical pressure, but solely by the relevant legis-
lation. Ultimately, the judges ensure the equality of arms between the prosecution and defence, 
since the independence of prosecutors is another fundamental requirement for the rule of law8. 
When discussing the institutional independence of the judiciary and its personnel dimension 
such as the appointment and dismissal of judges, their disciplinary responsibility and promo-
tion, one refers to institutional independence. Such institutional independence of the judiciary 
and judges from the political elites and the political will can be named external independence. 
Certainly, the possibility of influencing the judge within the judiciary exists too. In this case 
one refers to the internal dimension of independence. While these two dimensions overlap to 
some extent, the distinction between the external and the internal independence is important 
when it comes to the question of judges’ (in)dependence within the judiciary, which is inde-
pendent from the legislative and the executive power. The question is whether the institutional 
- external - independence of the judiciary can ensure a quality and effective functioning of the 
judiciary, and thus the rule of law and democracy in general. According to Sorli9, the institu-
tional independence is not a sufficient condition for the effective functioning of the judiciary, 
since it does not prevent potential dependence of the judiciary on (for example) judicial oli-
garchy, which in turn may depend on or is connected with other groups, be they political elite 
groups, or groups primarily connected due to financial interests or their own corporate inter-
ests. In such cases the judiciary is not subject to the effective supervision by the citizens and 
is not responsible to anyone but its oligarchy. Any potential attempts of the executive branch 
to change such state are considered unconstitutional, a violation of the principle of separation 
of powers or illegal attempts and unwanted influence on the judiciary. However, with regard 
to internal independence, it is possible to defend the position that the elected and accountable 
representatives of the other two branches of power retain certain powers or influence on the 

4 Šorli, The development of democracy - the judiciary, 2004, p. 1
5 The Consultative Council of European Judges.
6 The judgment of the Administrative Court of the Republic III U 207/2013.
7 Albrecht, Thomas,  Strengthen the judiciary’s independence in Europe : international recommendations for an 
independent judicial power , Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, pp. 11, 12. 
8 The Consultative Council of European Judges.
9  Šorli, Šorli, The development of democracy - the judiciary, 2004, p. 2.
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functioning of the judiciary. Otherwise, the judiciary represents those who are protected from 
the outside world by the veil of a certain concept of the judicial independence 10.In order to 
ensure the independence of judges, each Member State sets up a council of judiciary or other 
special authority11 - in the case of Slovenia the Judicial Council - which is equally independent 
from the legislative and executive authorities, and has broad powers with regard to all questions 
concerning the status and organization, the functioning and image of the court institutions9. 
The Council has repeatedly stressed the right of every citizen for his or her case to be decided 
by an independent judge, as well as the importance of the principle of the separation of powers 
with regard to this. This principle is also reflected in the fact that, generally, the representatives 
of individual branches do not appoint themselves, but are elected by the people, either directly 
(members of the parliament through the elections, for example) or indirectly (representatives 
of other branches of government with different powers take part in appointment procedures12). 

GENERAL PRINCIPLES AND LEGISLATION

The Constitution of the Republic of Slovenia states in its Article 125 13 “The judges are in-
dependent in the exercise of the judicial function”.  The judiciary always has to decide on a 
case impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, 
improper influences, inducements, pressures, and direct or indirect threats or interference, re-
gardless of the reasons. The judiciary has jurisdiction over all issues of judicial nature and has 
exclusive jurisdiction to decide whether the question submitted before it is within its compe-
tence as defined by law. Essentially, the principle of independence of the judiciary is its “right” 
since it ensures that judicial procedures are conducted fairly and that the rights of the parties 
in the process are respected14. The duty of the state authorities is to respect the independence 
of the judiciary15. In the performance of their duties, the judiciary is bound by the Constitu-
tion and the Law. Thus, the position of the judiciary is governed by two acts, namely the Law 
on Courts and the Judicial Service Act, which entered into force in 1995.16 That legislation 
mentioned was revised repeatedly. At this point the essential changes in the legislation in 2015 
should be mentioned since they have, according to the opinion of the competent authorities, a 
significant impact on the improvement of the situation in the judiciary, including its indepen-
dence.

THE LAW ON COURTS AND THE LAW ON THE JUDICIAL SERVICE

The Courts Act17 was adopted in 1994. Since then it was amended six times, most recently 
in July 2005 with the amending act ZS-E 18. The proposed amendments to the Act were in 
particular crucial for the implementation of the Joint National project: the elimination of the 
backlog of cases – the Lukenda project. Its main aim was to eliminate the backlog of cases in 
the courts by 2010 and to ensure constitutional and convention right to trial without undue 
delay. The proposer estimated that the current legislation of some institutions didn’t allow ef-
ficient elimination of the backlog of cases and that the existing arrangements needed to be 
supplemented with the introduction of some new institutions that would contribute to a more 
efficient work of the courts. At this point, the following is highlighted 19: Strengthening the role 
10 Šorli, The development of democracy – the judiciary, 2004, pp. 1-3.
11 Albrecht, Thomas, Strengthen the judiciary’s independence in Europe: international recommendations for an 
independent judicial power, Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, pp. 11, 12, 47-49.
12 Statement by the Judicial Council, web site Judicial Council, December 12, 2014; Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary.
13 The Constitution of the Republic of Slovenia Official Gazette of RS, no. 33/91-I
14 Basic Principles on the Independence of the Judiciary.
15 Basic Principles on the Independence of the Judiciary.
16 Šorli, The development of democracy - the judiciary, 2004, pp. 2-4.
17 Official Gazette of RS,  no. 19/94 and last version no. 100/2005 – official consolidated text. 
18 Official Gazette of RS, no. 72/05.
19 The act proposal on Changes and  Amendments of  The Court Act.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА348

of the President of the Court in the management of the courts, since the President is primarily 
responsible for the efficient administration of justice in the courts that he leads. This is con-
ducted by transferring the jurisdiction from the personnel council to the President of the Court 
in the following fields: appointment and dismissal of the heads of the internal organizational 
units and the annual allocation of workload among judges. Two important jurisdictions were 
passed from the personnel council to the President of the Court through this Act – the author-
ity to appoint and dismiss the heads of the internal organizational units and the authority to 
allocate the workload among judges (appointing judges to specific legal areas). These judicial 
posts are defined by the Judicial Council following the proposal of the Minister of Justice after 
obtaining the opinion of the President of the High Court. In accordance with the Law on the 
Judicial Service, the President of the High Court of Justice also decides on the allocation of 
judges acting at the inter-local courts and the judges acting at inter-district courts. According 
to the Act, the judge is entitled to appeal against the allocation of the workload among judges to 
the personnel council of the Higher Court. The President of the Court is not bound to explain 
his or her decision on the allocation of the workload unless the judge aims to file an appeal. In 
this case the President of the Court must present the reasons for his or her decision because this 
can contribute to a more objective assessment of the justification of the appeal by the person-
nel council. At the same time, the judge becomes familiar with the criteria established by the 
President of the Court and taken into account for the allocation of the workload of judges. Such 
arrangement was also proposed to define the annual workload of the judges of the Supreme 
Court which, by the current law, is defined by the personnel council of the Supreme Court. The 
body responsible for passing the decision about the judge’s appeal against the annual allocation 
of judicial posts is the personnel council of the Supreme Court.

These changes were followed by the harmonization of the draft law amending the Law on 
the Judicial Service20, which introduced the institution of the inter-district judge. Accordingly, 
the bill defines that the Judicial Council establishes the specific judicial posts for inter-district 
judges in the district court at the seat of the High Court (for the four district courts), on the 
proposal of the Ministry of Justice and after obtaining the opinion of the President of the High 
Court. Also, this proposed regulation provides a more even load for the district courts in the 
area of the same High Court, thereby preventing the accumulation of the backlog of cases in 
individual courts.

INDEPENDENCE V. EFFICIENCY - RESPONSE OF THE EUROPEAN UNION

Regardless of the model of the national judicial system or legal tradition in which it is an-
chored, some of the most essential parameters of an effective judicial system are timeliness, 
independence, affordability and easy access21. The presented review provides comparable data 
on the functioning of the judicial systems in all 27 (or 28 – depending on the year) EU Member 
States. The review22 of the state in judiciary further explores the indicators of certain factors, 
which may reduce the duration of procedures and increase the quality of justice: monitoring 
and evaluation of the courts’ activities, information and communication technology (ICT) sys-
tems for courts, alternative dispute resolution methods, and training of judges. Although there 
are several other important factors that affect the duration of the procedures, in particular 
the specificity and complexity of the procedures, the selected indicators provide useful data 
showing the awareness scope of Member States about the importance of these issues and the 
measures taken:

1) Monitoring and evaluation of the courts’ activities: to improve the quality and effi-
ciency of judicial proceedings, the courts’ activities need to be monitored with comprehensive 
and publicly accessible systems for collecting data, and assessed regularly. The indicators show 
20 Law on the Judicial Service.
21 The 2013 EU Justice Scoreboard; Albrecht, Thomas, Albrecht, Thomas,  Strengthen the judiciary’s indepen-
dence in Europe: international recommendations for an independent judicial power , Berlin: BWV, Berliner Wis-
senschafts-Verlag, 2009, pp. 11, 12, 47-49.
22 The 2013 EU Justice Scoreboard.
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whether the regular systems for monitoring the activities of the courts and rating systems are 
available. The indicator assessment of courts’ activities examines the availability of: the defini-
tion of performance indicators (such as the received cases, resolved cases, backlog of cases, the 
performance of judges and court staff, enforcement of judgments, costs); regular evaluation 
of performance and results; the definition of quality standards (such as the policy of quality 
assurance, human resources policies, benchmarks for processes, use of resources); specialized 
personnel in the courts responsible for the quality policy.

2) ICT systems for courts: the use of information and communication technologies has 
become essential for the effective functioning of the judiciary. The indicators show whether 
the ICT systems for the registration and management of matters, and communication and 
information exchange between the courts and their environment are available (e.g. electronic 
forms, website of the court, web monitoring of cases, electronic registers, electronic treatment 
of small cases and recovery of uncontested debt, electronic submission or requests, and video-
conferencing) 

3) Alternative methods of dispute resolution for civil and commercial litigation matters: 
these methods can in various forms complement traditional court proceedings. The indicator 
shows whether the alternative methods of resolving disputes are available.

4) Training of judges: an important element of the quality and efficiency of judicial deci-
sions is the training of judges, namely the initial training and the on-going training throughout 
their careers. The training can focus on specialization, but also on the improvement of general 
professional competencies. This indicator provides the information on the mandatory training 
of judges.

5) Financial resources: The budget of the courts, the number of judges and lawyers pro-
vides the information on the resources used in the judicial system.

The Scoreboard findings are further based on the indicators related to the perceived inde-
pendence of the judicial system which is important for investment decisions. The perceived 
independence index is presented in the World Economic Forum’s annual report on global 
competitiveness. A representative sample of businesses in all countries, representing the most 
important sectors of the economy (agriculture, processing industry, non- manufacturing and 
services) is involved in these studies23.The data are from the year 2010 and were collected by the 
Council of Europe, therefore, the effects of a number of reform processes, which Slovenia has 
implemented after 2010 (some outlined above) are not yet taken into account. As concluded 
in Brussels, the duration of the litigation among EU Member States varies considerably. In one 
third of the Member States the litigation lasts twice as long as in the majority of Member States. 
Six EU Member States were identified to have problems relating to the length of court proceed-
ings and the organization of the judiciary – apart from Slovenia this applies to Bulgaria, Italy, 
Latvia, Poland and Slovakia24. According to the perceived independence index Slovenia was 
placed in the 20th place with an assessment of 3,825 among all 27 EU countries and in the 70th 
place according to the research conducted by the World Economic Forum26.

The analysis performed by the EU for 201427 which was carried out for each of the Member 
States together with an assessment of each country, helped the EU to identify the country-
specific recommendations in the field of justice. According to the perceived independence of 
judiciary Slovenia was ranked 23rd among 28 EU countries involved, with an assessment 3,628. 
On the proposal of the Commission, the Council prepared country-specific recommendations 
for twelve Member States with regard to the independence, quality and/or efficiency of their 
judicial systems. In 2012 Slovenia was among six EU Member States identified to face chal-
lenges in the field of justice, particularly with regard to the length of court proceedings and 
the organization of the judiciary. In the EU Justice Scoreboard the European Commission pre-
23 The 2013 EU Justice Scoreboard.
24 Slovenian judiciary is among the lowest in the EU, Newspaper Youth, 2013.
25 Year 2010-2012.
26 The EU Justice Scoreboard 2013.
27 The EU Justice Scoreboard 2014.
28 Year 2012-2013.
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sented an overview of the situation in Member States in the field of justice. This overview is a 
“new benchmark tool” to promote independent, high quality and efficient judicial systems in 
the European Union.   The EU 2015 Scoreboard also maintains the indicators related to the ef-
ficiency of judicial processes: the duration of the proceedings, the degree of acceptance and the 
number of pending cases. In addition, the 2015 review shows four sets of data collection, aimed 
at providing more fine-tuned data about the duration of court proceedings in the field of EU 
competition law, consumer law, the Community trademarks and procurement contracts. The 
efficiency of judicial systems in these areas covered by the EU law is particularly important for 
the economy. The judiciary branch is analysed by the EU according to the already mentioned 
criteria:

− The quality of judicial systems; The 2015 analysis29 focuses on some of the factors that can 
contribute to improving the quality of justice, such as training, monitoring and evaluation of 
judicial activities, the use of customer satisfaction surveys, budget and human resources. At 
the same time it complements the information on the accessibility of ICT tools with a more 
in-depth discussion on the use of these electronic tools in practice. In addition, the coopera-
tion with a group of contact persons in national judicial systems provided useful insights into 
communication practices of the courts and concrete methods used by Member States to pro-
mote alternative dispute resolution. Further, the EU 2015 Scoreboard provided the information 
about legal aid and gender balance in the judiciary. 

− Independence of the judiciary; 2015 report30 shows the perceived independence of the 
judicial system, as presented in the annual reports on the global competitiveness of the World 
Economic Forum (WEF). The independence of the judiciary is important because it can affect 
investment decisions. It is crucial that the independence of the judiciary is effectively protected 
in the justice system through legal safeguards (structural independence). The report covers 
the first general overview of how judicial systems are organized to protect the independence 
of judiciary. The Commission also carried out a review of the structural independence of the 
judiciary in cooperation with the European Judicial Network, especially the European Network 
of Councils for the Judiciary, and presented the updated information on legal safeguards and a 
comparative review of structural independence. According to the perceived judicial indepen-
dence, Slovenia ranked 24th among all 28 EU countries involved with an assessment 3.431 while 
it ranked 91st according to the research conducted by the World Economic Forum. In its latest 
report the European Commission stressed that the improvement of quality, independence and 
effectiveness of the judicial systems is becoming part of the process of the EU economic policy 
coordination within the European Semester. This is one of the reasons why the first such review 
of the situation in the EU judiciary in 2015 focuses on the factors of the judicial system, which 
contribute to improving the climate for business and investment. In particular, it addresses 
the performance indicators in civil and commercial matters, which are important for solving 
commercial disputes. It also covers the administrative courts, as they play an important role in 
the business environment, for example in relation to granting licences or in disputes with tax 
authorities or national regulatory authorities. The weaknesses in the administration of justice 
are not only problematic for a Member State, but also for the functioning of the internal mar-
ket and the implementation of European legislation. The review further includes the results of 
public opinion polls on the independence of national judicial systems. Several Member States 
are among ten countries in the world considered to have the most independent judiciary. On 
the other hand, according to the companies and end users of judicial systems, the degree of 
independence of the judiciary in some Member States is low. Finland, the Netherlands, Ireland, 
Germany and Sweden are on top of 27 EU Member States as well as among top ten countries 
in the world in which the World Economic Forum measured public confidence in the inde-
pendence of the courts. Slovenia is placed at the 20th place among Member States, after Italy, 
but before Hungary and the Czech Republic, while it is placed at the 70th place worldwide.32

29 The 2015 EU Justice Scoreboard.
30 The 2015 EU Justice Scoreboard.
31 Year 2013-2014.
32 Slovenian judiciary is among the lowest in the EU, Newspaper Youth, 2013.
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The European Commission has recently published a report on the independence, efficiency 
and fairness of justice systems in EU Member States. The report which contains data up to 
and including 2013 puts Slovenia first among the Member States with regard to new cases in 
the courts (44 per 100 inhabitants). At that time Slovenia still had a large number of pend-
ing cases that decreased during a three-year period from 2010 to 2013. Slovenia significantly 
shortened the time of solving matters, however, the progress in resolving the litigation, both 
civil and commercial, is slower. Slovenia is more effective in the field of solving administrative 
disputes where it is in the first place according to the number of judges per one hundred thou-
sand inhabitants but the last according to the number of lawyers. The efficiency of judiciary 
is improving, also in Slovenia, whereas the perception of judicial independence continues to 
worsen. According to the latter, Slovenia is the fifth worst member of the EU, after the last 
placed Slovakia that is followed by Bulgaria, Croatia, Spain and Slovenia33. The suggestions for 
improving the efficiency of public administration and the independence of judiciary are two of 
seven key priorities set out in the Annual Growth Survey for 2015. In 2014 there was continual 
progress in simplifying the legislation and greater efficiency of the courts, albeit it took place at 
a slower pace. Positive trends in the rate of settlement of civil and commercial matters as well as 
the length of the proceedings continued and the backlog of cases was reduced by an additional 
18%. Further improvements are expected in the area of   enforcement due to recent changes in 
the law on execution. Based on this, the execution in the field of real estate and the decision-
making process has improved. The scope of the project of the Supreme Court to modernize 
business processes in courts (including the reform of the management) has been extended 
(also included were the enforcement field, labour and social courts). Several draft laws have 
been proposed to ensure greater transparency and objectivity in the process of appointment 
of judges as well as to strengthen the Judicial Council in the fields of ethical standards and to 
improve the procedure for obtaining legal aid. However, lengthy procedures and a large num-
ber of pending cases are still causing problems. A reduction in the number of civil and com-
mercial litigation can be partly attributed to the 13% reduction in the number of new cases in 
2014 (compared to 2013), when the number of resolved cases decreased by 3%, too. Similarly, 
the reduction of new cases by more than 60,000 partially contributed to maintaining a positive 
trend in the field of execution. Slovenia had the second largest backlog of cases and the highest 
number of new civil, commercial, administrative and other non-criminal matters per capita in 
the EU. The problem of uneven workload of judges should be partly solved by measures in the 
field of management and specialization of courts. The aim of the Judicial Council is to improve 
the quality of the judicial system, in particular by improving the procedures for appointing and 
training of judges. A large increase in new insolvency cases has led to an increase in the num-
ber of pending insolvency cases in commercial courts. This increase can be partly explained by 
the new and revised reorganization procedures and financial incentives to login bankruptcies 
since 2013. In 2014 Slovenia had the lowest proportion of consumers in the EU who considered 
solving disputes with businesses through the courts and non-judicial bodies a simple matter.34 
But the third review of the state in justice in the EU has shown that the already low level of 
perceived independence of the judiciary in Slovenia has decreased further. On the other hand, 
Slovenia was pointed out by the Commission as an example of improving the efficiency of the 
system by reducing the backlog of cases in non-criminal matters, as previously mentioned. The 
perceived independence of the judiciary improved or remained stable in most Member States 
in the past three years. However, in some Member States such as Bulgaria, Spain and Slovenia, 
the existing low level of the perceived independence of the judiciary worsened.  The purpose of 
the review of the state in the judiciary in EU Member States is to contribute to the improvement 
of the quality, independence and efficiency of justice systems and to the promotion of invest-
ment and economic growth. The main finding of the review is that in general the efficiency of 
the judicial system has improved, but there are still considerable differences between individual 
Member States. While reviewing the training of judges, the Commission notes that in most 

33 Slovenia at the top by the number of judges and at the bottom by the perception of judiciary independence, 
Newspaper Evening, 201.5
34 Commission Staff Working Document.



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА352

Member States more than one fifth of the judges participated in continuous training in the field 
of EU law or the laws of other Member States. This significantly exceeds the annual target of 
five per cent of workers in the legal profession who should attend training in order to achieve 
the 2020 goal of 50 per cent. According to the Commission’s data, Slovenia is in the first place 
with regard to the training of judges, far ahead of the second placed Estonia. At the same time, 
the report highlights the lack of female judges in the highest positions: the higher the level of 
the courts, the less professional female judges. This also applies to Slovenia. Despite the posi-
tive trend in the share of professional female judges in the courts of first and second degree, 
it is necessary to ensure an adequate representation of female judges (between 40 and 60 per 
cent) in supreme courts. According to the share of professional female judges in courts of first 
and second instance, Slovenia is on top. The Commission’s overview for 2013 shows that in the 
courts of first instance about 80 per cent of judges were female, and around 70 per cent in the 
courts of second instance. At the Supreme Court, this share is about half the size, i.e. 36 per 
cent. Last year, based on the review of the situation in judiciary, the Commission prepared rec-
ommendations for twelve Member States, including Slovenia, to improve their judicial systems. 
Slovenia was recommended to take effective actions in the fight against corruption, to further 
shorten court proceedings at first instance in civil and commercial matters, including matters 
in the context of insolvency law, and to reduce the number of pending cases, especially in mat-
ters related to enforcement and insolvency. Similarly, the Commission will take into account 
the findings of this year’s review to prepare country-specific recommendations within the Eu-
ropean Semester and when defining priority funding areas within the EU structural funds and 
investment funds in connection with judicial reforms35.

INDEPENDENCE V. EFFICIENCY – RESPONSE OF SLOVENIA

The Supreme Court of the Republic of Slovenia responded to the findings of the EU re-
port about the perceived independence of the judiciary which, according to the findings of 
the Commission, had worsened. With regard to the way in which some Slovenian politicians 
present the judiciary in public, the Supreme Court is not surprised by the results of the report’s 
findings (i.e. the results of public opinion polls). Further, the Supreme Court emphasizes that 
the findings are not based on the empirical data36. The Court believes that part of the political 
public with a distorted and selective view of reality persistently portrays the Slovenian judiciary 
as dysfunctional, inefficient, incompetent and politicized. Therefore, the Court considers these 
findings no surprise. At the same time the Court states that the independence and the impar-
tiality of the judiciary are the key principles of its functioning. As long as the negative data 
are emphasized and highlighted in an otherwise positive report, and the positive trend and 
the circumstances in which the judiciary operates ignored, the perceived independence of the 
judiciary will continue to decrease. The Court also stresses that a quick glance at the rankings 
of the European Commission shows that Slovenia made progress in the majority of important 
and empirically identifiable areas. This was also highlighted by the European Commissioner 
for Justice Vera Jourova whose findings are consistent with the findings of the Supreme Court 
from the beginning of the judicial year. The report states that in 2013 Slovenia was the second 
among the Member States according to the number of pending civil and commercial matters 
in terms of population. At the time of this the Supreme Court stated that the concept of unre-
solved concerns is associated with a relatively high or even the highest number of new cases37. 
Despite these data it can be expected that the discussion on the efficiency and independence of 
the Slovenian judiciary will continue also due to the latest information from daily newspapers 
(which at the time is still unofficial) that the judgement against Janez Janša, Ivan Crnkovič and 
Tone Krkoviča in Patria case was set aside by the Constitutional Court and returned for re-trial 
35 EU Commissioner for Justice, Jourova: Independence of the judiciary in Slovenia has worsened, Progressive 
political news web portal, 2015.
36 Assessment of the degree of independence Slovenian judiciary is not based on empirical data, submit to the 
Supreme Court, Planetsiol.net, 2015.
37 Slovenia progress in most areas, Planetsiol.net, 2015.
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to the District Court. It is very likely, that this action will prompt a whole new chapter of debate 
not only about the independence and efficiency of the judiciary but also about the appropriate 
“qualifications” of the judiciary38.

CONCLUSION

The establishment of the democratic rule of law depends more on the historical develop-
ment and political culture than on the constitutional and statutory regulations. If the political 
culture is at a very high level, the need to ensure appropriate safeguards in the Constitution and 
the law for the independence of the judiciary is low. If the political culture is at a low level, the 
safeguards for the independence of the judiciary must be stronger. The judges can protect their 
moral strength and the integrity of the Slovenian judiciary by withstanding the pressures of po-
litical decision-makers and the media, and by retaining personal uprightness and commitment 
to justice and law in each decision-making case. The conditions for this are the actual indepen-
dence of the judge and the responsible attitude of the key social actors in their public activities. 
Or, as stated by Šorli29: “Principally, it is a matter of trust that cannot be created by constantly 
increasing pressure on individual judges and presidents of the lower courts, but by allowing 
a greater initiative according to the bottom-up approach”. The judiciary is not and cannot be 
an organization for professionals, but is a professional organization for citizens. The judge is 
responsible to citizens and not (only) to his/her leadership, and must not be imprisoned in the 
ivory tower of judicial independence, despite the fact that the latter is primarily intended to 
protect citizens against the abuse of state power. As a general conclusion, justice must not only 
be done, it must be seen being done.
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УЛОГА СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ У ВАНРЕДЕНИМ 
СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАНИМ ТЕРОРИСТИЧКИМ АКТИМА
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Сажетак: Савремени терористички напади разликују се од оних из прошлости у 
промени тактичког наступа, увођењу професионалног планирања напада и повећању 
обима активности и деструктивности. Дакле, све више се почиње говорити о ,,су-
пертероризму“, чиме се жели скренути пажња на постепени прелазак терористич-
ких група са конвенционалног оружја на употребу оружја за масовно уништавање. 
Имајући у виду здравствене последице употребе овог оружја од стране терористич-
ких група, посебно значајна интервентно-спасилачка служба у отклањању здравстве-
них последица насталих таквим нападом, јесте служба хитне медицинске помоћи, 
као и целокупно медицинско особље. Поред полиције и ватрогасно-спасилачких 
јединица, наведена служба има кључну улогу у отклањању последица терористич-
ких ванредних ситуација. Тренутна појава великог броја настрадалих лица, отежани 
услови за проналажење и пружање медицинске помоћи, потреба за ограничавањем 
боравка људи у подручју које је контаминирано итд., умногоме ће искомпликовати 
рад службе хитне медицинске помоћи која ће се суочити са великим бројем задатака.

Управо стога, у раду се анализирају задаци и улога службе хитне медицинске 
помоћи у терористичкој ванредној ситуацији, са посебним освртом на тријажу и 
транспорт повређених, као и припрему болнице за пријем повређених са лица места 
ванредне ситуације. Поред тога, у раду се анализира улога здравствених служби у 
отклањању здравствених последица терористичких ванредних ситуација у Републи-
ци Србији.

Кључне речи: служба хитне медицинске помоћи, задаци, оружје за масовно 
уништавање, тријажа, транспорт, припрема болница, безбедност, ванредна ситуација.

УВОД

Ванредне ситуације проузроковане деловање природних или технолошких опас-
ности, сваким даном постају све учесталије и озбиљније (Cvetkovic & Mijalkovic, 
2013; Cvetković, 2013a, 2013c, 2014; Cvetković & Bošković, 2015; Cvetković & Dragicević, 
2014; Cvetković, Janković, & Banović, 2014; Cvetković, Milojković, & Stojković, 2014; 
Mijlković & Cvetković, 2015). Поред природних ванредних ситуација, озбиљну претњу 
националној безбедности представљају и ванредне ситуације проузроковане раз-
личитим терористичким нападима у којима се злоупотребљавају различите врсте 
оружја за масовно уништавање (Cvetković, 2013a).

Терористичке ванредне ситуације изазване злоупотребом оружја за масовно 
уништавање (у даљем тексту ОМУ), по својој деструктивној природи, подразумевају 
велики број повређених људи (Таhrir, 2002:34). Хаос који настаје на месту такве ван-
редне ситуације у великој мери ће отежати медицинску помоћ повређенима (Kramer, 
2009). При томе, сценарио терористичког догађаја који се одиграо 11. септембра 2001. 
године, показао је да чак и мале групе појединаца имају способност да изазову ма-
совне људске жртве и материјалну штету (Heyer, 2006:3). Управо тада је и дошло до 
повећања забринутости да би терористи могли бити способни да набаве и искори-

1 E-mail: vladimir.cvetkovic@kpa.edu.rs
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стите ОМУ, како би нанели веће материјалне и људске жртве у сврху остварења својих 
политичких циљева. 

Дакле, веза између ОМУ и тероризма је остварљива и реална, јер су терористи, у 
прошлости, већ користили то деструктивно оружје у модалитетима тадашње научне 
развијености, а још увек постоји свакодневна заинтересованост да дођу у његов по-
сед или у посед материјала потребног за његову производњу (Cvetković, 2013a, 2013b; 
Cvetković & Popović, 2011).2 При томе, у само оружје за масовно уништавање сврставају 
се хемијско, биолошко, нуклеарно, радиолошко оружје и експлозиви високе разорне 
моћи (Cvetković & Popović, 2011). Нема сумње, претње терористичким нападима упо-
требом ОМУ су реалне и о томе сведоче бројне чињенице. Један од припадника Ал 
Каиде упутио је претњу следећим речима: „Ми ћемо вас напасти свим оружјем којим 
располажемо, укључујући конвенционално, хемијско, нуклеарно и биолошко оружје, 
доживећете још црње дане од догађаја 11. септембра“ (Цветковић, 2012).

У терористичким ванредним ситуацијама са великим бројем повређених људи, једна 
од најслабијих карика унутар тактичког поступања интервентно-спасилачких служби 
јесте недовољна спремност и обученост службе хитне медицинске помоћи. Чињеница је 
да многе болнице нису спремне да се баве пацијентима који су, осим што су повређени, и 
контаминирани (Burke, 2007:134). У складу са тим, само кроз припрему, координацију и 
обуку постиже се ефикасно реаговање службе хитне медицинске помоћи у терористичкоj 
ванредној ситуацији изазваној овим оружјем (Hawley, et al., 2001:45).

ЗАДАЦИ СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 
У ТЕРОРИСТИЧКИМ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Хитно реаговање у случају терористичких ванредних ситуација је примарно повере-
но особама из полиције, ватрогасно-спасилачких јединица и других безбедносних служ-
би. Међутим, у последње време, здравствене организације и заводи за јавно здравље 
интензивније су се укључили у борбу против тероризма.

Улога службе хитне медицинске помоћи на лицу места терористичке ванредне 
ситуације састојала би се у (Цветковић, 2013:34): спасавању живота људи, заједно са 
другим интервентно-спасилачким службама; лечењу и нези повређених на месту теро-
ристичког догађаја; обезбеђењу одговарајућег транспорта, медицинског особља, опре-
ме и ресурса; успостављању ефективног система тријаже за одређивање приоритетних 
потреба у евакуацији повређених и безбедног места за уклањање жртава; пружању 
могућности за комуникацију на месту догађаја, уз директну радио-везу са болница-
ма, контролним објектима и по потреби са другим надлежним органима; одређивању 
и обавештавању болница са званичне листе о томе да ће примити повређене и 
информисање о томе и других надлежних органа; обезбеђењу транспорта на месту ВС, 
мобилних медицинских хируршких тимова и опреме; одређивању најпогоднијих начи-
на транспорта за повређене упућене у специјалистичке болнице; преузимању централне 
улоге у координацији са другим здравственим службама, укључујући регионалне здрав-
ствене саветнике за планирање хитних ситуација, а у случају хемијских, биолошких, 
радиолошких или нуклеарних ванредних догађаја, окупљање здравственог тима, који ће 
моћи да даје савете о пружању здравствених услуга.

Терористички напади изведени у не тако давној прошлости су доказали да меди-
цинско особље сачињено од доктора и техничара мора бити спремно и у могућности 
да пружи помоћ повређенима који су покретни (Кramer, 2009). При томе, непосредно 
после пружања помоћи, обавезно следи деконтаминација жртава како се остали не би 
2 Круцијалан пример везе између ОМУ и Ал Каиде је свакако Ал Каидин оглас ,,ТРАЖИ СЕ“ од септембра 
2006. године који гласи: ,,Изузетно хитно сте нам потребни – експерти у области хемије, физике, електрони-
ке, медија и свих осталих наука – нарочито научници за нуклеарну енергију и експерти за експлозиве – како 
би се придружили светом рату. Област џихада може задовољити ваше научне амбиције, а велике америчке 
базе (у Ираку) добра су места за тестирање вашег неконвенционалног оружја, било да се ради о биолошком 
или прљавом, како се обично називају“ (Цветковић, 2012).
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контаминирали. Посебно је потребно водити рачуна да сама деконтаминација не угрози 
људе који је спроводе, као и да се она мора вршити изван зграде, тј. улаза у дефинисане 
просторије. Очекивања да ће људи самовољно отићи на деконтаминацију нису реална 
(Цветковић, 2013). У складу са тим, веома је важно објаснити тим људима да ће им про-
цес деконтаминације помоћи.

Планови који се односе на сам процес пружања прве помоћи и деконтаминације се 
претходно морају испробати због евентуалног мањка медицинског особља. Терористич-
ке ванредне ситуације компликују поступање службе хитне медицинске помоћи због 
чињенице да (Baker, et al., 2004): терористички догађаји могу трајати данима; медицин-
ска служба и њихови капацитети могу постати мета; напади са бомбама углавном сад-
рже секундарне експлозивне направе. 

Након извршеног спасавања, многима ће бити потребна медицинска помоћ. У 
случајевима када постоји велики број повређених са различитим степенима повреда по-
требно је спровести поступак тријаже, тј. давање приоритета пацијентима сходно спец-
ифичностима повреда, третмана и транспорта (Heyer, 2006:23).

Медицинско особље са једне стране може бити од велики помоћи уколико је до-
бро обучено и спремно за ефикасну сарадњу. Међутим, уколико доктори и сестре раде 
самовољно или желе да преузму команду, они постају озбиљна претња целом систе-
му руковођења на месту терористичког догађаја (Bevelasqua, et al., 2009:23). Без обзира 
на све напоре који се улажу у процесу планирања, не би ли све функционисало како 
је и предвиђено, медицинско особље често неће бити довољно прилагођено раду под 
структуралном командом. У складу са тим потребно их је надгледати. У терористич-
ким ванредним ситуацијама адекватна и правовремена припрема за извршавање ме-
дицинских мера заштите становништва је од пресудног значаја за пружање помоћи 
повређеним лицима.

У циљу адекватне припреме, потребно је урадити следеће (Цветковић, 2013): право-
времено развити обучене службе хитне медицинске помоћи, специјализоване меди-
цинске јединице цивилне заштите и специјализоване тимове у болницама, опремити 
и обезбедити сталну спремност за рад у опасном окружењу; извршити припрему за 
обезбеђење и одређивање додатних болничких кревета у болницама; обезбедити скла-
диште медицинских средстава заштите, резерве медицинског материјала и опреме за 
опремање медицинских јединица и екипа и објеката у којима су смештене; извршити 
припрему становништва и спасилаца за пружање прве медицинске помоћи.

Све мере које ће медицинско особље предузети на лицу места терористичке ванредне 
ситуације односе се на: извиђање – испитивање места ванредне ситуације; тражење и 
спасавање настрадалих; медицинска тријажа; пружање прве медицинске3 и прве лекар-
ске помоћи4 повређенима и болесницима; спровођење евакуације у објекте за лечење.

На самом месту где је непосредно дошло до терористичког догађаја, организује се 
пружање прве медицинске и лекарске помоћи повређенима, а људима ван граница овог 
места, у објектима за лечење, пружа се професионална и специјализована медицинска 
помоћ.5 Надлежни за планирање морају водити рачуна како о месту догађаја тако и о 
болницама и клиникама (Tomio, еt al., 2003). 

3 Комплекс најједноставнијих медицинских мера, које се спроводе непосредно на месту повређивања или у 
његовој близини у поретку самосталне и узајамне помоћи, а такође и од стране учесника у спасилачким пословима 
коришћењем контролних или приручних средстава импровизације (Цветковић, 2012). 
4 Вид медицинске помоћи који укључује комплекс превентивних мера лечења, које врше лекари, усмере-
них на отклањање последица повреда (болести), које непосредно угрожавају живот повређених, а такође и 
превенцију компликација и припрему повређених за даљу евакуацију. 
5 На основу Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС, бр. 107/2005, чл. 18 тачка 9), Закона о 
заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС, бр 125/2004м члан 14, став 3), Закона о 
заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/2004) и Закона о заштити од елементарних и дру-
гих већих непогода (Службени гласник РС, бр. 53/9, 67/93, 48/94), Завод за јавно здравље Републике Србије 
је донео ,,Водич за активност завода за јавно здравље у ванредним ситуацијама“. Према њему, главне опште 
мере у ванредним ситуацијама су: одржавање здравог животног окружења; надзор над болестима, масов-
ним тровањима и повређивањима с механизмом раног упозорења и брзог реаговања; тренутна детекција 
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ТРИЈАЖА ПОВРЕЂЕНИХ У ТЕРОРИСТИЧКИМ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Под тријажом се у медицинским и социјалним службама подразумева систем 
рационализације и приоритетног реаговања (Taylor, 2000:23). Дакле, тријажа (фр. triage 
– одабирање, пребирање) представља разврставање повређених и оболелих лица у 
одговарајуће групе на основу извршеног прегледа: према врсти повреда – обољења и 
стања повређеног; према врсти и хитности потреба и мера прве помоћи и медицин-
ске помоћи; према начину и хитности транспорта (Цветковић 2013). Сама тријажа је 
веома значајна због правовремене дистрибуције услуга на што већи број повређених. 
Реализује се по стандардима стручне методологије.

На месту терористичке ванредне ситуације веома је значајно извршити тријажу 
повређених, јер од тога зависи успешност у пружању помоћи. Већина интервентно-спаси-
лачких служби је способна да изврши овакву процену када се ради о малом броју жртава. 
Међутим, када се ради о великом броју жртава, неретко се дешава да се одложи збрињавање 
мање повређених, како би се сва пажња усмерила на пацијенте у критичном стању.

 Само разврставање повређених се врши по следећим критеријумима (Цветковић, 
2013): црвени сектор – повређени прве категорије (налазе се у стању непосредне жи-
вотне опасности због повреде или дејства ОМУ); жути сектор – повређени друге 
категорије (имају тешке повреде односно тешко повређени али нису непосредно жи-
вотно угрожени); зелени сектор – повређени треће тријажне категорије (лакше повреде, 
лакше повређени); црни сектор – повређени четврте категорије (мртви или без наде за 
оздрављење). Значајно је напоменути да процес тријаже треба да спроведе најискусније 
медицинско особље.

Тим задужен за тријажу не треба да третира и транспортује жртве све док се не завр-
ши процес тријаже. У случају да медицинско особље није у могућности да самостално 
обавља своје задатке, одговорни за планирање, морају проценити могућност употребе 
других хитних служби за пружање помоћи. У складу са тим, веома је значајно извршити 
одговарајућу обуку тих интервентно-спасилачких служби како би оне биле барем мини-
мално образоване у случају неопходности такве помоћи.

На месту терористичке ванредне ситуације веома је битно у старту раздвојити по-
гинуле од повређених. Повређенe који могу да ходају треба усмерити на даљи третман 
(Communicable Disease Control in Emergency Situations, 2001).

Пре него што било која тријажа или третман може да почне, мора се утврдити да ли 
је место терористичке ванредне ситуације безбедно. Особље интервентно-спасилачких 
служби, које пружа помоћ, мора бити адекватно заштићено (Bowman, 2007). Неадекват-
на заштита ће проузроковати погоршање ситуације на месту догађаја и усмерити служ-
бу хитне медицинске помоћи ка самом њеном особљу, а не према жртвама терористич-
ког догађаја.

Интервентно-спасилачке службе морају реаговати ефикасно и одредити који 
пацијенти морају добити одмах заштиту, а који би могли да сачекају. На лицу места и 
што пре доктор се мора упознати са знацима и симптомима изложености хемијским 
средствима и другим опасним материјама. Он такође мора анализирати дозу и време 
изложености опасним материјама, како би лакше донео одговарајућу одлуку у вези са 
лечењем повређених (Цветковић, 2013). При томе, веома је битно на месту терористич-
ког догађаја имати стручну особу која ће преносити информације штабу за ванредне 
ситуације, болницама и хитним службама задуженим за евакуацију. Друга особа би тре-
бало да евидентира идентификацију жртава. То је веома битно када дође до ситуације да 
се породица почиње распитивати о њиховим најмилијима. 

Руководилац тријаже мора бити свестан својих ресурса, као и броја и врсте жртава 
на лицу места такве ванредне ситуације. При томе, морају бити свесни доступности ме-

угроженог становништва и сузбијање епидемија, масовног тровања и повређивања; тријажа, збрињавање 
случајева и евакуација становништва; специфична заштита појединаца и популације вакцинацијом, леко-
вима, антидотима; обезбеђивање основних клиничких услуга. 
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дицинских средстава, могућности превоза пацијената као и капацитета локалних бол-
ница да приме тај број повређених (Цветковић, 2012). 

Веома је значајно споменути да одређивање тријажне категорије подразумева со-
лидна знања о факторима, који су директно или индиректно повезани са повређеним 
пацијентима (Cashman, 2003). Рецимо, старост може бити показатељ способности 
пацијента да се физички носи са повредама. Стога, старије жртве које имају здравствене 
срчане и респираторне проблеме могу имати мање оптимистичких изгледа од млађих 
особа које такве проблеме немају. Тријажа и лечење треба да буду пажљиво координирани 
како би се осигурало да они најугроженији добију помоћ што је брже могуће.

ПРУЖАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ У ТЕРОРИСТИЧКИМ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Након што је тим за тријажу извршио тријажу повређених, на сцену ступа тим за 
пружање медицинске помоћи (Bellany, 2007). Наведени тим не ради стихијски, већ селек-
тивно. Најпре, он пружа медицинску помоћ онима којима је хитна нега најнеопходнија, 
док ће се касније формирати тимови за медицинску помоћ мање угроженима. У тиму за 
пружање медицинске помоћи се, по правилу, налази најквалитетније медицинско особље. 

На месту терористичке ванредне ситуације је потребно извршити означавање зона 
за пружање медицинске помоћи. Након тога, тимови за пружање медицинске помоћи 
предузимају активности у складу са здравственим стањем повређених, а разликују 
се по бојама цирада шатора на лицу места (Цветковић, 2013). Жута цирада означа-
ва пацијенте који могу да сачекају медицинску помоћ. Црвена цирада означава хитне 
случајеве, док зелена означава повређене који могу да ходају. Црна цирада означава про-
стор за одлагање лешева. 

Главна особа у систему пружања медицинске помоћи одговорна је за координирање 
активности на месту за пружање прве медицинске помоћи. Њене надлежности су да 
(Hazardous Materials Emergency Response Planning Guide, 1987): дефинише области 
у којима ће бити одвојени хитни случајеви, одреди пацијенте који могу да добију ме-
дицинску помоћ уз неко временско одлагање, као и повређене који могу да се крећу; 
ангажује најискусније и најобразованије медицинске раднике; обезбеди постизање 
циљева тријаже као и да  информација о пацијентима буде написана на таблици; иско-
ординира пребацивање особа из тријажне области у област за транспорт.

Поред свих активности које ће предузимати на лицу места ванредне ситуације, хит-
не медицинске екипе ће морати да поседују личну заштитну одећу, јер ће се бавити 
пацијентима који су изложени различитим врстама опасних материја искоришћених 
као ОМУ. Управо у вези с тим, један од главних проблема за медицинско реаговање по-
сле напада у токијској подземној железници, био је недостатак личне заштитне опреме 
које је носило медицинско особље у амбулантним колима (Цветковић, 2012). То је резул-
тирало многобројним повредама ових јединица. При томе, повређени се морају декон-
таминирати како би се минимизирао утицај изложености опасним материјама.

TРАНСПОРТ ПОВРЕЂЕНИХ У ТЕРОРИСТИЧКИМ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Особље задужено за транспорт повређених има важну улогу на лицу места ванредне 
ситуације. При томе, потребно је у што краћем периоду омогућити приступ жртвама 
терористичког напада. Сам приступ се омогућава тако што се обезбеђује слободан про-
лаз возилу службе хитне медицинске помоћи (Stilp, 1997). Поред обезбеђивања зона за 
слободан пролаз возила, потребно је одредити и зоне за слетање хеликоптера. Оне треба 
да буду у безбедној зони, дакле, даље од зона за тријажу и пружање медицинске помоћи, 
како се те две активности не би мешале.
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Да би се организовао квалитетан транспорт повређених, потребно је организовати 
и категоризовати транспортне могућности (Guidance on Emergency Procedures, 2009). 
Наиме, могуће је транспортовати неколико жртава које су лакше повређене у истом воз-
илу. Међутим, случајеви који захтевају хитну медицинску интервенцију, тј. непрекидне 
мере одржавања у животу, могу се превозити само самостално. Мање повређени, чији 
животи нису угрожени, могу добити медицинску помоћ на самом лицу места, а ако је и 
потребно да се транспортују, то се може урадити и другим возилима, а не амбулантним. 

Осим поменутих тријажних категорија, извршиће се категоризација превоза 
повређених особа. То су следеће категорије: хитно потребан брз превоз; приоритет-
ни пацијенти који се транспортују у року од четири сата; рутински пацијенти који се 
транспортују у року од 24 сата (Цветковић, 2013). Дакле, превоз жртава ће се заснивати 
на степену повреда. 

У ванредним ситуацијама ових карактеристика захтева се тесна сарадња између 
тријаже, лечења и превоза жртава. Многе мере ће се предузимати истовремено. Поред 
тога, веома је битно да се током процеса планирања одговора потребно идентификују 
јавне и приватне амбуланте као и њихове ресурси. Такође, важна je и комуникација са 
болницама како би се сазнало колико пацијената може да се прими ради пружања помоћи 
јер ови објекти имају ограничене просторе и особље. Ограничења која важе у нормал-
ним ситуацијама се наравно проширују, али не преко одређене мере изводљивости.

Транспорт повређених није нимало једноставан, поготову јер се мора водити рачуна 
о великом броју фактора. Предуслов сваког транспорта повређених, без обзира да ли 
се ради о возилима службе хитне медицинске помоћи или цивилних возила, јесте до-
бар приступ и директно упућивање ка простору намењеном за њих. Сам руководилац 
транспортне групе треба да води рачуна колико је пацијената упућено у одређене меди-
цинске објекте, а колико их је у путу. Наравно, болнице морају бити спремне и вољне 
да повећају капацитете. Уколико се ради о превеликом броју повређених, само хитни 
случајеви биће пребачени у болнице. Ефикасније је организовати болнице на терену 
како би се третирали пацијенти код којих интервенција није хитна.

ПРИПРЕМА БОЛНИЦА ЗА ПРИЈЕМ ПОВРЕЂЕНИХ 

Пракса је показала да су болнице у терористичким ванредним ситуацијама биле не-
адекватно припремљене да воде бригу о жртвама таквих напада из разлога специфич-
ности ситуације (Таylor, 2000). Управо стога, болнице и особље службе хитне медицин-
ске помоћи треба да буду припремљени за пријем великог броја повређених, док у исто 
време предузимају мере ради спречавања контаминације и личне заштите. Дакле, жртве 
се неопходно и првенствено морају деконтаминирати, ако то већ није урађено, а након 
тога ће се отпочети њихово лечење. 

Тимови за опасне материје ће морати на месту догађаја или у самој болници да врше 
деконтаминацију повређених. Деконтаминација овог типа би требало да постоји и ван 
болница.6 Хитно медицинско особље мора бити обучено да препозна знаке хемијских, 
радиолошких и биолошких излагања. 

Када у болницу дође велики број повређених, одредиће се који ће пацијенти имати 
највeћу корист од непосредног лечења. Поједини повређени могу бити тако озбиљно 
угрожени да не постоји ништа што би се могло урадити како би се они сачували. Управо 
стога, када су ресурси ограничени, медицинско особље треба да утврди ко може бити спасен, 
а ко не може. Време које би се изгубило на третман повређених који ће свакако изгубити 
живот може бити искоришћено да се помогне оним повређенима за које постоје шансе да ће 
преживети. 

6 Током инцидента у Токију више од 5.500 људи је потражило здравствену негу. Интервентно-спасилачке 
службе су превезле само 688 ових болесника. Сви други су отишли у болницу сами. Лако се да замислити 
хаос у таквој болници ако се само десет пацијената појави у стању панике, мислећи да су били изложени 
нервним агенсима (Цветковић, 2012).
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Доношење одлуке о томе ко ће добити третман, а ко неће је веома тешка. Ову од-
луку даље може искомпликовати чињеница доласка родбине у здравствену установу. 
Међутим, када постоји велики број пацијената, а ресурси су ограничени, средства се 
морају користити за добробит већине, а не за добробит појединаца. 

Додатне проблеме проузроковаће они који нису болесни, већ се суочавају са психо-
лошким убеђењима да су и они заражени. Особа у болници задужена за тријажу играће 
тада кључну улогу. Та особа треба да буде најискуснија у смислу лечења, деконтаминације 
и евалуације (Цветковић, 2013). На пример, ако се ради о траумама, најподобнија и 
најискуснија особа за тријажу би могао бити хирург. Међутим, уколико би се радило от-
ровним материјама као што су нервни агенси или биолошки токсини, најподобнија и 
најискуснија особа за тријажу могао би бити токсиколог. Проблем представља и чињеница 
да већина жртава терористичког догађаја долази у здравствену установу у првих 90 ми-
нута након самог догађаја (Win, et al., 2009), a многи од њих имају само мање повреде. 

Имајући у виду све до сада изнете чињенице, најважније је да се планови у случају 
оваквих ванредних ситуација брзо спроведу. При томе, од подједнаке важности је да 
болнице буду рано обавештене када се појављује велики број повређених. Међутим, 
неће све жртве бити пребачене од стране интервентно-спасилачких служби, већ ће ве-
лики број њих доћи неочекивано и неусклађено. Наиме, жртве могу доћи пешице, као 
што је био случај приликом бомбардовања трговинског центра, или могу стићи ауто-
бусом, личним превозним средством односно таксијем. Већина жртава из токијског 
метроа је стигла на овај начин. Оваква ситуација координираног и некоординираног 
доласка у здравствену установу може створити хаос и онемогућити рад службе хитне 
медицинске помоћи.

Системи комуникације између болница мораће да квалитетно функционишу због 
међусобне координације и сарадње. То се не ради само да би се смањила претрпаност, 
већ да би се делиле информације о симптомима и дијагнозама.

Правилно планирање, обука и лична заштитна опрема за болничко особље, 
укључујући лекаре и медицинско особље, обезбедиће да они буду добро припремљени и 
да се ефикасно и безбедно баве жртвама тероризма. 

Имајући у виду велики број мртвих људи и ограничене просторе болница, тј. мртвач-
ница, јавиће се проблеми са смештајним капацитетом. Управо у ту сврху се могу ис-
користити и хладњаче. Особље које ће радити са мртвима мора бити обучено да кори-
сти одговарајућу заштитну опрему, као и да спроводи процедуре деконтаминације. При 
томе, веома је битно на одговарајући начин обезбедити мртвачнице како би се безбед-
ност доказа сачувала. 

ОТКЛАЊАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПОСЛЕДИЦА ТЕРОРИСТИЧКИХ 
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ

У оквиру здравствене службе у Републици Србији, најзначајнију улогу у отклањању 
здравствених последица насталих употребом разноврсних опасних материја у теро-
ристичком нападу би имали: 1. завод за јавно здравље; 2. служба хитне медицинске 
помоћи;  3. национални центар за контролу тровања ВМА; и  4. мобилна токсиколошка 
лабораторија (Цветковић, 2012). Управо стога, сагледаће се њихови задаци, тј. дефини-
сане надлежности.

Наиме, завод за јавно здравље прати, истражује и проучава здравствено стање 
и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узорке, 
појаве и ширење заразних и других болести социјално-медицинског значаја, спроводи 
противепидемијске мере, спроводи испитивање бактериолошке, хемијске и хигијенске 
исправности воде и праћење стања објекта за производњу, промет и складиштење 
животних намирница, прати и анализира незаразне болести итд. Обухвата: сектор 
епидемиологије са микробиологијом, паразитологијом и вирусологијом, сектор хигијене 
са заштитом животне средине и санитарном хемијом, сектор социјалне медицине са 
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организацијом здравствене статистике, информатике, здравственог васпитања и сек-
тор заједничких послова) (Водич за активности завода за јавно здравље  у ванредним  
ситуацијама, 2010). Служба хитне медицинске помоћи врши тријажу, указују хитну ме-
дицинску помоћ и транспортује настрадала лица до одговарајуће здравствене установе. 

Национални центар за контролу тровања Војномедицинске академије, прикупља 
све клинички релевантне податке, систематизује их и дистрибуира заинтересованим 
установама, медицинским радницима, а у појединим случајевима и најширој јавности. 
У случају терористичких ванредних ситуација, њени посебно значајни задаци су 
(Цветковић, 2012): процена ризика од акцидента (локација, правац ширења токсичног 
облака), збрињавање масовних тровања у акцидентима (симптоми и знаци, правац и 
место евакуације), поступци и мере санације лица места. У оквиру Националног центра 
за контролу тровања постоји мобилна токсиколошка лабораторија Војномедицинске 
академије у Београду. Екипа врши детекцију и идентификацију токсичних хемијских 
агенаса и организује збрињавање на месту удеса (Цветковић, 2012).

Према ,,Водичу за активности завода за јавно здравље у ванредним ситуацијама“, у Ре-
публици Србији, све активности у терористичким ванредним ситуацијама су подељене 
у три фазе, у зависности од времена када се спроводе: хитне интервенције (од 0 до 2 сата 
након акцидента), проширене интервенције (од 2 до 6 сати или од 6 до 12 сати) и кон-
трола и одржавање активности (од 12 до 24 сата). Према водичу, у прва два сата, потреб-
но је предузети следеће (Цветковић, 2012): проценити ситуацију (приправне мобилне 
екипе завода за јавно здравље започињу брзу процену ситуације и постављају већи број 
питања: да ли је угрожено јавно здравље и да ли заводи за јавно здравље треба да реагују 
на дату ситуацију, које територије су погођене, колико је људи изложено агенсу, колико 
је заражено, повређено или је умрло, на који начин су изложени агенсу, да ли су кори-
дору за евакуацију становништва одређени, отворени и приступачни, како ће тренутни 
метеоролошки услови утицати на санирање ситуације, да ли је активиран оперативни 
штаб у ванредним ситуацијама на нивоу целе Републике, координационо тело округа и 
штаб општине, као и друга питања); повезивање одговорних особа у здравству (неоп-
ходно је повезивање руководећег кадра и одговорних особа из здравствених установа 
које су укључене у активности у ванредним ситуацијама); утврђивање акционог плана 
(од стране одговорних лица у Заводу за јавно здравље Републике Србије треба хитно 
направити акциони план базиран на процени ситуације, на основу постојећих водича и 
оперативних планова, специфицираних у односу на врсту агенса); учешће завода за јавно 
здравље у оперативном штабу за ванредне ситуације (одговорна лица из завода за јавно 
здравље учествују као обавезни чланови у оперативном штабу за ванредне ситуације); 
провера безбедности места акцидента и могућности примене оперативног плана (неоп-
ходно је успоставити сарадњу са стручњацима на терену ради идентификације опасних 
супстанци и услова који су довели до акцидента и одмах алармирати и информисати 
надлежне органе); успостављање комуникације са кључним здравственим и другим 
организацијама (успоставити комуникацију са здравственим организацијама примарне 
здравствене заштите и медицинским центрима као и организацијама које су одговорне 
за реаговање у ВС); саставити листу приоритета у ВС (неопходно је стално лоцирање 
проблема, састављање листе приоритета и праћење здравствених ресурса, што захтеве 
24 часовну ангажованост); упућивање захтева за додатну помоћ и проток информација 
(у оквиру активности целе заједнице треба проверити захтеве за додатну помоћ); 
организовање комуникационих канала (унутар сваке здравствене установе одредити 
лице које ће имати директну телефонску везу ради давања информација одговорним 
лицима у заводима за јавно здравље); и документација свих активности (све активности 
се морају документовати у виду саопштења, а на основу евиденција које ће се водити на 
већ припремљеним обрасцима).

У оквиру проширених интервенција (од 2 до 6 сати) неопходно је наставити са 
следећим активностима: процена ситуације, поновна анализа и процена препорука уну-
тар здравствених установа, провера безбедности места акцидента, стална комуникација 
са кључним здравственим и другим организацијама, подношење захтева за помоћ и до-
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пунске акције, стална комуникација путем хитних порука, поштовање законске регула-
тиве и документација свих активности у ванредним ситуацијама. У оквиру проширених 
интервенција (6 до 12 сати) неопходно је: прикупити податке из лабораторија и здрав-
ственог надзора, ажурирати и проследити информације за следећу смену, обезбедити 
подршку представника републичких органа на терену и обезбедити додатне здравстве-
не ресурсе и опрему.

ЗАКЉУЧАК

Посматрањем терористичких ванредних ситуација са здравственог аспекта може се 
приметити да те ситуације карактерише: тренутна појава великог броја настрадалих 
лица; веома отежани услови за проналажење и прикупљање настрадалих лица, као и за 
пружање медицинске помоћи, евакуацију и смештај људи; потреба за повећање обима 
медицинске помоћи; потреба за ограничавање боравка људи у подручју које је конта-
минирано неким физичким, хемијским или биолошким агенсом, а у случају хемијских 
повреда и потребом за хитним пружањем медицинске помоћи; отежано спровођење 
личне и опште хигијене и хигијенских мера у снабдевању водом и храном и у складу са 
тим могућношћу појаве масовних заразних и незаразних болести; повећана потреба за 
санитетским материјалним средствима и потребом да се ангажује већи број кадрова и 
опреме здравственог сектора и других структура на пострадалом подручју. 

Дакле, служба хитне медицинске помоћи мора бити спремна да пружи адекватан од-
говор здравственим последицама терористичких ванредних ситуација. Да би у томе и 
успела, она мора имати развијене процедуре поступања, обучено особље и одговарајућу 
опрему. Управо стога, морају се правовремено развијати планови и процедуре како би 
служба била на време припремљена. Ти планови и процедуре, свакако, морају бити 
усклађени са плановима осталих интервентно-спасилачких служби као што су полиција, 
ватрогасно-спасилачка служба и војска. Служба хитне медицинске помоћи, поред ква-
литетне обуке, мора имати одговарајућу опрему за рад у опасном окружењу, тј. за лице 
места које карактерише присуство опасних материја. Њено особље мора бити адекватно 
обучено како би разумело сопствену улогу на лицу места и било у стању да препозна 
индикаторе терористичких ванредних ситуација. 
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ТHE ROLE OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN EMERGENCIES 
CAUSED BY TERRORISM
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Abstract: The modern terrorist attacks differ from those of past in changes in tactics used, 
the introduction of professional planning of attacks and increase in the scope of activity and 
destructiveness. The term “super terrorism” is used more and more, which aims to draw at-
tention to the gradual transition of terrorist groups from the use of conventional weapons to 
weapons of mass destruction. Given the health consequences of use of these weapons by ter-
rorist groups, particularly important emergency service in removing the consequences of such 
an attack is the emergency medical service, as well as the entire medical staff. This service, in 
addition to police, fire and rescue units, has a key role in responding to terrorist attacks. The 
current emergence of a large number of victims, difficult conditions for locating them and 
provide medical assistance, the need to limit the stay of people in an area that is contaminated, 
would greatly complicate the work of the emergency medical service, which will be faced with 
a great number of tasks.

This paper analyzes the role and tasks of the emergency medical service in a terrorist attack 
emergency caused using weapons of mass destruction, with particular reference to triage and 
transport of injured, as well as preparation of the hospital to receive casualties from the scene of 
such terrorist attacks. In addition, this paper analyzes the role of health services in the elimina-
tion of health consequences of terrorist emergencies in the Republic of Serbia.

Keywords: emergency, tasks, terrorist attacks, weapons of mass destruction, triage, 
transport, preparation of hospital.





ПРОШИРЕЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ УЛОГА СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ 
ПАКТА: ПОЛИТИКА БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Марија Поповић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд1

Сажетак: Од окончања хладног рата Северноатлантски пакт се налази у процесу 
трансформације и прилагођавања безбедносно-одбрамбеним потребама окружења. 
Иако доминантно место у стратешким концептима и наративу и даље припада одбрани 
и застрашивању, Северноатлантски пакт је проширио листу својих задатака и политика 
на области нетипичне за војни савез. Поред војне и одбрамбене, своје место у праксама 
и наративу проналази и људска димензија безбедности која укључује и политику борбе 
против трговине људима, којом чланице Северноатлантског пакта и партнерске земље и 
организације заузимају позицију нулте толеранције према овом безбедносном проблему 
након самита у Истанбулу 2004. године. С обзиром на то да није реч о препознатљивој 
сфери одбране територијалног интегритета, у раду се поставља питање зашто се војни 
савез окреће политикама које немају везе с уским доменом одбране и застрашивања, тј., 
зашто је Северноатлантски пакт 2004. године усвојио ту политику која нема додирних та-
чака с логиком функционисања традиционалног војног савеза. У одговору на ово питање 
користи се идеациона аргументација, која полази од претпоставке да се Северноатлант-
ски пакт понаша стратешки (мењањем и прилагођавањем савременим безбедносним из-
азовима и претњама с циљем осигуравања опстанка), али у културалном окружењу које 
јача и унапређује вредносни систем заснован на вредностима човека.

Кључне речи: Северноатлантски пакт, трговина људима, сарадња, политика, наратив.

УВОД

Потписивањем Вашингтонског уговора 1949. године створен је Северноатлантски 
пакт (у даљем тексту НАТО) ‒ савез држава чији је основни циљ био да се на евроат-
лантском подручју очувају мир и стабилност. Хладноратовско окружење је изнедрило 
кључни задатак НАТО-a ‒ да одржава и развија капацитете за одбрану од оружаног 
напада супротстављеног блока. Такав задатак је одредио правац његовог развоја, који 
се заснивао на јачању војних капацитета и припремљености да се на оружани напад 
на било коју чланицу Савеза одговори удруженим снагама свих чланица. Првобитно 
постављен циљ очувања мира и стабилности до данас није промењен, али су ретори-
ка и праксе НАТО-a доживеле извесне трансформације, па су и задаци изашли из ок-
вира заштите од оружаног напада. Након великих промена у међународном систему 
због нестанка биполарне структуре, НАТО се нашао пред изазовом опстанка у новом 
окружењу и проналаска новог стратешког правца деловања.

НАТО је након окончања хладног рата кренуо путем тражења новог стратешког 
правца и наратива којим ће оправдати своје постојање у очима јавности држава чла-
ница и свом стратешком окружењу. Војна сила и даље остаје најјачи адут Савеза, 
али је њено коришћење повезано са ширим спектром пракси од хладноратовског. За 
разлику од периода када је војна сила коришћена за застрашивање као део реторичке 

1 Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом „Развој институцио-
налних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму 
у условима међународних интеграција“. Пројекат финансира Министарство просвете и науке Републи-
ке Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011‒2014). 
Руководилац пројекта је проф. др Саша Мијалковић. Рад је такође резултат истраживања на пројекту 
„Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици 
Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (циклус на-
учних истраживања 2015‒2019)
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акције, постхладноратовски период одликује „расплинута“ и неконзистентна реторика 
која тражи адекватне праксе које би је подупрле. Трине Флокхарт (Trine Flockhart) ис-
тиче да је предуслов онтолошке безбедности Савеза одржање снажног наратива који 
ствара везу између пракси и идентитета и да јачање идентитета кроз реторичку и успеш-
ну функционалну акцију одржава и јача онтолошку безбедност.2 НАТО се, дакле, у том 
смислу налази пред великим изазовом након хладног рата.

 Променом природе безбедносних претњи НАТО је приморан да помера границе од 
војног савеза ка политичком савезу, па се у том смислу у литератури често говори о 
прелазу од војног савеза ка безбедносној заједници.3 Како би у савременом безбеднос-
ном окружењу и даље остао релевантан међународни актер, НАТО је морао да након 
окончања хладног рата прошири домен свог деловања од војних претњи ка невојним 
претњама, с циљем заштите вредности на којима почива северноатлантска заједница. 
Нестанак совјетске претње за НАТО није значио нестанак потребе да он и даље буде ко-
хезиона сила северноамеричке демократије и западноевропских демократија и форум за 
консултовање о свим облицима угрожавања виталних вредности западне цивилизације.

Посебно занимљив правац кретања развоја НАТО-a јесте укључивање наратива и 
пракси нетипичних за војни савез, као што су питања хуманитаризма и заштите људских 
вредности. Таквим правцима развоја је учињен највећи заокрет од војног савеза ка 
политичкој заједници, пошто НАТО настоји да своје капацитете и методе искористи 
за решавање хуманитарних проблема. Разматрајући хуманитарну активност НАТО-a, 
Џеф Хајсманс (Jef Huysmans) закључује да је „НАТО конвертовао свој војни капитал у 
политички капитал, показујући како је војни капитал једнако неопходан и када је реч о 
питањима колективне одбране и о питањима заштите вредности заједнице“.4 Овај рад 
има за циљ да покаже да је укључивање хуманистичког наратива и пракси стратешко 
понашање, јер је НАТО у постхладноратовском периоду морао да, у недостатку тра-
диционалног непријатеља, нађе нови разлог опстанка, те да се прилагоди савременим 
безбедносним изазовима и претњама. Пошавши од основних претпоставки симболич-
ког интеракционизма о међусобном конституисању актера и окружења, у раду се такво 
стратешко понашање настоји објаснити утицајем културалног окружења које обликује 
понашање актера у складу с нормама, вредностима, уверењима и принципима типич-
ним за њега. Као пример проширене улоге НАТО-a у постхладноратовском периоду на-
води се политика НАТО-a у области борбе против трговине људима.

СЕВЕРНОАТЛАНТСКИ ПАКТ: ОД ВОЈНОГ САВЕЗА 
ДО БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НАТО је од Вашингтонског уговора и првог стратешког концепта (1950) па до 
данас пролазио кроз неколико трансформационих периода. Свака трансформација 
је представљала одговор на промене у спољашњем окружењу: промена структуре 
међународног система, еволуција безбедносних претњи, појаве недржавних актера и сл. 
Иако по природи војни савез, НАТО је од постхладноратовског периода, а нарочито након 
11. септембра 2001. године, у реторичком и функционалном смислу прерастао у политички 
савез, с намером да војне капацитете користи у ширем контексту од одбрамбеног. 

За разлику од хладноратовског периода, у коме стратегију НАТО-a одликују одбрана 
и застрашивање, период непосредно после завршетка хладног рата одликује недостатак 
јасног стратешког приоритета услед непостојања совјетске претње. НАТО у том период 

2 T. Flockhart, Towards a Strong NATO Narrative: From a “Practice of Talking” to a “Practice of Doing”, Interna-
tional Politics, Vol. 49, No. 1, 2012, pp. 78‒97.
3 Видети: C. M. Williams; B. I. Neumann, From Alliance to Security Community: NATO, Russia and the Power 
of Identity, Millennium: Journal of International Studies, Vol. 29, No. 2, 2000, pp. 357‒387; F. Ciuta, The End(s) of 
NATO: Security, Strategic Action and Narrative Transformation, Contemporary Security Policy, Vol. 23, No. 1, 2002, 
pp. 35–62. 
4 J. Huysmans, Shape-shifting NATO: Humanitarian Action and the Kosovo Refugee Crisis, Review of Interna-
tional Studies, Vol. 28, No. 3, 2002, p. 618.
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помера фокус с одбране и застрашивања на нова питања, тј., на нове начине којима 
може да допринесе миру и стабилности, као што су мултинационалне операције кризног 
менаџмента. У том периоду су настала два стратешка концепта (1991, 1999) која су се 
интензивно залагала за шири приступ безбедности. Након 11. септембра 2001. године, 
терористичке организације и могућност злоупотребе оружја за масовно уништавање 
постају нови лајтмотив активности НАТО-a. Од 11. септембра 2001. године НАТО све 
чешће у дискурсу користи израз „заштита становништва“ уместо „заштите и одбране 
територијалног интегритета“.5 Та трансформација је на реторичком нивоу праћена и 
функционалним променама, које се манифестују као интерне реформе у виду адаптације 
војних структура и капацитета новим задацима, попут мисије у Авганистану и решавање 
низа хуманитарних криза. Поред тога, у том периоду НАТО продубљује и шири партнерства 
јер више ниједну државу не доживљава као непријатеља. У окружењу које препознаје значај 
сарадње против заједничких, првенствено недржавних и невојних претњи (ОУН, ОЕБС, 
ЕУ), НАТО такође своје деловање и сврху прилагођава новом, савременом вредносном 
оквиру. Променом наратива и пракси НАТО престаје да буде само традиционалан војни 
савез и прераста у политичку организацију која се позива на одређене вредности и која 
континуитет чува захваљујући прилагодљивости захтевима окружења.

 Један од показатеља да се НАТО трансформише у безбедносну заједницу јесте и 
постхладноратовско наглашавање да је НАТО заправо одувек био оно што и данас јесте, 
пошто Вашингтонским уговором није прецизирана ниједна претња, тако да оне и нису 
неопходне за постојање НАТО-a.6 У том смислу, све се више наглашава улога НАТО-a 
као чувара либерално-демократских вредности и норми, с обзиром на то да чланице 
деле исти вредносни оквир. Некадашњи генерални секретар НАТО-a, Хавијер Солана, 
на једном меморијалном предавању током 1999. године нагласио је да су Вашингтонски 
уговор израдили народи с израженим осећајем заједничке историје, а с циљем да се спречи 
повратак у прошлост и омогући напредак. Водиље тих народа су неке од фундаменталних 
вредности – демократија, личне слободе и владавина права, док им је достојанство човека 
неприкосновен принцип.7 Позивање на демократске вредности има улогу кохезионе силе 
која треба да допринесе јачању идентитета НАТО-a, јер Савез тиме настоји да себи осигура 
опстанак без обзира на непостојање конкретне војне претње. Сматра се да снага НАТО-a 
не проистиче из кредибилитета који је створио захваљујући застрашивању усмереном 
споља, већ захваљујући садржају изразито модерних облика политичког идентитета 
који заговара, па га и јавност доживљава као средство очувања извесних вредности 
Запада и „западног начина живота“.8 У том смислу, НАТО није организација основана 
ad hoc с циљем решавања актуелног и конкретног безбедносног проблема, већ заједница 
држава које повезује задатак очувања демократских вредности од савремених облика 
угрожавања. Трагом такве логике, сам разлог постојања НАТО-a не треба доводити 
у питање, с обзиром на то да се НАТО издваја као специфичан субјект који располаже 
тврдом моћи и који на евроатлантском подручју настоји да очува мир и стабилност (и 
осигура заштиту демократских принципа и вредности као основни предуслов за то). 

Пут од војног савеза до безбедносне заједнице је резултат и постхладноратовских 
дешавања, јер су могућност војног напада државе настојале да сведу на минимум 
повезујући своје интересе и градивши односе поверења. У таквим условима државе 
престају да посматрају једна другу као непријатеље и претњу сопственој безбедности, 
већ се доживљавају као потенцијални савезници у заштити заједничких вредности. У 
таквом постхладноратовском окружењу НАТО је и даље значајан актер, првенствено 
у смислу институционалне и симболичке моћи, јер заузима значајну симболичку 
позицију, тј., представља место на коме се ауторитативно говори о безбедности и коме 

5 Доступно на: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm (10. 3. 2015).
6 F. Ciuta, op.cit., p. 42.
7 J. Solana, NATO as a Community of Values, Manfred Wrner Memorial Lecture at the Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Berlin, 2 June 1999.
8 S. B. Klein, How the West was One: Representational Politics of NATO, International Studies Quarterly, Vol. 34, 
No. 3, 1990, pp. 318‒319.
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чланице колективно приписују старање о безбедности.9 Респектабилност коју НАТО 
ужива као демократски безбедносни форум указује на то да je реч о организацији коју 
карактеришу изузетна адаптабилност условима окружења и снажан вредносни предзнак 
који чланице држи на окупу и који је саставни део његовог идентитета. Трансформација 
НАТО-a је поново артикулисала његов идентитет, па се он више не представља као 
конвенционални војни савез већ као организација чији се идентитет схвата као културна 
и цивилизацијска истоветност концентрисана око заједничких демократских основа 
његових чланица.10 Идентитет НАТО-a је трансформисан и на основу непостојања 
„другости“ као угрожавајућег чиниоца, чиме се наглашава да претња више нису други 
већ „одсуство специфичних, демократских и политичких институција које одређују 
перцепцију безбедности“.11 

Истицање конкретне претње чијим би се решавањем НАТО нашао пред изазовом 
опстанка представља застарелу реторику, па је НАТО зато „пригрлио“ нову која му 
омогућава да осигура респектабилност и опстанак. У данашњем, кооперативном 
безбедносном окружењу, идентитет НАТО-a је најрационалније изградити на 
темељима широког спектра демократских вредности које треба заштитити у условима 
нестабилности, тако да јачање сарадње и демократије постаје циљ за себе, пре него 
борба против непријатељске државе или Савеза. Ипак, у свему томе треба нагласити 
недвосмислено ослањање на војне капацитете у решавању надолазећих криза које 
НАТО узима под своје окриље. У том смислу, прелаз од војног савеза ка безбедносној 
заједници не значи да НАТО одустаје од војне моћи, већ да је користи у ширем контексту, 
тј., за заштиту вредности око којих је окупљена западна цивилизација. НАТО постаје 
безбедносна организација која је, након хладног рата, посвећена заштити безбедности, 
реализацији операција кризног менаџмента, очувању мира и реконструкцији и 
стабилизацији ван својих граница, па је и масивне, немобилне војне снаге заменила 
флексибилним снагама намењеним за решавање широког спектра мисија и задатака.12 У 
том смислу, уместо трансформација, за промене које се дешавају у реторици и праксама 
НАТО-a сасвим би био прикладан и израз адаптација.

Феликс Чута (Felix Ciuta) трансформацију НАТО-a посматра као резултат рационалне 
адаптације захтевима контекста у коме НАТО делује, те сматра да су активности 
НАТО-a блиско повезане с начинима на који се разумеју НАТО и његово окружење.13 
Чињеница је да је НАТО недвосмислено створен као војни савез, али је временом у 
својим активностима отишао даље од активности једног војног савеза. Чута сматра 
да НАТО није престао да буде војни савез, већ да се сама категорија војног савеза у 
том специфичном контексту морала променити како би омогућила појаву различитих 
начина реализовања међународне политике.14 Потреба за прилагођавањем захтевима 
окружења је условила дискрепанцију између онога што НАТО јесте (војни савез) и 
онога чиме се бави (заштита државе и грађана који деле заједнички идентитет, норме, 
вредности, принципе и интересе), те је стога и наратив НАТО-a отворен и кроз њега 
се настоји показати како се промене могу трансформисати у континуитет и како се 
континуитет може представити као промена.15 Таква трансформација и наратив који је 
прати за крајњи циљ имају да укажу на континуитет и кључну улогу Савеза, насупрот 
претпоставкама о његовој маргинализацији.

Најзад, може ли се за НАТО рећи да је прешао пут од војног савеза до безбедносне 
заједнице? Хелена Сјурсен (Helene Sjursen), иако критички настројена према могућности 
да се НАТО назове безбедносном заједницом у правом смислу речи због тога што 

9 C. M. Williams; B. I. Neumann, op.cit., p. 365.
10  bidem, p. 367.
11  bidem, pp. 369‒370.
12 J. Seroka, Security Considerations in the Western Balkans: NATO’s Evolution and Expansion, East European 
Quarterly, Vol. 41, No. 1, 2007, p. 27.
13 F. Ciuta, op. cit., pp. 40, 45.
14 Ibidem, p. 56.
15 C. M. Williams; B. I. Neumann, op. cit., p. 367.
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„мора да се направи разлика између заједнице коју повезују вредности везане за 
одређена искуства и контекст и заједнице засноване на демократским принципима“16, 
у значајној мери указује на један вредносни контекст у коме НАТО постоји и на основу 
кога гради специфичaн наратив и потврђује свој смисао у постхладноратовском 
окружењу. Без обзира на то што наглашава да је демократски принцип ирелевантан за 
концептуализацију НАТО-a јер он није организација која почива на владавини права, 
ипак не оспорава да је НАТО заједница која дели заједнички етос, осећај заједничке 
историје и судбине. Стога, опстанак и будућа улога НАТО-a доста зависе од заједничких 
вредности и међусобног поверења који се стално надограђују и репродукују. Само 
позивање на заштиту заједничких вредности даје НАТО-у довољно растегљив оквир 
да себи загарантује легитимитет, путујући кроз време негде на граници између војног 
савеза и безбедносне заједнице у зависности од екстерних импулса. Промена начина 
самопредстављања НАТО-а након окончања хладног рата ‒ „од безбедносне организације 
до комунитарног израза уједињене западне цивилизације“17, говори о јасним намерама 
НАТО-а да се што више приближи заједници коју уједињује заједнички идентитет и која 
дели заједничка историјска искуства и судбину. На тај начин НАТО не престаје да буде 
војни савез, нарочито у смислу капацитета и механизама којима остварује своје циљеве 
и задатке, али се по начинима на које користи те капацитете и ситуацијама у којима их 
користи може сматрати безбедносном заједницом. Један од најбољих показатеља тога је 
хуманизација дискурса НАТО-а, као и праксе хуманитаристичког предзнака које НАТО 
настоји да подстиче последњих деценија.

ХУМАНИЗАЦИЈА СЕВЕРНОАТЛАНТСКОГ ПАКТА – ПУТ ОПСТАНКА 
И ОКВИР НОВИХ МИСИЈА И ЗАДАТАКА

Бављење хуманитарним питањима постаје једна од значајних карактеристика пост-
хладноратовског НАТО-а, па се хуманитарна питања све чешће могу наћи у агендама 
НАТО-а. Било да је реч о колективној одбрани, кризном менаџменту или некој другој 
сфери деловања НАТО-а, акценат се све чешће ставља на заштиту грађана као крајњи 
циљ. Хуманитаризација дискурса и пракси значајан је показатељ амбиције НАТО-а да 
искорачи изван циљева и задатака типичних за традиционални војни савез. Приврже-
ност хуманитарним питањима се наглашава у стратешком концепту НАТО-а из 1999. 
године и повезана је с амбицијама НАТО-а да делује ван евроатлантског подручја. У 
том документу се кризе изазване у земљама које окружују евроатлантски регион 
представљају као потенцијалне претње евроатлантској стабилности и истиче се да так-
ве кризе настају суочавањем тих земаља с озбиљним економским, социјалним и поли-
тичким тешкоћама.18 Дакле, НАТО своју улогу у постхладноратовском периоду не види 
само у области одбране, већ и у решавању кризних ситуација у нестабилним државама 
на ободу евроатлантског подручја. Такав заокрет у перцепцији безбедносних пробле-
ма говори о прилагођавању новим изазовима и ризицима које се јављају у непосред-
ном окружењу НАТО-а, а које могу дестабилизовати земље НАТО-а уколико се на њих 
адекватно не одреагује. Концепт безбедносне претње „постаје толико еластичан да се 
оправдано примењује на све, од застоја економских реформи у (неименованим) држа-
вама до (недефинисаних) злоупотреба људских права“.19 Дискурс којим се појам без-
бедносне претње оставља тако широким и отвореним пружа могућност НАТО-у да тај 
појам прилагођава својим стратешким потребама и стремљењима.

У последњем стратешком концепту из 2010. године, НАТО потврђује обавезу одбра-
не чланица од напада, али укључује и одбрану од нових претњи безбедности усмерених 

16 H. Sjursen, On The Identity of NATO, International Affairs, Vol. 80, No. 4, 2004, pp. 702‒703.
17 C. M. Williams; B. I. Neumann, op. cit., p. 380.
18 The Alliance’s Strategic Concept, Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th April 1999, p. 6.
19 T. G. Carpenter, NATO’s New strategic concept: Coherent blueprint or conceptual muddle?, Journal of Strategic 
Studies, Vol. 23, No. 3, 2000, p. 14.
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према грађанима држава чланица НАТО-а.20 У истом документу се истиче да ће питања 
попут здравствених ризика, климатских промена, несташице воде и растућих енергет-
ских потреба обликовати у будућности безбедносно окружење у областима од значаја 
за НАТО и да имају потенцијал да значајно утичу на планирање и операције НАТО-а.21 
Окретање хуманитарним питањима изузетно је значајно за утврђивање будућег правца 
деловања НАТО-а, с обзиром на чињеницу да бављење искључиво питањима одбране у 
данашњим условима није довољно да НАТО обезбеди легитимитет и сврху опстанка. Џеф 
Хајсманс на примеру косовског питања тврди да су хуманитарни дискурс и праксе којима 
се НАТО служио нераздвојни део политичке борбе за позицију НАТО-а, његову компе-
тентност и респектабилност, не само у самој косовској кризи, већ и у реконфигурацији 
европског безбедносног комплекса након хладног рата.22 Хуманитарни дискурс и праксе 
које га подупиру одраз су борбе за симболичку позицију у условима када се савременим 
безбедносним проблемима с којима се државе и грађани суочавају не бави само НАТО 
већ и други међународни актери. За разлику од периода када се идентитет НАТО-а не-
двосмислено заснивао на одбрани од оружаног напада супротстављеног блока и када је 
симболичка позиција била непољуљана, у савременим условима НАТО постаје тек један 
од више компетитивних играча у игри осигуравања мира, стабилности и гарантовања 
људских права. Хајсманс сматра да је управо стварање симболичког капитала, тј., 
стицање репутације да је реч о компетентном актеру и актеру који ужива имиџ пошто-
ваног и цењеног, најтежи задатак у процесу успешне трансформације НАТО-а у хума-
нитарног агента.23 Хуманизација након хладног рата постаје лајтмотив за нове мисије и 
задатке и делује двоструко: најпре, повезивањем држава које деле заједничке вредности 
и постављањем човека у средиште интересовања процес хуманизације постаје саставни 
део трансформисања НАТО-а од традиционалног савеза ка безбедносној заједници; и 
друго, хуманизација активности осигурава НАТО-у компетитивност и респектабилност 
у односу на друге актере у сложеном и захтевном безбедносном окружењу.

Иако се тенденција ка хуманитаризацији може уочити у целокупној активности 
НАТО-а, за потребе овог рада израз хуманизација односиће се првенствено на увођење 
области које се у НАТО-у називају људском димензијом Савеза. Та димензија укључује 
политику борбе против трговине људима НАТО-а, родну равнотежу и разноликост, 
рад комитета НАТО-а за родну перспективу и област „Жене, мир и безбедност: НАТО, 
Резолуција УН 1325 и повезане резолуције“.24 У погледу питања родне равнотеже, НАТО 
је 2003. године одобрио политику о једнаким могућностима и родној разноликости. 
Комитет о женама у јединицама НАТО-а је створен још 1976. године, а 2009. године 
мандат му је продужен и преименован је у Комитет НАТО-а за родну перспективу, 
са задатком да се бави интеграцијом родне перспективе у војне операције НАТО-а и 
имплементацијом резолуција о женама, миру и безбедности. Резолуција 1325 о женама, 
миру и безбедности усвојена је октобра 2000. године и прати је шест додатних резолуција 
(1820, 1888, 1889, 1960, 2106 и 2122). Њима се НАТО и партнерске организације и земље 
обавезују да отклањају баријере за учешће жена у превенцији, менаџменту и решавању 
конфликата и изградњи мира, као и да смањују ризик од насиља које је родно засновано 
или произлази из конфликтних ситуација. Најзад, НАТО је политику за борбу против 
трговине људима одобрио на самиту у Истанбулу 2004. године, с циљем да да допри-
нос спречавању и сузбијању тог проблема кроз адекватну обученост војног и цивилног 
особља које учествује у операцијама НАТО-а у погледу стандарда њиховог понашања 
током операција, као и давањем подршке властима земље домаћина у њиховим напо-
рима да сузбију трговину људима.

20 Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North 
Atlantic Treaty Organisation, Lisbon, November 19‒20, 2010, p. 4.
21  bidem, p. 13.
22 J. Huysmans, op. cit., p. 600.
23 Ibidem, p. 610.
24 http://www.nato.int/cps/en/natohq/68147.htm (4. 3. 2015).
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Највећи број активности које је НАТО сврстао у људску димензију одвија се након 
2000. године и поклапа се с општом тенденцијом карактеристичном за друге међународне 
организације. Доношење Резолуције о женама, миру и безбедности је означио импулс 
за НАТО да усагласи сопствене активности с принципима утврђеним у тој резолуцији. 
Осим родне равноправности и позиције жена у оружаним сукобима, још једна политика 
НАТО-а је одраз адаптације окружењу ‒ политика борбе против трговине људима, на-
кон што је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Конвенцију против транс-
националног организованог криминала Резолуцијом 55/12. Конвенцију су допунила 
три протокола, од којих је за ову политику значајан Протокол за превенцију, репресију 
и кажњавање трговине људима, нарочито женама и децом. Иако тим активностима 
НАТО излази из домена активности карактеристичних за војни савез, оне представљају 
нужност за НАТО у периоду када настоји да осигура свој опстанак приказујући се као 
незаменљив субјекат у сфери међународне безбедности. Најбољи начин да то и пока-
же јесте међусобна интеракција, којом ће НАТО себе представити другима као нужног 
и незаменљивог савезника у борби против савремених претњи безбедности. Узевши 
у обзир ставове симболичких интеракциониста, друштвена интеракција подразуме-
ва процесе интерпретације и дефиниције, тј., тражење значења поступака и активно-
сти других актера и преношење наговештаја (упутстава) другим актерима како да се 
понашају. У том процесу интеракције, учесници уклапају своје поступке с поступцима 
других који су актуелни и упућују друге како да то раде.25 НАТО кроз различите облике 
интеракције с окружењем (развој социјалног капитала) настоји да развије симболички 
капитал, тј., признање да је легитиман учесник на хуманитарном пољу. 26 Тај задатак 
је за НАТО најсложенији с обзиром на чињеницу да није препознат као хуманитарни 
агент већ као војни савез. То је додатно закомпликовано чињеницом да се настојање 
НАТО-а да се укључи (као и активно укључивање) у решавање хуманитарних питања 
често ставља у негативан контекст, тј., да се сматра покушајем задобијања грађана за 
тактичке, контрапобуњеничке и друге милитаристичке циљеве, те се стога предлаже да 
се војска суздржи од бављења хуманитарним питањима у ситуацијама када постоје ци-
вилни актери оспособљени да пружају хуманитарну помоћ.27  

У настојању да себи обезбеди легитимитет и конкурентност у савременом безбедносном 
окружењу, окретање хуманитарним питањима постаје све чешћи начин манифестације 
циљева и задатака НАТО-а. Без обзира на тешкоће стварања слике НАТО-а као хумани-
тарног агента, активности савеза су све више подупрте хуманитаристичким дискурсом 
и чини се да он постаје мејнстрим. Као начин демонстрације узимања учешћа НАТО-а у 
хуманитарним питањима у следећем поглављу се наводи политика борбе против тргови-
не људима НАТО-а. Та политика је одабрана због своје специфичности, с обзиром на то 
да нема никакав милитаристички предзнак и да није предмет интересовања традицио-
налног војног савеза. Усвајање те политике је један од показатеља хуманизације НАТО-а.

БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
И ПОЛИТИКА НУЛТЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ НАТО-A

Трговина људима се сматра једним од водећих безбедносних проблема данашњице, 
с обзиром на чињеницу да је најучесталији облик организованог криминала. Тргови-
на људима би се могла дефинисати као „сложена појава угрожавања безбедности, за-
снована на институцијама ропства и експлоатације, односно поступању према човеку 
као да је роба или ствар, с циљем експлоатације његове радне снаге, знања и вештина, 
телесног и полног интегритета и идентитета ради задовољења личних или туђих нагон-
ских, здравствених или емоционалних потреба, или стицања директне или индиректне 
материјалне користи за себе или другог, при чему се угрожава безбедност државе на 
25 H. Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Berkeley, Los Angeles, London, 1969, p. 66.
26 J. Huysmans, op. cit., p. 605.
27 A. J. Williamson, Using humanitarian aid to ‘win hearts and minds’: a costly failure?, International Review of the 
Red Cross, Vol. 93, No. 884, 2011, p. 1044.
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спољнополитичком плану и плану унутрашње стабилности друштва у домену јавне без-
бедности и појединца у домену кршења људских права“.28

Државе су нарочито препознале опасност транснационализације организовaног 
криминала и ујединиле своје напоре како би у оквиру различитих међународних 
организација које се баве хуманитарним питањима сузбиле и спречиле тај проблем. 
Најзначајнији документ у тој области је донет у новембру 2000. године ‒ Конвенција УН 
против транснационалног организованог криминала са своја три додатна протокола: 
Протокол за спречавање, сузбијање и санкционисање трговине људима, посебно женама 
и децом, Протокол против кријумчарења миграната на копну, мору и у ваздуху и Прото-
кол против илегалне производње и трговине оружјем, њиховим деловима и муницијом. 
Протокол за спречавање, сузбијање и санкционисање трговине људима, посебно жена-
ма и децом ступио је на снагу 2003. године и први је глобални правно обавезујући ин-
струмент којим се дефинише трговина људима, а који има за циљ да, поред откривања 
и процесуирања случајева трговине људима, пружа заштиту и помоћ жртвама трговине 
људима уз потпуно поштовање њихових људских права.29 

Након доношења Конвенције УН, трговина људима такође постаје предмет 
интересовања других међународних организација. Организација за европску безбед-
ност и сарадњу (ОЕБС) посматра трговину људима као безбедносну претњу, али и 
питање људских права. Већ 2003. године ОЕБС је успоставио Канцеларију и позицију 
специјалног представника и координатора за борбу против трговине људима како би 
помогао државама чланицама да развију и имплементирају ефикасне политике.30 Што 
се тиче ЕУ, приступ који Европска комисија има трговини људима почива на питањима 
рода и људских права и фокусира се на превенцију, процесуирање извршилаца и за-
штиту жртава. Године 2010. ЕУ је установила позицију Координатора за борбу против 
трговине људима, а годину дана касније је усвојена и Директива о трговини људима. 
Најзад, 2012. године је усвојена и Стратегија ЕУ усмерена ка искорењивању трговине 
људима за период од пет година (2012‒2016).31 Узевши у обзир традиционалне вредности 
на којима почивају ове организације, као и области које покривају, постојање политика 
за борбу против трговине људима компатибилно је с мисијама, циљевима и задацима 
ових организација. Насупрот томе, усвајање политике борбе против трговине људима 
од стране НАТО-а представља нетипичан потез, нарочито ако се узму у обзир природа, 
карактеристике и циљеви војног савеза. Политика нулте толеранције према трговини 
људима је покренута након самита у Истанбулу 2004, мотивисана чињеницом да трго-
вина људима интензивира корупцију и организовани криминал и тиме руши напоре 
НАТО-а да постигне стабилизацију у подручјима на којима реализује своје операције. 
Циљ НАТО-а је да цивилно и војно особље буде обучено о стандардима понашања 
како би се минимизирала могућност настанка и развоја трговине људима на подручју 
операција, као и да се на тим подручјима пружи подршка властима земље домаћина у 
борби против трговине људима. НАТО је успоставио и позицију Координатора за борбу 
против трговине људима, којом се наглашава кооперативни елемент када је реч о тој 
политици, и истакао да ће НАТО, с обзиром на то да није примарни субјекат за бор-
бу против трговине људима, тежити контакту и кооперацији с другим међународним 
и невладиним организацијама.32 Координатор за борбу против трговине људима на 
заједничким дешавањима, попут форума, информише друге субјекте о активностима 
које трупе НАТО-а спроводе у зонама својих операција.

Транснационализација безбедносних претњи је тежња која је условила повезивање 
држава, међународних организација и невладиних организација и њихово концентрисање 

28 S. Mijalković, Teorijsko određenje pojma trgovine ljudima, Nauka, bezbednost, policija, Vol. 9, No. 2‒3, 2004, 
str. 186.
29 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html (17. 4. 2015).
30 http://www.osce.org/secretariat/trafficking (19. 4. 2015).
31 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/traffick-
ing-in-human-beings/index_en.htm (19. 4. 2015).
32 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_7290.htm?selectedLocale=en (19. 4. 2015).
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око заједничких интереса. Безбедносне претње глобалних размера не остављају 
могућност за искључење било ког од тих субјеката, јер су сви они једнако суочени с тим 
претњама у домену својих активности једнако суочени. НАТО је у свом домену препознао 
потенцијал који би у области борбе против трговине људима могао бити искоришћен и 
себе приказује као једног од играча који неизоставно представља део решења тог пробле-
ма који подрива најзначајније вредности западне цивилизације. У документу који сад-
ржи одреднице о политици борбе против трговине људима НАТО-а наводи се да она узи-
ма у обзир универзалну осуду трговине људима, наглашавајући да представља озбиљну 
злоупотребу људских права, као и да је реч о транснационалном проблему који захтева 
мултилатералну акцију како би се превладао.33

Објашњење тога зашто НАТО треба да се бави политиком борбе против трговине 
људима понудила је Роберта Арнолд (Roberta Arnold), истичући да трговина људима 
на подручју операција НАТО-а може да наруши имиџ мисије и кредибилитет ангажо-
ваних трупа, да представља претњу безбедности њених мисија и појединачних учесни-
ка мировних снага и да потенцијално подвргне војно особље државе слања кривичном 
гоњењу државе пријема.34 Адаптација НАТО-а савременом окружењу указује на важан 
задатак НАТО-а који је већ поменут – обезбедити континуитет кроз трансформацију 
и прилагођавање захтевима окружења. С обзиром на нагласак који НАТО ставља 
на очување демократије и других западних вредности као сврхе свог постојања, 
хуманизација НАТО-а и конкретно усвајање те политике су показатељи стратешког 
понашања НАТО-а у окружењу с којим дели заједничке вредности и с којим се међусобно 
усаглашава, мења и трансформише.

ЗАКЉУЧАК

Постхладноратовски период је донео НАТО-у многобројне промене. Најпре се Савез 
нашао пред огромним изазовом проналаска новог стратешког усмерења након пораза 
Совјетског Савеза у хладном рату, а потом и пред изазовом образложења смисла свог 
опстанка у будућности. Нестанак конкретног и озбиљног изазова многи су означавали 
као почетак маргинализације НАТО-а или чак његовог дефинитивног нестајања. Такви 
изазови су учинили да се НАТО врати својим коренима и преусмери своју пажњу с про-
блема одбране на питања заштите заједничких вредности евроатлантске заједнице. Та-
кав заокрет је значио да НАТО, поред одбране и застрашивања (који остају срж НАТО-а 
уколико за то има потребе у евроатлантском или ширем окружењу), настоји да укључи 
читав низ политика, активности и задатака који излазе из оквира традиционалног војног 
савеза. Једна од таквих активности је и усвајање политике за борбу против трговине 
људима, као део ширег процеса хуманизације активности НАТО-а. Услед непостојања 
оружаних, територијалних претњи, НАТО потенцира заштиту људи и њихових вредно-
сти, обједињених у специфичном обрасцу који се означава као „западни начин живота“.

С обзиром на чињеницу да се бављењем хуманитарним питањима одступа од онога 
што обухвата сфера одбране, питање на које рад даје одговор јесте зашто је војном савезу 
била неопходна хуманизација у савременом безбедносном окружењу. Пошавши од прет-
поставке симболичких интеракциониста да се интеракција састоји од интерпретације 
поступака и активности других актера у окружењу који обликују понашање других у 
тој интеракцији, учесници у том процесу усклађују своје поступке с поступцима других 
актера с којима интерреагују. НАТО је политику борбе против трговине људима и уоп-
штено хуманитаристички дискурс преузео након што су то учиниле друге међународне 
организације, попут Уједињених нација, ОЕБС-а и Европске уније, с којима НАТО да-
нас дели заједничке безбедносне проблеме. Узевши у обзир да је за НАТО изузетно 

33 http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-traffic.htm (20. 4. 2015).
34 R. Arnold, The NATO Policy on Human Trafficking: Obligation to Prevent, Obligation to Repress, in: R. Ar-
nold (ed.), Law Enforcement within the Framework of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 
2008, p. 356.
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битно да своју позицију респектабилног актера у сфери безбедности очува и унапреди, 
усаглашавање с активностима других и приказивање себе као неопходног чиниоца безбед-
носне једначине стратешко је понашање НАТО-а. Међутим, такво понашање се не одвија 
према традиционалним моделима безбедносне дилеме, већ у специфичном културалном 
окружењу које дели заједничке вредности и окупља различите актере око њих. У таквом 
културалном окружењу не постоје ексклузивни задаци и активности, с обзиром на то да 
је основни задатак очување и опстанак вредности на којима је засновано то окружење. 
У том смислу, држање хуманитарне реторике и хуманитарних пракси указује на намере 
НАТО-а да себи осигура позицију када је реч о светској безбедносној архитектури.
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EXPANSION OF TRADITIONAL NATO ROLES: NATO POLICY 
ON COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Marija Popovic
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade

Abstract: After the Cold War, NATO finds itself in the process of transformation and adap-
tation to security and defense needs of the environment. Although a dominant position in stra-
tegic concepts and narrative still belongs to the defense and deterrence, NATO has expanded 
its list of tasks and policies to areas atypical for a military alliance. NATO is hereby set due to 
the need of finding a new strategic direction and narrative that would justify its existence in the 
eyes of the public of the Member States and its strategic environment. In addition to military 
and defense, human dimension of security also finds its place in the practices and narrative of 
NATO. This dimension, among other, includes Policy on combating trafficking in human be-
ings. By this policy, NATO and partner countries and organizations take a stand of zero toler-
ance for this security issue after the Summit in Istanbul in 2004. The aim of NATO in this area 
is that the civilian and military personnel should receive training on standards of conduct in 
order to minimize the possibility of the occurrence and development of phenomena of human 
trafficking in the area of   operations, and that in these areas provide support to the authorities of 
the host country in the process of combating human trafficking. Given that this policy does not 
belong to recognizable sphere of defense of territorial integrity, the paper raises the question of 
why the military alliance is turning to policies that have nothing to do with the narrow domain 
of defense and deterrence, ie. why NATO adopted a policy that has nothing in common with 
the logic of the functioning of the traditional military alliance. In answering the question it has 
been used an ideational argument that assumes that NATO is behaving strategically (by chang-
ing and adapting to contemporary security challenges and threats, in order to ensure survival), 
but in a cultural environment that strengthens and improves the social system   based on human 
values. Starting from the basic assumptions of symbolic interactionism on mutual constitution 
of actors and environment, the paper aims to explain such strategic behavior as influenced by 
cultural environment that shapes behavior of actors in accordance with the norms, values, be-
liefs and principles of that environment.





DEBATING THE EUROPEAN INTERNAL SECURITY GOVERNANCE: 
THE EUROPEAN UNION’S APPROACH TO COUNTER-TERRORISM
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Abstract: International terrorism unexpectedly became the main security threat not just 
for particular states but also for the stability of the international order. This new type of 
security challenge, which due to its non-state nature could only be dealt through joint inter-
national efforts, has led to the high level of international cooperation. Although the extent 
of counterterrorism cooperation varied from state to state, fighting terrorism is perceived 
as a shared interest. With that in mind, the goal of this paper is to examine whether the 
terrorist attacks that have marked the beginning of the XX century have led to the greater 
counter-terrorist cooperation among the member states and deeper integration at the level 
of the Union. 

Keywords: international cooperation, European Union, counter-terrorism, internal se-
curity governance, actorness. 

With the Ukrainian crisis bringing back the memories of the Cold War, the raise of the 
Islamic state of Iraq and the Levant (ISIL), the ongoing crisis in Libya, Yemen and post-2011 
Arabic world, it can be argued that the 2014 posted a serious challenges to the European 
security agenda. According to the European Union Institute for Security Studies’ Yearbook 
report, all of the above developments, in addition to the raise of the terrorist threat after 
the attacks in early 2015 in Copenhagen and Paris, have led to the re-evaluation of the 
European Union’s role as a security provider in these rapidly changing international and 
regional settings.2 These developments have also put to question the traditional boundaries 
that exist between the internal and external security. Meaning, the unstable neighbourhood 
has contributed to the raise of the security concerns within the European Union itself, thus 
leading the Union to perceive its external security as an internal security challenge. This 
outside-inside approach to security was first introduced at the EU Summit at Tampere in 
1999 and further emphasized in the European Security Strategy from December 2003 and 
the Hague Programme. The Strategy set the framework for the actorness of the European 
Union within the fields of security and foreign policy, while the Hague Programme stressed 
the need to pursue “the coordination and coherence between the internal and the external 
(security) dimensions”3. 

Following the events of 9/11, the European Security Strategy from 2003 confirmed the 
emergence of international terrorist threat as a priority on the Union’s internal-external 
security agenda. This strategic security document emphasized the perception of the trans-
versal character of the terrorist threat in a way that the connection between terrorism and 
other key threats to European security, such as proliferation of weapons of mass destruction, 
regional conflicts, organized crime and state failure, was more than obvious.4 Moreover, the 
Strategy underlined the need for effective multilateralism as a suitable approach towards 
countering terrorism, since dealing with this threat was to be a complex and long-term 
process. However, only with the European Council’s Declaration on Combating Terrorism 
1 The paper has resulted as part of the author’s research for the project “Management of the Police Organiza-
tion in Preventing and Combating Security Challenges in the Republic of Serbia”, financed and carried out by 
the Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, the 2015-2019 cycle of scientific research. E-mail: 
maja.ruzic@kpa.edu.rs
2 European Union Institute for Security Studies, EUISS Yearbook of European Security 2015 (2014), p. 3.
3 Council of the European Union, Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the Euro-
pean Union, Council Document 16054/04 (December 13, 2004).
4 Bruno Oliveira Martins and Laura C. Ferreira-Pereira, “Stepping Inside? CSDP Missions and EU Counter-
Terrorism”, European Security 21, no. 4 (2012), pp. 542-543. 
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that followed the March 2004 Madrid bombing, counter-terrorism became a policy area to 
which all EU member states were fully and formally committed to. In the words of Hans Nils-
son, the 2004 Solidarity Clause introduced the ‘Europeanisation’ of the terrorist threat.5 Yet, 
only after the July 2005 London bombing, the official EU Counter-terrorism Strategy was ad-
opted by the Judicial and Home Affairs Council. Besides concentrating on the external aspect 
of terrorist threat, the Strategy also brought to light an inside dimension of this emerging secu-
rity challenge, focusing on the homegrown terrorism and the process of terrorist recruitment. 
Thus, in regards to recommended methods of counter-action, besides the repressive measures, 
the Strategy also introduced the prevention mechanisms.6 These measures, actions and mecha-
nisms placed counter-terrorism as a distinctive policy area within the Union itself and contrib-
uted to the perception of the Union’s role as a security provider at the international level as well. 

In the light of the above, this paper aims to outline the process through which counter-
terrorism emerged and developed as an independent and distinctive policy domain within 
the European Union. Considering that this security challenge pertains to what is traditionally 
considered as the sphere of the narrow state sovereignty, it is interesting to analyze how terror-
ism as a security threat moved from the exclusive umbrella of national member state security 
structures to the domain also under the care of European governance. As for the deciding fac-
tor that led towards this ‘Europeanisation’ of the counter-terrorist policy, the paper agrees with 
the prevailing scholarship and identifies the 9/11 terrorist attacks in the United States as the 
events that served as a crucial external trigger towards this process. Following the ‘European-
isation’ move, the paper is divided into two sections. The first section outlines the background 
and roots of the Union’s counter-terrorism policies. The second section analyzes the internal 
counter-terrorism strategies, policies and mechanisms that were implemented following the 
9/11 attacks and through which the European Union emerged as a security actor in the domain 
of counter-terrorism. Consequently, the paper concludes that the European Union through its 
official discourse and adopted strategies recognized the emergence of international terrorism 
as a major security challenge and thus to some extent emerged as an autonomous security ac-
tor. However, when it comes to the implementation of the adopted strategies, the role of the 
Union as the autonomous, coherent and international counter-terrorism security actor is put 
to question. More so, it should not be neglected that the European Union has not replaced the 
member states as primary security gatekeepers for its citizens. 

THE ORIGINS OF THE EUROPEAN UNION’S 
COUNTER-TERRORISM GOVERNANCE 

Following the 9/11 terrorists attacks, the European Union volunteered for and assumed the 
role of international security provider. As such, its efforts to contribute to the international 
counter-terrorism strategy by relaying on both bilateral and multilateral tactic did not pass 
without notice. These efforts were recognized by the United Nations and the United States, but 
also by the EU member states and third countries. Besides the degree of international recogni-
tion, the level of the Union’s engagement in the field of counter-terrorism evolved over time. 
As Erik Brattburg and Mark Rhinad in their article on the EU’s actorness conclude, the “EU’s 
participation in the global fight against terrorism is one of its latest and most high profile en-
deavours on the world stage.”7

However, the European Union’s credibility to assume the role of counter-terrorist provider 
on the international level predates the events of 9/11. In fact, the Union draws its authority 
and legitimate to pose as a valuable international partner in countering international terrorism 
from the 1975 TREVI (Terrorism, Radicalism, Extremisms and Violence International) inter-
5 Javier Argomaniz, “Post-9/11 Institutionalisation of European Union Counter-Terrorism: Emergence, Accelera-
tion and Inertia”, European Security 18, no. 2 (2009), p. 158. 
6 Council of the European Union, The European Union Counter-Terrorism Strategy, Council Document 14469/4/05 
(2005), p. 8. 
7 Erik Brattberg and Mark Rhinard, “The EU as a Global Counter-Terrorism Actor in the Making”, European 
Security 21, no. 4 (2012), p. 573. 
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governmental forum. The TREVI forum brought together the European Community member 
states’ ministers of interior and justice department and established a certain level of intergov-
ernmental cooperation in countering threats posed by the proliferation of terrorism and other 
transnational crimes. The main feature of this cooperation was its intergovernmental character 
and informality. The member states still held back significantly while collaborating in the area 
of internal security. Even with emerging terrorist threats, the incentive to go beyond intergov-
ernmental cooperation was missing due to “the still purely national terrorist threat assessments 
and counter-terrorist strategies”8. Consequently, the cooperation under the TREVI forum did 
not rely on any binding treaty provisions, and thus it did not enjoy any financial or institutional 
support from the European Community. Yet, while the cooperation under the TREVI forum 
was organized outside the European Community framework, the TREVI group represents the 
milestone of the European Union’s cooperation in the area of counter-terrorism. This being 
so, the TREVI group enabled the representative of the national police forces to exchange in-
formation, experiences and cooperation methods in countering terrorist organizations such 
as the IRA, the Red Brigades and the Baader-Meinhof Group.9 Following TREVI, additional 
mechanisms of counter-terrorism cooperation at the Community level were created. The Po-
lice Working Group on Terrorism and the Counter Terrorist Group is a good example. The 
Police Working Group on Terrorism was formed on the initiative of Netherlands, the United 
Kingdom, Germany and Belgium in 1979. The Group membership was later on expended with 
the counter-terrorist unites of all European Economic Community member states and unites 
from the Scandinavian countries.10 

The internal security challenge to the European Communities that came from the prolifera-
tion of the terrorist threat, which contributed to the counter-terrorism cooperation under the 
TRAVI group, was slowly replaced during 1980s by the emerging trend in the increase of drug 
trafficking and other transnational organized crime. The pressure to continue with the inter-
governmental cooperation in the domain of internal security was noticeable even more with 
the approaching deadlines for the establishment of the Internal Market and the Schengen zone. 
However, during these challenging integration processes, counter-terrorism failed to emerge as 
an internal security priority. The turn towards making the counter-terrorism policy a security 
priority did not happen even when TREVI cooperation framework was to be incorporated into 
the Union’s institutional structure with the 1993 Maastricht Treaty. The TREVI informal inter-
governmental cooperation network became a part of intergovernmental Justice and Home Af-
fairs pillar that was established with the Title VI of the Treaty of the European Union. However, 
counter terrorism was named just as one of the security challenges the Union was to address 
at the European level. The change in the Union’s approach towards counter-terrorism did not 
take place with the subsequent internal security governance reforms that came with the Am-
sterdam Treaty. Counter-terrorism was still listed as one of the security challenges for which, 
according to Jorg Molnar, the treaty brought “improved cooperation mechanism and legal in-
struments as part of the EU’s new AFSJ”11, while the incentives towards further cooperation 
came from issues related to the increase in transnational crimes and illegal immigration. The 
only case where the European Council made an official statement in regards to counter terror-
ism was the 1995 La Gomera Declaration. In the Declaration, it was “affirmed that terrorism 
constitutes a threat to democracy, to the free exercise of human rights and to economy and 
social development”12. Still, it’s worth stating that this partly dismissive policy approach of the 
European Union to the issue of count-terrorism was not a result of negligence. In fact, the set 

8 Jörg Monar, “EU Internal Security Governance: The Case of Counter-Terrorism”, European Security 23, no. 2 
(2013), p. 197. 
9 Anna Cornelia Beyer, Counterterrorism and International Power Relations: The EU, ASEAN and Hegemonic 
Global Governance (London I. B. Tauris & Co Ltd, 2010), pp. 70-71. 
10 Mathieu Deflem, “Europol and the Policing of International Terrorism: Counter‐Terrorism in a Global Per-
spective”, Justice Quarterly 23, no. 3 (2006), p. 341.
11 Monar, “EU Internal Security Governance: The Case of Counter-Terrorism”, p. 197.
12 Oldrich Bures, “EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?”, Terrorism and Political Violence 18, no. 1 (2006), 
pp. 60, 73.
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security policy priorities reflected the decrees in intensity and activities of national terrorist 
organizations in Union’s member states during 1990s. 

The change in the European Union’s approach towards counter terrorism took place only 
after the terrorist attacks in New York and Washington in 2001. From being just one of the 
internal challenges on the security agenda, international terrorism moved to being the driv-
ing force of the internal security governance reforms.13 While during the 1990s the European 
Union member states were reluctant to ‘Europeanize’ the domain of counter-terrorism, the 
9/11 attacks gave them no doubt that international terrorism was a threat that could not be 
dealt within national security frameworks. On that point, the terrorist threat perception moved 
from strictly national towards more international scale, where it required a common policy re-
sponse. Reacting to this new security challenge, the European Council after the extraordinary 
meeting following the 9/11 attacks released the statement where the attacks were described as 
an “assault on our open, democratic, tolerant, and multicultural societies. They are a challenge 
to the conscience of each human being.”14 The statement was followed with a common response 
in a form of an Action Plan against Terrorism, which was adopted the same day. Unlike the pro-
visions of intergovernmental cooperation before 9/11, the Action Plan listed over 60 measures 
that were to focus only on counter-terrorism. According to Argomaniz, this ‘Anti-terrorist 
roadmap’, with specific goals, deadlines and implementation procedures, provided for internal 
unification of counter-terrorist space within the Union itself.15 On this point, the subsequent 
2002 European Council Framework Decision of Combating Terrorism should be mentioned 
as a good example of the desire to provide for the institutionalization of the Union’s internal 
security governance. The value of the Framework Decision is that it recognizes terrorism as a 
special offence in all member states, thus making the European Union the first intergovern-
mental actor to outline a common definition of terrorism.16

The second major factor that influenced the unification of the European Union’s counter-
terrorism security governance were the terrorist attacks on its own soil, the 2004 Madrid and 
2005 London bombings. These attacks brought to light the lack of the implementation efforts 
for the Union’s post 9/11 counter-terrorist provisions on the part of the member states. The 
harsh truth and the underlying reason for this security policy shortcoming might be that the 
terrorist threat perceptions within the member states, which stayed the primary providers of 
internal security for their citizens, rapidly declined. Therefore, it was no surprise that in the 
years to come, the Head of States and Governments from the European Union emphasized 
the need for stronger coordination of the effective implementation of the adopted Action Plan 
against Terrorism. In that regard, besides reinforcing the certain aspects of the Action Plan, the 
European Council post-2004 declarations were particularly aimed at setting the implementa-
tion deadlines for member states, especially in the domain of legislation and operationalization 
of the adopted measures.17 In that way, it can be argued that the member states’ reluctance 
to ‘Europeanize’ the domain that traditionally belonged to their internal security was slowly 
tainted by the nature of the international terrorist threat and the necessity to provide for a com-
mon counter-terrorism policy response. 

In conclusion, the European security governance in the area of counter terrorism devel-
oped as a response to emerging terrorist threat and the horrifying attacks that marked the 
beginning of the XXI century. As a result of this external factors and the Union’s step-by-step 
policy approach, the EU internal security governance emerged as a separate governing area 
within which counter-terrorism became a distinguished domain with both intergovernmental 
and supranational components. To be more precise, the Union’s counter-terrorism governance 

13 Monar, “EU Internal Security Governance: The Case of Counter-Terrorism”, p. 197.  
14 European Council, Conclusions and Plan of Action of the Extraordinary European Council Meeting of 21 Septem-
ber 2001, Council document SN 140/01 (2001).
15 Argomaniz, “Post-9/11 Institutionalisation of European Union Counter-Terrorism: Emergence, Acceleration 
and Inertia”, p. 154. 
16 Ibid., p. 155.
17 Joanne Wright, “The Importance of Europe in the Global Campaign against Terrorism”, Terrorism and Political 
Violence 18, no. 2 (2006), pp. 287-88.
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provided the framework for cooperation and coordination of member states’ national security 
structures and available capabilities. Moreover, besides the outlined internal dimension, in or-
der to provide for an adequate response to the root cause of the emerging terrorist threat, the 
Union’s counter-terrorist security strategy had also an external dimension. In that way, both its 
international counterparts and its member states perceived the European Union as an indepen-
dent and important counter-terrorist actor. 

THE INTERNAL DIMENSION OF THE EUROPEAN UNION’S 
COUNTER-TERRORISM ACTORNESS

The peculiarity of the European counter-terrorism security governance is that it has been 
developed in order to deliver results, provide security, and counter the roots of terrorism both 
within the Union and abroad. This peculiarity is a result of the Union’s unique approach to and 
understanding of the nature of terrorist threat, as well as of the complexity of its external en-
vironment. As Joanne Wright puts it, “Europeans generally see the causes of terrorism as lying 
in unresolved political problems and/or in weak states”18, thus dealing with this challenge was 
perceived as long-term process that would take time to deliver effective results. More so, Monar 
underlines that the Union has always seen terrorism as a crime that demanded law enforce-
ment response.19 With that and the background of the European Union’s counter-terrorism 
governance in mind, it is not suprising that the Union’s counter-terrorist efforts and actions 
had prevailing law enforcement, internal security focus. The goal was to lean on the experi-
ence from the TREVI forum and further strength the cooperation and coordination between 
the member states’ internal security structures. On that point, the 2005 Counter-Terrorism 
Strategy emphasizes that defining terrorism as a criminal offence and reinforcing international 
legal instruments and law enforcement capabilities is a key for successful dealing with the ter-
rorist threat.20

By applying the step-by-step integration approach, in combination with the emerging ‘com-
mon terrorist threat perception’ and the sense of urgency for developing the long-term coun-
ter-terrorism strategy, the ‘Europeanization’ of the member states’ internal security domain 
took place. The process of ‘Europeanization’ slowly led to the institutionalization of what can 
be now labelled as the European internal security governance. The major internal provisions 
leading to this process were the legal reforms enabled by the Amsterdam Treaty, and the en-
hanced institutional stricture combined with the broad range of implementation mechanisms 
and instruments that came from the adaptation of the post-9/11 Counter-Terrorism Action 
Plan. The Action Plan brought about important changes by introducing measures into six fol-
lowing areas: police and judicial cooperation, air security, terrorist financing, emergency plan-
ning in relations to weapons of mass destruction, diplomatic activity and humanitarian aid. 
For the strengthening of the internal dimension of the European security governance, the im-
portant measures introduced by the Action Plan’s reforms start with the common definition 
of terrorism, and continue with the introduction of the European Arrest Warrant, enhanced 
police and intelligence cooperation through Europol, Joint Investigation Teams, improved ju-
dicial cooperation within the Eurojust framework and standardized airport security. The 2002 
European Council framework decision was to reinforce the stated measures and to place the 
implementation obligations on the member states in order to “to prevent any member state 
from being perceived by terrorists as a ‘soft’ option”21. In terms of internal harmonization, the 
European Union has also introduced procedures regarding the freezing of founds and pro-

18 Ibid., p. 297. 
19 Jörg Monar, “The EU as an International Counter-Terrorism Actor: Progress and Constraints”, Intelligence and 
National Security 30, no. 2-3 (2015), p. 337.
20 Council of the European Union, The European Union Counter-Terrorism Strategy, Council Document 
14469/4/05 REV 4 (2005), pp. 6, 14-15.
21 Wright, “The Importance of Europe in the Global Campaign against Terrorism”, p. 286.
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prieties of presumed terrorist as well as mutually recognized measures such as the European 
Evidence Warrant.22 

Besides the outlined innovative counter-terrorism measures in the domain of judicial and 
police harmonization for the establishment of the ‘Europeanized’ internal security governance, 
institutional reforms play an important role as well. A closer look at the post-Lisbon institu-
tional structure shows that the famous third pillar, the Area of Justice, Freedom and Security, 
appears to be marked both by intergovernmental cooperation and supranational oversight, in 
the form of European Parliament controlling function.23 More so, the agencies that function 
under the Area of Justice, Freedom and Security have contributed significantly to the emer-
gence of the Union’s security governance. The Europol’s mandate expanded significantly fol-
lowing the terrorist attacks in 2004 and 2005. Besides providing for the terrorist threat assess-
ment, Europol was also in charge for providing the member states’ national security structures 
with counter-terrorist intelligence and expertise, as well as for maintaining the First Response 
Network in the case of terrorist attacks on the Union’s soil.24 Another agency that contributes 
to the Union’s internal security governance is Eurojust. Eurojust provides the national security 
structures with advice on legal and procedural issues, and maintains Terrorism Conviction 
Monitor.25 Yet, both agencies lack the operational competencies and capabilities, and are only 
in charge of coordinating member states’ security structures. 

For the purpose of coordinating the Union’s counter-terrorism efforts, following the 2004 
Madrid attacks, the post of the European Union Counter Terrorism Coordinator was created 
through the European Council’s Declaration on Combating Terrorism. Due to the sense of 
urgency that followed the Madrid bombings, the post of Counter Terrorism Coordinator came 
with a general and to some extent unclear mandate. However, over time the Coordinator as-
sumed the following functions: coordination of the counter-terrorism activities under the Jus-
tice and Home Affairs Council, oversight of the Union’s counter-terrorist instruments, moni-
toring and implementation of the Union’s Counter-terrorism Strategy and Council decisions.26 
Additionally, an important contribution to the Union’s security governance is the progress re-
port on the implementation of counter-terrorism strategy and action plan that comes from 
the office of the Counter Terrorism Coordinator every six months. Yet, analogously with the 
Europol and Eurojust, the post of Counter Terrorism Coordinator has no effective operational 
powers at its disposal. Thus, the Coordinator cannot force the member states to take action or 
implement legislation, and even more, the post lacks competence for initiating the legislation 
procedure. 

Drawing on the above-presented legal reforms, institutional changes and innovative im-
plementation instruments that developed within the European Union’s Area of Justice, Free-
dom and Security, it can be argued that the distinguished ‘European’ internal system security 
governance emerged over time. This claim stands on a firmer ground when considering the 
domain of counter-terrorism, within which ‘Europeanization’ of the member states internal 
security capabilities took place. However, this ‘Europeanization’ did not go against the mem-
ber states internal security structures. On the contrary, the purpose of the Union’s emerging 
internal security governance was to complement the existing capabilities of the member states 
by providing the framework where those capabilities can be put together in order to respond 
to transnational security challenges. Hence, the counter-terrorism domain of the European 
Union’s internal security governance still is more about cooperation and coordination between 
member states’ security structures than about ‘European’ governance per se. More so consider-

22 Monar, “EU Internal Security Governance: The Case of Counter-Terrorism”, pp. 203-04.
23 Ibid., p. 206.
24 Mathieu Deflem, “Europol and the Policing of International Terrorism: Counter‐Terrorism in a Global Per-
spective”.
25 Monar, “EU Internal Security Governance: The Case of Counter-Terrorism”, p. 206.
26 Alex Mackenzie et al., “The European Union Counter-Terrorism Coordinator and the External Dimension of 
the European Union Counter-Terrorism Policy”, Perspectives on European Politics and Society 14, no. 3 (2013), pp. 
328-329.
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ing that within the European Council, member states are the one deciding on the actions and 
strategies that concern the area of internal security. 

CONCLUSION 

Following the 9/11 terrorists attacks in the United States, the 2004 Madrid and 2005 Lon-
don bombings the European Union claimed the place among the coalition of the international 
counter-terrorism gatekeepers. The Union’s place and contribution is to a large extent debated 
in the scholarship circles. On the one side, scholars argue that the Union lacks the capacity to 
deliver results. Meaning that there is a mismatch between the Union’s counter-terrorist strate-
gies, ‘words’ that are part of the official discourse, and what is actually done in practice. This 
reference points out to the implementation problem, which is a direct consequence of the in-
ternal institutional structure of the European Union. On the other side, the scholars tend to 
point out that from 2001 the European Union has emerged as an independent security actor 
in the domain of counter-terrorism regardless of its internal institutional impediments. In or-
der to support this claim, the scholars point out to the emerging European internal security 
governance, which was, according to them, a direct outcome of the Union’s post-9/11 counter-
terrorist efforts.

Drawing on the outlined debate, and for the purpose of determining the contested actor-
ness of the European Union, this paper addresses the emergence of the internal security gover-
nance at the European level. Accordingly, following the scholars’ argument, the case of counter-
terrorism was analyzed as one of the main drives of this institutional change. The presented 
analysis addressed the background of the Union’s counter-terrorist strategies, the cooperation 
within the TREVI framework, as well as the changes, reforms and innovation that were put in 
place after the terrorist attacks in 2001, 2004 and 2005. Taking all of the post-9/11 institutional 
and legislative reforms into account, the analysis points out that there are indicators that the in-
ternal security governance emerged at the level of the European Union. However, the European 
internal security governance does not go against the internal security structures of the member 
states. In fact, the purpose of the emerging internal security governance at the level of the Eu-
ropean Union was to complement the existing national member states structures. Meaning, the 
goal was to provide the framework for coordination and cooperation of existing national ca-
pabilities in order to provide suitable response for emerging international security challenges. 

Therefore, the paper concludes that the European Union’s approach and contribution to the 
global coalition against terrorism cannot be neglected or described as unrecognized. The fact 
is that there is a mismatch between ambitions and implementation, and that the member states 
have the final saying on the matters of internal security, but the slow and continuous progress 
on the part of the Union in building up its counter-terrorist capabilities cannot be neglected. 
Yet, the European Union has still a long way to go in order to assume the place of the fully-
fledged international security actor. 
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Сажетак: Трговина људима је комплексан проблем који у различитим облицима 
погађа све државе савременог света – оне сиромашне, које су земље порекла жртава, 
и оне у поређењу са њима богатије, које се често појављују као земље у којима се врши 
експлоатација. Иако је супротстављање трговини људима кроз њену превенцију, 
кажњавање трговаца и заштиту жртава у фокусу међународне заједнице, а тиме и 
медија од почетка овог века, још увек су присутне бројне предрасуде и стереотипи 
о томе зашто се и где се трговина људима догађа, ко су жртве, ко су трговци, који су 
најефикаснији начини супротстављања и сл. У раду ће бити представљен начин на 
који један глобални медиј – CNN, кроз свој специјализован програм CNN Freedom 
Project – представља трговину људима. Видљиво је да се трговина људима и различити 
облици експлоатације људи, често обједињено називани „модерно ропство“, најчешће 
приказују на сензационалистички начин, са акцентом на графичком приказивању 
тока и детаља експлоатације, посебно ако се ради о сексуалној експлоатацији, и на 
дуалитету између „јадне и наивне жртве“ и „злих трговаца“. Показало се да се сте-
реотипи не деконструишу, него често и подупиру, и да истраживачки напори ретко 
иду у правцу откривања и проблематизовања узрока, посебно структурних узрока, 
који доводе до трговине људима и који трговину људима, као најекстремнији облик 
експлоатације рада у глобалном либералном капитализму, чине могућом. Чини се да 
циљ није повећање свести о трговини људима, заштитити жртве и смањењу ризика 
од врбовања будућих жртава, већ смањење нелагоде коју изазива сазнање да тргови-
на људима у циљу њихове експлоатације заиста постоји и да су становници „Глобал-
ног севера“ најчешће конзументи производа насталих експлоатативним радом.

Кључне речи: трговина људима, медији, CNN Freedom Project.

УВОД

Трговина људима подразумева продају и куповину, тј. држање неке особе у циљу 
њене експлоатације, као и све друге радње које могу бити део тог процеса (нпр. 
врбовање, превоз, скривање и сл.). Циљ трговине људима је остваривање зараде (или 
неке друге користи) кроз експлоатацију, било да се ради о сексуалној експлоатацији, 
принудном раду, принудном просјачењу, принуди на вршење кривичних дела, иле-
галном усвојењу, принудним браковима, трговини органима или неком другом об-
лику. Један од уобичајених стереотипа је да трговци људима своје жртве излажу 
искључиво сексуалној експлоатацији, те да су само жене и девојчице угрожене, а 

1 Рад је настао као резултат рада на пројекту „Криминалитет у Србији и инструменти државне 
реакције“.
2 ir@astra.rs
3 marta.tomic@kpa.edu.rs
4 mato.zarkovic@gmail.com
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занемарују се други облици експлоатације, као што је радна експлоатација, која је гло-
бално доминантни облик експлоатације, а чије су жртве и мушкарци.5 

Не постоје поуздани подаци о броју жртава трговине људима у свету, а процене које 
садрже различити извори су методолошки дискутабилне и често подразумевају copy–
paste објављиваних података уз немогућност прецизног одређења првобитног извора.6 
Најчешће се спомињу следеће: према проценама Уједињених нација 700.000 деце, жена и 
мушкараца сваке године постају жртве трговине људима7. Амерички Стејт департмент 
ову бројку процењује на 900.000, од чега је 20.000 жртава експлоатисано на територији 
САД.8 Global Slavery Index из 2013. године процењује да 29,8 милиона људи у свету да-
нас живи у модерном ропству9. У Извештају Међународне организације рада за 2005. 
годину наводи се да 2,45 милиона људи у сваком тренутку радно експлоатисано; у свом 
извештају за 2012. годину, који је рађен према унапређеној методологији, МОР процењује 
да се 18,7 милиона људи у свету налази у принудном раду у приватном сектору.10 Уницеф 
процењује да 1,2 милиона деце сваке године постану жртве трговине људима11. Такође, 
често се може прочитати да је трговина људима једна од три најпрофитабилнија облика 
организованог криминала, уз трговину дрогом и трговину оружјем, где се, у зависности 
од инспирације аутора или предавача, она ставља на друго или чак прво место по про-
фитабилности, док се зараде трговаца људима крећу у распону од неколико милијарди 
до 60 или чак 50012 милијарди долара годишње. Ипак, може се закључити да се ради о 
високо профитабилном и ниско ризичном криминалу и да, без обзира на повремено 
претеривање када се процењује зарада остварена одавањем трговини људима13, веома 
мали број трговаца заврши на суду, буде осуђено на високе затворске казне и буде им 
одузета противзаконито стечена имовина. 

Иако се чини да се ради о новом проблему, трговина људима јесте феномен који је у 
различитим облицима присутан и толерисан кроз читаву људску историју. Већ на самом 
почетку XX века међународна заједница је осетила потребу да се оваква пракса забра-
ни на међународном нивоу, али се претежно ограничавала на сексуалну експлоатацију, 
па чак и само на ситуацију када су предмет трговине људима биле жене беле расе (тзв. 
бело робље)14. У члану 4 Универзалне декларације о људским правима, коју је Генерална 
скупштина Уједињених нација усвојила 1949. године, стриктно је забрањен сваки облик 
ропства и трговине робљем. Међутим, оно што је утицало на то да проблем трговине 
људима дође у жижу интересовања и међународних доносиоца одлука и медија, а и шире 
јавности, је експанзија трговине људима која је задесила Европу након пада Берлинског 
зида и великих друштвенополитичких промена које су се током деведесетих година до-
годиле у Источној Европи. Економски колапс који је пратио транзицију из социјализма 
у капитализам и парламентарну демократију, као и илузије о добром животу с друге 

5 Аврамовић М., Радовић И., Ранђеловић М., Борба против трговине људима – приручник за наставнике, 
Београд, АСТРА, 2011, стр. 8.
6 Jordan A., Burke L., Is human trafficking really the third most profitable business for organized crime, posted on 
February 24, 2011, www.rightswork.org, приступљено 1. јуна 2014. године (сајт више није у функцији). 
7 http://www.endhumantraffickingnow.com/public/structure/1_1.html
8 http://www.state.gov/g/tip/rls/rpt/23495.htm.
9 http://www.globalslaveryindex.org/findings/. Напомена: Global Slavery Index који је развила аустралијска 
организација Walk Free је прошле године изазвао велику пажњу јавности, али и контраверзе међу 
стручњацима који се баве проблемом трговине људима, експлоатације и принудног рада. Нпр. Neil Howard, 
Keeping count: the trouble with global slavery index, The Guardian, 13 January 2014, приступљено 8. септем-
бра 2014. godine http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jan/13/slavery-
global-index-reports.
10 ILO Global Estimate of Forced Labour, Results and Methodology, International Labour Office (ILO), Special 
Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL), 2012, http://www.ilo.org/washington/areas/elimination-
of-forced-labor/WCMS_182004/lang--en/index.htm.
11 http://www.unicef.org/media/media_23970.html.
12 http://www.endhumantraffickingnow.com/public/structure/1_1.html.
13 Jordan, A., Burke, L., Ibidem.
14 Међународни споразум за успешну заштиту од криминалне трговине познате под називом трговина бе-
лим робљем из 1904, Међународна конвенција за сузбијање трговине женама и децом из 1921, Међународна 
конвенција о сузбијању трговине пунолетним женама из 1933. 
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стране некадашње „гвоздене завесе“, о коме нису знали ништа, навели су многе људе, 
пре свега жене и девојке, да покушају да оду у Западну Европу.15 

Забринутост међународне заједнице 2000. године довела је и до усвајања Протокола 
за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочито женама и 
децом, који прати Конвенцију Уједињених нација против транснационалног организо-
ваног криминала.16 У питању је први документ који се проблемом трговине људима бави 
на модеран начин и даје свеобухватну дефиницију овог феномена, препознајући разли-
чите категорије жртава и различите облике њихове експлоатације, додуше не одређујући 
шта сам израз „експлоатација“ значи.

Познато је да медији имају значајну улогу у „подизању свести јавности“. Ово је важно 
и у контексту раширеног веровања да су трговина људима и експлоатација нешто што 
се догађа другима и са чим они немају никакве везе. Нажалост, поједини медији, посеб-
но они у којима предњачи сензационалистички приступ у „ефекат дневног тиража17, не 
доприносе деконструисању предрасуда које су у многобројне када се говори о тргови-
ни људима. Може се рећи да неке предрасуде и стереотипе поједини медији подупиру 
или чак и креирају. У том смислу, глобални и локални медији се не разликују значајно, 
разликују се само ресурси које су спремни да уложе у причу. Медијски извештај – ако из-
узмемо кратке вести о неком хапшењу – у основи садрже дуалитет „јадна жртва – зли и 
покварени трговац“, не улазећи у структурне узроке који су експлоатисане људе довели 
у такву ситуацију. 

Као пример глобалног медија који утиче и ствара јавно мњење и који се истовре-
мено врло активно бави извештавањем и медијским истраживањима на тему тргови-
не људима у свету представљен је CNN и његов Freedom Project18. Анализа која следи 
се фокусира на питање у којој мери CNN доприноси рушењу стереотипа, тј. подупире 
стварање и одржавање стереотипа о трговини људима, и какву слику трговине људима, 
њеног тока, структуре, узрока и последица шаље својим бројним гледаоцима. 

Анализа се бави само садржином, остављајући по страни форму која је коришћена да 
се прича пренесе. Наиме, сви садржаји који се налазе на веб-сајту CNN Freedom Project 
су емитовани на CNN телевизијским каналима, тако да је једна прича испричана и кроз 
телевизијске филмове или репортаже, разговоре у студију, презентације и класичне пи-
сане новинарске или новинарско-истраживачке приче. Материјал за анализу је преузет 
са сајта и ограничен је на пет тематских прича, на активности о којима је CNN извеш-
тавао у периоду јануар-март 2014. године и на савете које CNN гледаоцима даје о томе 
како они могу да помогну. 

Свака прича тј. извештај се посматрају у контексту питања ко су жртве, ко су тргов-
ци, о ком облику експлоатације се ради, која је земља порекла, а која дестинације жрта-
ва, ко су саговорници, на који начин се жртвама пружа помоћ и како су оне приказане. 

CNN FREEDOM PROJECT

У представљању Freedom Project-а се каже „CNN се придружује борби за заустављање 
модерног ропства тако што ће осветлити страхоте модерног ропства, дати јачи глас 
жртвама, нагласити успешне приче и помоћи да се развеже компликовани чвор крими-
налних група које тргују људским животом“19. У свом ауторском чланку, Тони Медокс, 
извршни потпредседник и генерални директор компаније CNN International образла-

15 Анђелковић М. ет ал., Трговина људима у Србији. Извештај за период 2000-2010, АСТРА, Београд, 2012, 
стр. 50.
16 Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог крими-
нала и допунских протокола, Службени лист СРЈ – међународни уговори, бр. 6/2001.
17 Мијалковић, С., Жарковић, М., Илегалне миграције и трговина људима, Београд, 2012, стр. 535.
18 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/.
19 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2011/02/17/more-about-the-CNN-freedom-project/.
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же разлоге који су навели CNN да се упусти у ову борбу20. Из овог уводног излагања 
већ може да се наслути да је угао из кога ће CNN посматрати трговину људима стере-
отипан: ради се о нечему шокантном, пре свега су шокантне цифре које износе раз-
личите организације и стручњаци о процењеном броју жртава. Жртве се описују као 
„оне које нису способне да се бране, оне које верују у намере других, оне које је лако 
избрисати“, док трговце карактерише „бруталност и нечовечност“. Тони Медокс истиче 
да већину жртава чине жене и девојчице које су биле предмет трговине у циљу сексу-
алне експлоатације, од чега се остварује брза и висока зарада. Жртве потичу из држава 
које се боре са многим проблемима, пре свега економским, у којима је инфраструкту-
ра лоша, а владавина права неефикасна или спорадична. Најчешће се врбују људи који 
живе у сеоским срединама и удаљеним насељима, они које је лако преварити (неки се и 
киднапују), а мала је вероватноћа да ће овакви случајеви икад бити истражени. Земље 
дестинације су стабилна западна друштва у Европи и САД. Осим тога, истиче се и ан-
гажман међународних организација, удружења, појединачних ентузијаста и познатих 
личности у борби против трговине људима. 

На главној страници се приказују вести и најаве од којих су неке самосталне, а неке 
представљају део једне од већих или мањих тематских прича.

У периоду у коме је праћен сајт http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/, тј. од 
1. јануара до 31. марта 2014. године, на главној страници су обрађене следеће теме: 
експлоатација грађевинских радника који раде на изградњи објеката за светско 
првенство у фудбалу у Катару, различити облици експлоатације у западној Африци, 
представљен је покрет „END IT“, мисија и визија аустралијског милијардера који стоји 
иза Global Slavery Index-а, експлоатација ткача тепија у Индији. 

У поменутом периоду емитован је и прилог „Да ли је ваш тепих направио роб?“21. 
У њему CNN истражује производњу ручно рађених тепиха у северној Индији, где су 
забележили робовски рад, дужничко ропство и трговину људима у ланцу снабдевања. 
Верује се да је ситуација још тежа него што се на први поглед види јер их у многе ману-
фактуре нису пустили да уђу. У производњи тепиха ради неколико хиљада радника у 
девет индијских држава. Процењује се да је њих 45% експлоатисано кроз принудни рад, 
при чему половину чине деца. Ови људи, често мигранти, раде по 14 сати дневно без 
одмора и немају могућност да свој посао напусте. Решење се види у већем ангажовању 
инспекције и укључивању свих других актера. 

Током јануара, CNN је приказао филм „Ропство у западној Африци“22. Аутор филма 
комбинује причу о Кунта Кинтеу и транспорту робова из западне Африке са причом о 
модерном ропству у Гани, Мауританији, Гамбији и на Обали Слоноваче. У Гани, екипа 
CNN води разговор са новинаром који се инфилтрирао међу трговце људима који су 
држали камп у коме су приморавали децу да раде, док су девојчице додатно експлоати-
сане и кроз принудне бракове. Мауританија је последња држава на свету која је укину-
ла ропство (1981. године), али су остаци робовласништва и даље присутни. У Гамбији 
видимо причу о девојчици која се супротставила својим родитељима и одбила да се уда 
јер је премлада. Занимљиво је да аутор наводи да кроз продају ћерки за брак сиромашне 
породице долазе до нешто новца и имају једна уста мање да хране, али ни на који начин 
не проблематизује узроке који доводе до продаје девојчица за брак, него проблем своди 
на супротстављање родитељима. Обала Слоноваче је представљена кроз експлоатацију 
у области узгоја какаоа на врло површан начин, без икаквог спомињања узрока, после-
дица и одговорних, што је необично имајући у виду да је ово тема коју CNN детаљно 
истраживачки обрађује кроз вишегодишњи серијал „Економија какаоа“, а који ће бити 
представљен у наставку рада. 

20 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2011/03/04/modern-day-slavery-a-problem-that-cant-be-
ignored/.
21 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/01/31/was-your-carpet-made-by-a-slave/.
22 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/01/14/watch-in-full-slavery-in-west-africa/.
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У фебруару су два прилога била посвећена радној експлоатацији у Катару23. Питање 
услова у којима раде мигранти у Катару ангажовани на изградњи објеката за светско 
фудбалско првенство 2022. покренуле су организације за заштиту људских права. У 
раније објављеном извештају Amnesti International истиче да су радници мигранти при-
морани да раде без одмора, услови живота и рада су им нечовечни, безбедност на раду 
се не поштује, плаћају их мало или нимало. Истраживачи су видели 11 радника који 
пред државним службеницима потписују да су у потпуности исплаћени, како би им се 
омогућило да напусте земљу. У Катару постоји кафала систем, по коме радник мигрант 
не може да напусти земљу, ако не добије дозволу од свог послодавца. Такав систем от-
вара простор за злоупотребе. Занимљиво је да кафала систем има много сличности са 
системом спонзорства у САД, који онемогућава радницима мигрантима да задрже рад-
ну дозволу уколико дају отказ код послодавца који је спонзорисао њихов долазак у САД, 
као и са законом који је у Великој Британији на снази од 2012. године (и то управо као 
начин борбе против трговине људима), али та паралела се у прилозима не повлачи и 
не проблематизује. Због притиска међународне заједнице, ФИФЕ, међународних син-
диката и организација, Катар се обавезао да ће предузети мере како би се положај рад-
ника миграната поправио, иако тврди да постоје адекватни закони који се не поштују 
у пракси. Прилози из фебруара 2014. године се баве мерама које Катар предузима или 
планира да предузме у том правцу. Тако се најављују нови „стандарди за благостање 
радника“ (workers welfare standards), потписана је „радничка повеља“, која није општа и 
обавезујућа и не зна се на које пројекте се примењује. Катарски званичници тврде да је 
остварен значајан напредак, али Amnesti International истиче да, иако постоје позитивни 
напори, јасно је да они суштински не мењају ситуацију. Сви саговорници се слажу да је 
проблем нељудског третмана радника миграната присутан у целом региону, али да је 
ово покушај да се ситуација у Катару среди.

У једном прилогу приказан је аустралијски покрет „END IT“24. Нејт Бузолиц, пи-ар 
овог покрета, каже да је њихов циљ подизање свести јавности о модерном ропству, желе 
да наведу људе да почну да причају о овом проблему. Иако то нигде није наведено, из 
разговора се наслућује да желе да подигну свест о жртвама. Њихова кампања – коју 
CNN подржава и чији резултати се могу видети у одељку iReports25 на сајту CNN Freedom 
Project – се огледа у томе да позивају грађане целог света да исцртавају црвени крст на 
мајици, на свом лицу, неком делу свог тела, да се сликају и онда те слике шаљу. На који 
начин оваква акција подиже свест није познато и није ни на који начин проблематизо-
вано у CNN-овом прилогу. 

ТЕМАТСКЕ ПРИЧЕ 

Сваки дан у Камбоџи26

У овој причи CNN истражује трговину људима у циљу сексуалне експлоатације у 
Камбоџи. Гледаоце кроз причу води глумица Мира Сорвино, која од 2009. године делује 
као амбасадор добре воље против трговине људима Канцеларије УН против дроге и 
криминала. Централни део истраживачке приче су документарни филм у трајању од око 
један сат и дневник Мире Сорвино у седам делова у коме она дели своја размишљања и, 
пре свега, емоције током свог шестодневног боравка у Камбоџи. 

Жртве су девојке приморане да раде у борделима који се крију иза тзв. караоке клу-
бова, а које често продају сами родитељи. У фокусу приче су три мајке које су продале 

23 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/02/17/qatar-says-its-addressing-world-cup-concerns-
amnesty-says-more-work-needed/.
24 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/02/27/end-it-movement-looks-to-shine-a-light-on-
slavery/.
25 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/category/ireport/.
26 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/03/21/every-day-in-cambodia-repeat-showing/.
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своје ћерке (и њихову невиност) у проституцију у самој Камбоџи (интерна или локална 
трговина људима). Борделе воде Камбоџани, њихови клијенти су углавном камбоџански 
мушкарци (60%). Иако свака мајка говори због чега је морала да прода своју ћерку (због 
нагомиланих дугова према зеленашима који су настали услед неког породичног догађаја, 
најчешће болести, када породица није имала другу опцију осим да се задужи код зеле-
наша) и иако мајке изражавају кајање и жаљење због тога што су морале да ураде, из 
наслова главног прилога који говори о мајкама провејава осуђујући став („Жене које су 
продале своје ћерке у сексуално ропство“).27

У једном од прилога се говори и о разлозима због којих је трговина децом у циљу 
сексуалне експлоатације распрострањена у Камбоџи: глобализација, слабо спровођење 
закона, корупција, недовољна борба против сиромаштва (становништво које живи од 
мање од два долара дневно), а значајну улогу имају и културолошки фактори, тј. на-
чин васпитања у коме деца не могу да кажу „не“ својим родитељима. Није небитна ни 
скорашња историја Камбоџе; наиме, Црвени Кмери су потпуно уништили верске, об-
разовне и социјалне структуре, а истовремено је изгубљен будистички морални компас. 
Центар секс-туризма је у сиромашном предграђу Пном Пена у коме живе сиромашни 
мигранти из Вијентнама. 

Мира Сорвино разговара са девојкама које су преживеле сексуалну експлоатацију, 
које говоре под пуним именом и потпуно отворено. Амерички пастор, који је домаћин 
Мире Сорвино, и који је оснивач организацоје Agape International Missions која се бави 
„спасавањем и рехабилитацијом“ деце жртава у Камбоџи истиче да је имао дилему да ли 
да учествује у овом пројекту, јер жртве имају право на заштиту поверљивости и приват-
ног живота, али девојке су добровољно пристале зато што су оснажене и зато што желе 
да се њихов глас чује. Уз наведено, у друштву пастора Мира Сорвино обилази и локације 
на којима се одвија трговина људима, а разговара и са државним званичницима, који 
покушавају да је увере у своју посвећеност борби против трговине људима.

Последњи прилог говори о активностима на превенцији трговине људима, и приказује 
групу младих девојака које разговарају са људима и покушавају да „подигну њихову 
свест“ о проблему трговине људима и тако их науче да се заштите. Посебно је занимљиво 
што је организацију кроз коју девојке раде основала Сомалy Мом, Камбоџанка која је у 
мају ове године поднела оставку на све функције у сопственој Фондацији након што су 
против ње подигнуте оптужнице за финансијске преваре и проневере, приморавала је 
девојке да лажу да су жртве и да пред камерама казују срцепарајуће исповести како би 
се анимирали донатори.28

Овај серијал је емитован током децембра 2013. године. 

Операција „Нада“29

Ово је прича о седмогодишњем дечаку из Бангладеша кога су припадници једне кри-
миналне групе претукли и нанели му трајне и тешке физичке повреде зато што је одбио 
да проси за њих. У периоду од маја 2011. до децембра 2012. године. CNN извештава о 
опоравку дечака и о проблему са дечјом прошњом у Бангладешу.

Криминална група која је повредила дечака је позната по томе што већ годинама са-
кати децу и приморава их да просе. Дечак – главни јунак приче је једини сведок против 
њих и, због угрожене безбедности већ дуже време живи у полицијском комплексу под 
сталном заштитом. Иако је Бангладешу прошња забрањена од 2009. године, а за органи-
заторе је запрећена затворска казна, то је и даље велики проблем у овој земљи. Полиција 
је почела да истражује овај случај тек када је отац добио помоћ познате адвокатице која 
се бави заштитом људских права, док пре тога није могао ни да пријави случај. Поро-
27 Women who sold their daughters into sex slavery http://edition.CNN.com/interactive/2013/12/world/
cambodia-child-sex-trade/index.html.
28 Нпр. http://swallowingthecamel.wordpress.com/2014/07/07/somaly-mam-and-the-dark-side-of-charity/, 
http://www.newsweek.com/2014/05/30/somaly-mam-holy-saint-and-sinner-sex-trafficking-251642.html.
29 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/category/operation-hope/.
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дица дечака је екстремно сиромашна и не може да приушти његово лечење, а истиче се 
и да је сам Бангладеш екстремно сиромашна држава у којој 150 милиона људи живо од 
мање од једног долара дневно. 

У филму, две године након догађаја, дечак детаљно говори о томе шта је све пре-
живео, о својој трауми и последицама трауме. Инспирација за снимање филма је била 
појављивање донатора из САД, обичног човека који је био потресен када је видео први 
прилог на CNN-у и решио да прикупи новац и омогући дечаку да дође на лечење, и то у 
директној комуникацији са дечаковом породицом, а не посредством неке хуманитарне 
организације. Детаљно се приказује долазак дечака и оца у Америку, њихов боравак, 
ток лечења, опоравак, сусрет са другом културом и богатством, захвалност. Осим тога, 
филм прати и ток суђења у коме се дечак појављује као сведок; док је снимање трајало, 
оптужени су пуштени на слободу уз кауцију.

Осим документарног филма, у овом серијалу можемо видети и емотивне исповести 
CNN-ове новинарке која је открила причу и о њој прва известила, као и продуценткиње 
која говори о томе како су примили е-маил од породице Ковач која је понудила помоћ 
и како је уопште дошло до тога да дечак из Бангладеша коначно стигне у Америку. Један 
прилог саветује гледаоце како могу да помогну, а фокус је на давању новчаних донација.

Позитивно у овом прилогу је што је идентитет детета заштићен, ни у једном тренутку 
му се јасно не види лице, али аутори нису одолели да више пута не прикажу његове очи. 

Борци30

Овај филм говори о антитрафикинг активисткињи Cecili Flores-Oebanda која дуже од 
20 година води организацију Visayan Forum Foundation на Филипинима, о њеном раду 
на заштити жртава, али и о познатом филипинском кик-боксеру Manny Pacquiao који се 
прикључио борби против трговине људима и кроз свој посланички мандат покушава да 
издејствује доношење закона у парламенту. Куриозитет ове приче је што се од почетка 
до краја снимања филма ситуација знатно променила. Cecila Flores-Oebanda је оптуже-
на за финансијске проневере, донатори су повукли своја средства, а против ње се води 
кривични поступак. 

О проблему трговине људима на Филипинима се говори кроз причу Cecile Flores-
Oebanda и активности њене организације. Жртве трговине људима су младе девојке (а 
организација спашава „јадну децу“), које су примораване да продају своју невиност. Ис-
тичу се и случајеви симулације невиности како би се од клијената добила боља цена. 
Жртве су приморане да примају и по 30 клијената на дан, а за тражњу се оптужују бели 
туристи. На Филипинима око 40 милиона људи живи од мање од два долара на дан. 
Осим тога, ова земља има највишу стопу наталитета у Азији, па трговци по сиромашним 
предграђима врбују оне који не могу да прехране своју децу. Политичари се из верских 
разлога не залажу за смањење наталитета, а католичка црква забрањује употребу сред-
става за контрацепцију. Сиромашни људи у потрази за послом често одлазе у иностран-
ство, где постају жртве радне експлоатације. Државни званичник из Министарства 
правде који говори о радној експлоатацији за све оптужује имиграционе власти које 
дозвољавају људима да оду из земље, иако немају сву потребну документацију. Новинар 
који води разговор не проблематизује такав став о слободи кретања.

Током филма, гледалац има прилику да види како Cecila Flores-Oebanda са својим 
сарадницима иде да изврши рацију на једном броду, како се са девојчицама игра у скло-
ништу, како дочекују кик-боксера Manny Pacquiao-а у склоништу и праве му приредбу, 
какав је био његов животни пут, како заједно у парламенту представљају нови предлог 
закона. Такође, ту су и исповести жртава.

Посебно је потресна исповест три врло мале31 девојчице које су сексуално експлоати-
сане онлајн и које говоре о свом злостављању. Разговор води сама Cecila Flores-Oebanda 

30 http://edition.CNN.com/ASIA/the-fighters/.
31 Не спомиње се њихова старост, али по силуетама процењујем да имају мање од десет година.
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и док слуша, упадљиво се згражава. . Још је потреснија реченица коју изговара новинар 
–да је екипа свесна колико је разговор трауматичан за девојчице. Ипак су одлучили да 
тај разговор обаве. И новинар поставља питање девојчицама. Једно о питања његових је 
и шта мисле о Американцима. Девојчице су снимане с леђа, тако да ни у једном тренутку 
њихов идентитет није приказан. Када је организована посета кик-боксера, девојчице 
носе маске да им он не би видео идентитет, али све остале жртве које живе у склоништу 
су отворено приказане. 

Девет месеци касније, против Cecile Flores-Oebanda и њене организације се пове-
ла истрага због преваре и проневере, од пријављивања лажног броја жртава до лоше 
вођење финансијске документације, фиктивних уговора и слично. Она је видно емотив-
на, плаче, забринута је што ће толике жртве остати незбринуте, а трговцима неће имати 
ко да се супротставља. Чак снимају и девојчице које говоре како им је она све дала и 
како се плаше шта ће с њима бити кад се склониште затвори. Љута је на донаторе који 
је не подржавају, сматра да када би они радили на терену као она, не би толику пажњу 
посвећивали поседовању оригиналних рачуна. 

На крају сазнајемо да је председник Филипина потписао закон који су Cecila Flores-
Oebanda и Manny Pacquiao заступали, а да су педофили из Енглеске који су злостављали 
три девојчице ухапшени. О овом хапшењу CNN извештава 21. јануара 2014. године32 
независно од ове тематске приче. Ради се од 29 лица из Велике Британије (корисни-
ци) и са Филипина (организатори) који су организовали сексуалну експлоатацију 
деце онлајн коришћењем веб-камере (webcam live streaming). У међународној акцији је 
ослобођено 15 деце узраста од шест до петнаест година. Говори се и о све већој упо-
треби интернета у сексуалној експлоатацији што поставља велики изазов за полицију. 
Посебно је занимљива изјава британске полицијске службенице о томе да на Филипи-
нима влада толико велико сиромаштво „да је њима морално прихватљиво да дају децу 
у експлоатацију“. 

Као и у осталим овде приказаним причама, филм прати низ мањих прилога који су 
углавном фокусирани на неке теме и сегменте из филма које CNN жели да нагласи. Осим 
тога, занимљив је прилог о новинару који је прикривено посећивао клубове у Манили 
у којима се одвија секс рад и трговина људима. Мада се не прави јасна разлика између 
ова два појма, из разговора са девојкама се јасно види да се оне ту налазе добровољно. 
Новинар с правом истиче да чињеница што ниједна од девојака са којима су разговарали 
не каже да се ту налази присилно не значи да присилне проституције нема, већ да ју је 
тешко открити.

Један прилог се посебно бави проблемом радне експлоатације грађана Филипина 
у иностранству. Процес врбовања и радне експлоатације је коректно приказан, али 
је занимљива изјава званичника из филипинске јединице за борбу против трговине 
људима: он сматра да када су људи свесни да трговина људима постоји, половина про-
блема је решена. Не постоји свест ни код њега ни код новинара који води разговор да 
људи који живе у великом сиромаштву и који немају могућност да бирају посао не могу 
себи да приуште да буду „свесни“, већ су приморани да прихвате оно што им се нуди и 
да се надају да ће добро проћи.

ЕКОНОМИЈА КАКАОА33

Ово је најдетаљније и најдубље обрађена тематска прича којом се бави CNN Freedom 
Project. У фокусу приче је комплексан проблем експлоатације радника у производњи 
какаа у Обали Слоноваче, пре свега експлоатација дечјег рада. Кроз репортаже, доку-
ментарне филмове и разговоре у студију овај проблем је обрађен кроз приказ стања на 
терену, на самим плантажама, кроз разговоре са сеоским заједницама, државним ор-

32 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/2014/01/21/uk-crime-fighters-warn-sex-predators-they-will-
be-found/
33 http://theCNNfreedomproject.blogs.CNN.com/category/chocolates-child-slaves/.
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ганима Обале Слоноваче, али и са главним глобалним произвођачима чоколаде, кроз 
праћење реализације постављених циљева и иницијатива да се проблем реши и кроз 
примере покушаја добре праксе.

Први документарни филм је приказан 2012. године, а екипа CNN-а се две године 
касније враћа на терен да провери да ли се нешто променило. Филм је сниман са циљем 
да се види докле се дошло са реализацијом тзв. Какао протокола. Овај протокол, пу-
ног назива Harkin-Engel Protocol, усвојен је у септембру 2001. године на иницијативу 
америчких конгресмена Тома Харкина и Елиота Енгела. Протокол подразумева систем 
обележавања чоколаде – компаније се добровољно сертификују да не користе дечији рад 
(као компромис уместо првобитне замисли да производи носе ознаку child labor free про-
тив коje су се побунили произвођачи чоколаде), док су државе у обавези да извештавају 
о стању дечјег рада. Основана је и организација Initernational Cocoa Initiative (у даљем 
тексту: Иницијатива) која окупља све актере у производњи чоколаде како би заједно 
радили на елиминисању најгорих облика дечјег рада у ланцу снабдевања.

У филму се могу чути различити одговори на питање колико је Протокол успео. Рок 
за примену Протокола је био 2005. година, да би касније био продужен на 2008. и 2010. 
годину. Иницијатива тврди да је успео и да је постигнуто свих пет циљева, једино још 
нису успели да пораде на побољшању стандарда узгајивача, инфраструктури и школама. 
Другом приликом директор Иницијативе изјављује да они раде, али да је проблем пре-
више комплексан и да је циљ превише амбициозно постављен, а рокови кратки. Један 
независни истраживач тврди да се мало тога стварно спровело у пракси и да се ради о 
системском проблему. Директор организације Stop the Traffic која прати овај проблем 
тврди да ништа није урађено зато што компаније немају никакве стварне последице 
осим евентуалног притиска јавности. 

Иако је дечји рад у Обали Слоноваче забрањен, Уницеф процењује да се 200,000 деце 
у овој држави налази у принудном раду, и то не само деца пољопривредника која раде 
на породичном земљишту, већ и деца мигранти који су прокријумчарени из Малија и 
Буркине Фасо. Треба имати у виду да је Обала Слоноваче економски разорена земља 
која је преживела грађански рат и која се налази у нестабилном окружењу, тако да се 
сиромаштво, беда и економске – најчешће ирегуларне – миргације преливају из државе 
у државу. Обала Слоноваче производи 40% какаа у свету. Индустрија чоколаде годишње 
зарађује 83 милијарде долара, што је веће од бруто домаћег производа 130 државе. 
У последњих 35 година, цена какаа је пала три пута, а вредност какаа у чоколади се 
смањила са 12% на 6%. Организација Stop the Traffic тврди да је индустрија чоколаде уло-
жила само 0,0075% профита оствареног у последњих десет година у побољшање услова 
рада за децу у западној Африци. Мали произвођачи су у посебно лошој преговарачкој 
позицији и на њима се све слама, јер сви остали играчи у ланцу снабдевања су јачи и 
морају да зараде. Што се тиче дечјег рада, то је проблем познат деценијама, о њему се 
последњих десет година доста говори пошто је системски уткан у културу, а огромно 
сиромаштво тера узгајиваче да унајмљују децу–раднике, пошто је њихов рад јефтинији 
и не могу да приуште да плате одрасле. Произвођачи чоколаде су решили да предузму 
мере у циљу побољшања услова живота и рада узгајивача, али не због лошег публиците-
та, него због сопствене одрживости јер, уз растућу тражњу у Кини, постоји опасност од 
несташице сировина. Наиме, угајивачи све више прелазе на производњу каучука јер је 
исплативија. Све ово је илустровано разговором са два дечака (без скривања идентите-
та) који тврде да на плантажама раде под принудом, као и са сељанима. 

Аутори серијала прозивају и позивају све велике компаније – Nestle, Ferero, Hershey, 
Divine итд. Стручњаци кажу да све компаније користе чоколаду начињену од сировина 
произведених дечјим радом и тешко им је да испрате цео ланац снабдевања и утврде 
тачно порекло сировина. Компаније истичу комплексност проблема и наводе шта ће 
урадити или шта су урадили да се стање побољша (нпр. Hershey планира да потроши 
десет милиона долара на побољшање услова за узгој какаа у западној Африци и борбу 
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против дечјег рада, Ferrero ће искоренити ропство са фарми са којих узима какао до 
2020. године).

Овај комплексан проблем представљен је на коректан начин, осветљавајући раз-
личите углове, улоге и интересе, и може представљати добар пример како се прича о 
експлоатацији деце приказује без претераног снимања деце, посебно деце која су ек-
сплоатисана. Осим тога, стављањем у фокус деце, чија патња увек оставља снажнији 
утисак него патња одраслих, скреће се пажња на проблем великог сиромаштва, нефер 
индустрије и људи који у томе морају да се изборе за опстанак. И све се то крије иза 
чоколаде. Ипак CNN није одолео да повремено не убаци мање озбиљне прилоге. На при-
мер, гледаоци могу да помогну да се реши проблем дечјег рада у производњи какаа тако 
што ће потписати онлајн петицију, послати писмо свом конгресмену, послати честитку 
за десети рођендан Какао протокола. Такође, промовише се употреба Fair Trade произ-
вода, а у одељку iReports, CNN гледаоцима поставља изазов и позива их да направе неко 
јело са Fair Trade чоколадом и пошаљу им слику. Нису избегнути ни патетични моменти: 
више различитих прилога о томе како сељани – узгајивачи какаа никад у животу нису 
јели чоколаду, па им Ричард Квест пред камерама даје да пробају; деца у америчкој шко-
ли гледају прилог о дечаку који никад није јео чоколаду и желео би да иде у школу уме-
сто да ради, па их онда питају шта мисле о томе и како се осећају и заједно пишу писмо 
компанијама у којима од њих траже да зауставе дечји рад. 

Дечији рад је пракса коју свакако треба искоренити, али се ни у једном тренут-
ку у серијалу не даје одговор на питање од чега ће деца која морају да раде живети, 
ако им се забрани да раде. Не одговара се ни на питање шта је са осталим наговеш-
теним случајевима, где деца раде зато што морају – не у смислу присиле него у смис-
лу егзистенције. У другом делу серијала представник Међународне организације рада 
истиче да је дечји рад смањен за једну трећину од почетка века, да МОР зна које мере 
дају резултате. У томе морају да учествују и произвођачи чоколаде, и држава, али и ло-
кална заједница: ако је локалној заједници прихватљиво да деца раде, онда ће се тешко 
постићи било какви резултати. МОР има разумевање да деца морају да раде, али је неоп-
ходно дефинисати шта и колико могу да раде и обезбедити да паралелно иду и у школу. 
Такође, није поента само очистити ланац снабдевања само у производњи какаа, јер ће се 
дечји рад само пребацити у друге индустрије. 

Закључак након гледања овог серијала је да се у фокус ставља борба против сиро-
маштва и за боље услове рада за произвођаче. У питању су најсиромашнији фармери 
са малим плантажама. Међутим, једнака одговорност се ставља на локалне заједнице 
којима је прихватљиво да деца раде, на државу једне ратом разорене земље и на компаније 
које на бази јефтино плаћених сировина остварују огромне профите. Да би се решио 
овај проблем потребне су велике структурне промене, а не маркетиншке активности и 
инсистирање на детекцији промена снимањем наставак филма две године касније. 

ЗАКЉУЧАК

Различити облици трговине људима и експлоатације људског рада, често обједињено 
називани „модерно ропство“ се у медијима најчешће приказују на сензационалистички 
начин, са акцентом на графичком приказивању тока и детаља експлоатације, посебно 
ако се ради о сексуалној експлоатацији, и на дуалитету између „јадне и наивне жртве“ 
и „злих трговаца“. Новинари ретко истражују узроке и дубље околности које доводе до 
тога да неко постане жртва.34 

Карактеристика свих новинарских прилога је некритички однос према чињеницама. 
То се види пре свега у изношењу различитих података о броју жртава у свету и прили-
ком представљања пројеката. То се види пре свега у изношењу различитих података о 
броју жртава у свету и приликом представљања пројекта и узгредно, кроз појединачне 
прилоге. Не наводи се увек извор податка, а не доводи се у питање ни како се и на ос-
34 И. Радовић и остали, Трговина људима – приручник за новинаре, АСТРА, Београд, 2008, стр. 127-136.
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нову чега процене врше и зашто су толико различите. Са становишта жртве, трговина 
људима је један од најгрубљих облика кршења људских права, и само једна жртва у све-
ту је превише. Изношење и инсистирање на великим бројкама подстиче сензациона-
листички приступ медија може да изазове емотивну реакцију гледалаца, чак може и да 
оправда корпоративни ангажман у једној тренутно врло популарној области каква је 
борба против трговине људима, али не доприноси стварној промени. 

Иако су покривени различити облици експлоатације, истиче се да су жртве најчешће 
девојке. То јесте тачно – према последњим подацима Међународне организације рада35, 
особе женског пола чине 45% жртава принудног рада у свету. Са друге стране, ниједан 
прилог у анализираном узорку експлицитно не говори о сексуалној експлоатацији 
жена тамо где се говори о трговини људима у циљу сексуалне експлоатације, а родни 
аспект трговине људима се додатно не истражује, осим на декларативном нивоу, где се 
девојчице и жене спомињу као најчешће жртве зато што се лакше уклапају у концепт 
„јадна и незаштићена жртва – зли и сурови трговац“. 

У свим анализираним прилозима експлоатација се одвија у Азији или Африци и, 
осим грађевинских радника у Катару, нема експлицитних случајева прекограничне 
експлоатације.. Ни у једном прилогу се не спомиње улога или одговорност држава Запад-
не Европе, Америке, Аустралије, било као дестинација на којима се одвија експлоатација, 
било у контексту водећих држава глобалног економског система који знатно утиче на 
друштвену и економску климу трећег света. Глобални „играчи“ се помињу само у кон-
тексту великих светских произвођача чоколаде. На овај начин, један глобални и врло 
сложен феномен се своди на проблем сиромашних, економски разорених држава, ло-
калне корупције, локалних традиција и бескрупулозних појединаца. 

Често се не води рачуна о значењу израза који се користе, тако да у истим реченица-
ма можемо чути и о трговцима људима и о кријумчарима, о сексуалној експлоатацији, 
подвођењу, макроима. Не прави се разлика између добровољног сексуалног рада и при-
нудне проституције, као ни између трговине људима и кријумчарења људи. 

За све прилоге је карактеристичан емотиван приступ и шокантност приче, укључујући 
и то како су се осећали сами аутори прилога док су их радили, о њиховом болу због свега 
што су жртве преживеле. Намера је да се у гледаоцима јави емотивна реакција и да се по-
крену на акцију. То није само по себи негативно. Међутим, акције које CNN препоручују 
своде се на постовање по друштвеним мрежама, писање протестних писама и бенигни 
активизам „подизања свести“ који не доноси промене, али актерима даје пријатан осећај 
да учествују у стварању бољег света. Жртве од тога немају ништа, а особама које су под 
ризиком да буду експлоатисане није потребна свест, него могућност избора. 

 Иако се истиче страдање жртава, по начину на који су оне приказане, не води се 
рачуна о њиховом достојанству. У већем делу узорка, жртвама које говоре пред каме-
рама није заштићен идентитет. Постоји свест да је детаљно описивање експлоатације, 
посебно сексуалне експлоатације трауматично за жртве, али се од тога ипак не одустаје. 
Где се образложење даје, оно се своди на пристанак жртве да говори. Када у снимању 
учествују организације које пружају помоћ и заштиту жртвама, увек је упитно колико 
је њихов пристанак последица неке личне мотивације и жеље да своје искуство подели, 
а колико потребе да угоде и на неки начин „узврате“ за помоћ и подршку коју добијају. 
Новинар то не мора да зна, али особе које пружају помоћ жртвама морају и да буду 
врло пажљиве36. Када се ради о снимању изјава деце која тек што су изашла из ланца 
експлоатације, када је траума још свежа, не можемо ни говорити о евентуалној сагласно-
сти и пристанку детета – са становишта заштите најбољег интереса детета, то је потпуно 
неприхватљиво.
35  ILO Global Estimate of Forced Labour, Results and Methodology, International Labour Office (ILO), Special 
Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL), 2012, http://www.ilo.org/washington/areas/elimination-
of-forced-labor/WCMS_182004/lang--en/index.htm.
36  Више о смерницама за заштиту жртава трговине људима приликом наступања у медијима Вукасовић 
Т., АСТРА СОС телефон и рад са медијима, Приручник за рад на СОС телефону за (потенцијалне) жртве 
трговине људима – искуство НВО АСТРА, АСТРА, Београд, 2008.
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Коначно, код већине прилога присутна је такозвана „порнографија сиромаштва“37 
што је термин који означава приступ медија темама које се тичу хуманитарних питања, 
где се сиромашни искоришћавају како би се повећао тираж, тј. гледаност, или како би 
се прикупило што више донација за хуманитарне организације. Људска бића своде 
на групу особина које служе само да би се доказала поента, док је целокупна личност 
особе која се приказује потпуно небитна. Сиромаштво се представља не као систем-
ски проблем, већ као последица личних околности и недостатак материјалних ресурса. 
Овакав приступ се не бави сиромаштвом као структурним проблемом и није му циљ 
искорењивање сиромаштва, већ његово продужавање. Генерално, то код гледалаца буди 
жељу за доброчиинством, а не за активизмом, у најмању руку не за правим активизмом 
који доноси промене, него евентуално за оном врстом активизма који само умањује лич-
ну нелагоду и одговорност. 
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Abstract: Human trafficking is a complex problem which in various forms affects all 
countries of the modern world – those poor which are the countries of origin of the victims, 
and those, in comparison with previous – richer, which often appear as countries where 
exploitation takes place. Although opposition to human trafficking through its prevention, 
punishment of traffickers and protection of victims, is in the focus of the international 
community, and thus the media since the beginning of this century, prejudices and stereotypes 
regarding why and where trafficking happens, who the victims are, who the traffickers are, what 
the most effective ways for countering it are, etc., are still present. The paper will presented 
the manner in which global media – CNN, through its specialized program CNN Freedom 
Project – presents human trafficking. It is evident that human trafficking and various forms 
of exploitation of people, often called “modern slavery“, are usually displayed in a spectacular 
way, with emphasis on the graphical representation of the course and details of exploitation, 
particularly in the case of sexual exploitation, and on the duality between “poor and naive 
victims” and “evil traffickers”. It turned out that stereotypes are not being deconstructed, but 
on the contrary – often supported, and that research efforts rarely go towards discovering and 
problematizing the causes, particularly the structural causes that lead to human trafficking, and 
which make human trafficking, as the most extreme form of labour exploitation in the global 
liberal capitalism, possible. It seems that the goal is not to raise awareness of human trafficking, 
protect victims and reduce the risk of recruiting future victims, but to reduce the discomfort 
caused by the realization that human trafficking actually exists and that the inhabitants of the 
“Global North” are usually consumers of products of exploitative labor.





МЕЂУНАРОДНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ НАДЗОРА 

И КОНТРОЛИСАНИХ ИСПОРУКA

Иван Жарковић1 
Управа криминалистичке полиције

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сажетак: За прекограничну сарадњу у области спречавања и сузбијања орга-
низованог криминала у земљама Европске уније може се с разлогом рећи да је из-
узетно добро организована и практично спроводива у многобројним сегментима 
деловања и да јој земље чланице придају велики значај. Шенгенским споразумом, а 
потом и потписивањем Шенгенске конвенције између осталог, створени су и усло-
ви за успостављање правног оквира за тај вид сарадње у земљама Европске уније. 
Руковођене истом идејом и потребом унапређења ефеката супротстављања кри-
миналитету с елементима организованости који се одвија на међународном пла-
ну, земље Југоисточне Европе су 2006. године потписале Конвенцију о полицијској 
сарадњи у Југоисточној Европи. Многобројна нормативна решења тог споразума су 
значајним делом ослоњена на решења дефинисана актима које су усвојиле земље Ев-
ропске уније и који се односе на наведену област. На тај начин, и у земљама Западног 
Балкана (региона) су створени услови за имплементацију најновијих стандарда у об-
ласти полицијске сарадње који се примењују у земљама Европске уније. У тексту који 
следи пажња ће бити усмерена на међународну полицијску сарадњу у области пре-
кограничног надзора и контролисане испоруке. 

Кључне речи: међународна полицијска сарадња, прекогранични надзор, контро-
лисана испорука, Југоисточна Европа, Европол.

УВОД

Међу теоретичарима и практичарима нема спорења о констатацији да је органи-
зовани криминал један од највећих глобалних проблема данашњице. Дилеме нема 
ни у погледу ваљаности идеје и праксе развијања међународне сарадње у области 
његовог спречавања и сузбијања. Глобализација криминалних мрежа је услови-
ла и потребу да се успостави ефикаснији модел прекограничне сарадње у области 
полиције и правосуђа. 

Међународа полицијска сарадња представља динамичан процес, који се одвија у 
различитим сегментима полицијског поступања и у различитим облицима. Из шире 
перспективе међународна полицијска сарадња се посматра као трослојни систем, одно-
сно подразумева постојање макронивоа, мезонивоа и микронивоа сарадње. Макрони-
во подразумева адекватност уставног и међународног правног поретка и усклађеност 
националних закона и прописа с препорукама садржаним у међународним правним 
актима. Мезониво сарадње се одвија посредством специјализованих радних група и 
успостављањем мреже официра за везу, координацију и размену обавештајних по-
датака. Микрониво међународне полицијске сарадње се остварује приликом истра-
га о конкретној кривичној ствари, као и у превенцији и контроли одређених врста 
кривичних дела коришћењем формалних и неформалних полицијских мрежа. Тај 
ниво често се наводи као кључни за допринос позитивним исходима међународне 
полицијске сарадње.2 
1  ivan.zarkovic@mup.gov.rs
2  Наведено према: V. Le; P. Bell; M. Lauchs, Elements of Best Practice in Policing Transnational Organized 
Crime: Critical Success Factors for International Cooperation, International Journal of Management and Admin-
istrative Sciences, 2013, str. 24–34.
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Посматрано кроз призму конкретних активности које се одвијају у склопу међународне 
полицијске сарадње, од посебног значаја је размена информација с циљем унапређења оп-
ште ефикасности мера за супротстављање криминалитету с елементима иностраности, 
али и оних које су од значаја за поступање у конкретним кривичним стварима. Интеракција 
полицијских субјеката из различитих држава подразумева размену оперативних 
информација, вођење заједничких истрага и заједничко лишење слободе осумњичених,3 
односно размену обавештајних података, координацију оперативних обрада, обезбеђење 
доказа и лоцирање односно проналажење и лишење слободе осумњичених.4

Све интензивнија сарадња између полицијских организација укључених у међународну 
сарадњу може се објаснити моделом „четири корака“, у којем сваки следећи „корак“ 
унапређује капацитет полицијских организација да учествују у размени информација. 
На самом почетку, дакле као први корак који је претпоставка наредних корака и раз-
мене информација између различитих међународних полицијских ентитета, издваја се 
успостављање одговарајућих комуникационих канала. У оквиру другог корака сарадња 
се усмерава ка заједничким пројектима с циљем стандардизовања метода, инструме-
ната и процедура. Трећи корак подразумева образовање радних група које примају и 
анализирају информације и координирају заједничке операције/истраге, а делују с неке 
централизоване локације или из неког централизованог ентитета. На крају, у оквиру чет-
вртог корака се стварају формалне организације, које омогућавају да се координација 
стандардизује и унапреди и да буде практична.5 

Делотворна полицијска сарадња у области борбе против организованог криминала, 
која се у пракси, пре свега, односи на тежа кривична дела (трговина људима и наркотици-
ма, високотехнолошки криминал и тероризам), подразумева и прекограничну сарадњу 
у спровођењу појединих, може се рећи, сложенијих криминалистичких мера и радњи, 
па и мера прекограничног надзора и контролисане испоруке. Када се говори о земљама 
Европске уније, кључни актер те сарадње је Европол, који је формиран с намером да се 
побољша ефикасност надлежних органа држава чланица Европске уније у сузбијању те-
роризма, недозвољене трговине дрогом и других тешких облика међународног крими-
нала, када постоји основана сумња да је реч о међународном организованом криминалу 
и када су две државе чланице или више њих погођене тим облицима криминала, и то на 
начин да је потребно заједничко деловање држава чланица.6

У земљама Европске уније чланом 39 Шенгенске конвенције је прописана обавеза 
полицијских органа да помажу једни другима с циљем превенције и откривања крими-
нала, док им је у члану 40 дато овлашћење да спроводе прекогранични надзор. Конкрет-
ни облици сарадње (заједничке патроле, заједнички истражни тимови и сл.) су препо-
знати и успостављени и у низу билатералних и мултилатералних уговора. 

Заједничка жеља земаља Западног Балканa да унапреде ефекте прекогранич-
не полицијске сарадње у региону и потреба да се успоставе ефикасније мере за 
супротстављање и сузбијање организованог криминала резултирале су доношењем 
Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи7 (Police Cooperation Convention 
for Southeast Europe – у даљем тескту PCC SEE) 2006. године. Потписивањем PCC SEE 
створени су услови за изградњу јединственог правног оквира за јачање сарадње земаља 

3  Доступно на: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134029471_sample_648376.pdf (21. 4. 2015).
4  L. Block, Combating Organized Crime in Europe: Practicalities of Police Cooperation, Policing, 1/2010, 74‒81. 
5  E. Kube; W. Kuckuck, Research and technological developments in the police: Requirements from the Western 
European point of view, Police Studies, br. 1/1992, str. 24‒29.
6  B. Simić; Ž. Nikač; M. Blagojević, Analitičke radne datoteke Evropola u funkciji suzbijanja kriminaliteta, NBP, 
Beograd, 2011, str. 88.
7  Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи су потписали 5. маја 2006. године у Бечу, за 
време аустријског председавања Европском унијом, министри унутрашњих послова Албаније, Босне и Хер-
цеговине, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Румуније и Србије. Након што је ту конвенцију ратификовало 
свих седам држава потписница, PCC SEE је ступила на снагу 10. октобра 2007. године. Осим тога, Бугарска је 
приступила Конвенцији 25. септембра 2008, Аустрија 24. маја 2011, Мађарска 6. јула 2012. и Словенија 14. де-
цембра 2012. године (Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи (Конвенција о полицијској 
сарадњи у Југоисточној Европи, Службени гласник РС ‒ Међународни уговори, број 70/2007). 
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потписница у области спречавања и сузбијања кривичних дела с елементима иностра-
ности. Један од кључних циљева PCC SEE јесу усвајање и имплементација шенгенских 
стандарда у земљама Југоисточне Европе на основу закључивања вишестраног угово-
ра од значаја за унапређење полицијске сарадње у региону. На тај начин су створени 
нормативни оквири за увођење стандарда полицијске сарадње развијених у Европској 
унији и у државе региона.

Развој оперативне полицијске сарадње уопште, а посебно у сегменту супротстављања 
организованом криминалу, корупцији, нерегуларним миграцијама и тероризму, ис-
тиче се као једна од приоритетних активности држава региона. С разлогом се нагла-
шава и непосредан и узајамни утицај ефеката спречавања и сузбијања прекогранич-
ног криминала у државама региона и унутар Европске уније. Препознавање тајног 
праћења као једне од кључних истражних техника за добијање важних а понекад и 
одлучујућих информација о криминалним структурама резултирало је осмишљавањем, 
организацијом и реализацијом серија вежби и радионица посвећених тој радњи и с 
њом повезаним радњама (прекогранични надзор и контролисана испорука). Наведе-
не активности су нарочито интензивиране у периоду 2010–2015. године и одвијају се 
уз учешће полицијских службеника држава потписница PCC SEE специјализованих за 
предузимање радње тајног праћења.

Реализације заједничких практичних вежби у реалним условима, тј., на територији 
две државе потписнице PCC SEE или више њих, имају свој правни основ у члану 11. 
Наведене активности су прекретница у осмишљавању и реализацији оперативне 
полицијске сарадње између држава Западног Балкана, с обзиром на то да се одвијају 
у виду активног учествовања и непосредног поступања полицијских службеника једне 
земље у реализацији тајног праћења и контролисане испоруке на територији дру-
ге земље. Поред заједничких практичних вежби, унапређењу и уједначавању праксе 
предузимања мера прекограничног надзора и контролисане испоруке значајно допри-
носе и састанци у оквиру тематски опредељених радних група (нпр, у оквиру тематске 
радне групе за полицијску едукацију и тренинге, тематске радне групе за хармонизацију 
и побољшање телекомуникационих система између земаља потписница PCC SEE), а од 
нарочитог су значаја и активности Мреже експерата за тајно праћење за Југоисточну 
Европу (Surveillance Expert Network for Southeast Europe – у даљем тексту SENSEE). 

Уз кратак осврт на значај PCC SEE, указивање на активности SENSEE и на евалуацију 
реализованих вежби прекограничног надзора и контролисаних испорука, у тексту који 
следи пажња ће бити посвећена и Европоловој платформи за експерте (Europol Platform 
for Experts – у даљем тексту EPE).

КОНВЕНЦИЈА О ПОЛИЦИЈСКОЈ САРАДЊИ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 
И ПРЕКОГРАНИЧНИ НАДЗОР И КОНТРОЛИСАНЕ ИСПОРУКЕ

Савремени токови међународних односа су наметнули потребу за већом сарадњом 
међу државама. Југоисточна Европа, својим бурним процесима како у прошлости тако 
и у садашњости изазвала је потребу да се већа пажња посвети односима како између 
држава тог региона тако и између држава тог региона и других субјеката међународне 
заједнице.8 Како међународна полицијска сарадња подразумева одговарајући норматив-
ни оквир као претпоставку ефикасности, тако су и потписивањем PCC SEE створени 
услови за доношење одговарајућих нормативних аката од значаја за унапређење регио-
налне полицијске сарадње.9

PCC SEE предвиђа савремене облике сарадње између земаља потписница, као што су 
заједничка анализа претњи, официри за везу, хитне потере, заштите сведока, прекогранич-

8  Г. Лукић, Значај регионалних иницијатива Југоисточне Европе у супротстављању организованом кри-
миналу, Безбедност, бр. 1/2014, 2014, стр. 174‒191. 
9  Шире у: Д. Кекић; О. Стевановић; С. Јаћимовски, Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној 
Европи, у: Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Криминалистичко-полицијска 
академија, Фондација Ханс Зајдел, Београд, 2011, стр. 359‒370.
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ни надзор, контролисане испоруке, прикривени иследници, пренос и упоређивање профи-
ла ДНК и других идентификационих материјала, техничке мере за олакшавање сарадње на 
границама, претраге дуж границе, мешовита радна група за анализу, заједнички истраж-
ни тимови, мешовите патроле дуж државне границе и сарадња у заједничким центрима. 
Поред наведеног, потпуна имплементација PCC SEE помоћи ће земљама потписницама 
које нису чланице Европске уније да убрзају процес приступања тој организацији. 

Када је реч о прекограничном надзору, исти је предвиђен чланом 14 PCC SEE. Тим 
чланом је предвиђено да службена лица једне од уговорних страна, која у оквиру кривич-
не истраге у својој земљи држе под присмотром лице за које се сматра да је учествовало 
у кривичном делу за које је предвиђена екстрадиција, имају овлашћења да, у оквиру би-
латералног споразума о примени закљученог у складу с чланом 34, ставом 1 Конвенције, 
наставе присмотру на територији друге уговорне стране када је она одобрила прекогра-
ничну присмотру као одговор на претходно упућен захтев за помоћ. Услови под којима 
се тај надзор може обављати могу се приложити уз овлашћење. 

У случајевима када уговорна страна која упућује захтев, из посебно хитних разлога, не 
може претходно поднети захтев за овлашћење, службена лица која обављају присмотру 
имају дозволу да, у оквиру билатералних споразума о примени, наставе ван граница при-
смотру лица за које се претпоставља да је извршило једно од кривичних дела дефиниса-
них у билатералном споразуму. У таквим случајевима, службени орган уговорне стране 
на чијој територији присмотра треба да се настави мора се одмах обавестити о томе да је 
граница пређена, а захтев за помоћ у којем се укратко износе разлози за прелазак границе 
без претходног овлашћења подноси се без одлагања. Присмотра престаје чим уговорна 
страна на чијој се територији она обавља то затражи, након обавештења или захтева, или 
у случајевима када овлашћење није добијено пет сати након преласка границе. 

Мера контролисане испоруке, регулисана чланом 15 PCC SEE, одобрава се на захтев 
једне од уговорних страна у случају истраге кривичних дела чији учиниоци морају бити 
изручени. То посебно важи за транспорт наркотика, прекурсора, ватреног оружја, ек-
сплозива, фалсификованог новца и предмета проистеклих из извршења кривичних дела, 
односно оних које су учиниоци намеравали да употребе приликом извршења кривичног 
дела. Контролисана испорука се предузима уколико уговорна страна која упућује захтев 
објасни да би без таквих мера идентификација преступника или рута за дистрибуцију 
била немогућа или изузетно отежана без примене те мере. Уколико садржај контролиса-
не испоруке представља посебан ризик за лица која је обављају или опасност за јавност, 
уговорна страна која је примила захтев има право да тражи да се испуне и додатни услови 
пре одобрења или одбијања захтева. Уговорна страна које је упутила захтев преузима кон-
тролу над испоруком када она пређе границу или на месту преузимања који је договорио 
орган за спровођење закона и гарантује стални надзор испоруке на начин који омогућава 
полицији да интервенише у сваком тренутку. Уколико надлежни органи за спровођење 
закона уговорне стране која је примила захтев не могу да интервенишу на време, или ако 
би наставак контролисане испоруке представљао ризик за живот и здравље лица или на-
правио велику штету имовини, или уколико испорука више не би могла да се контроли-
ше, службено лице уговорне стране која је захтев упутила може да прекине контролисану 
испоруку. Поред тога, ако је неопходно, службена лица уговорне стране која је захтев 
упутила могу зауставити и ухапсити особе које су у пратњи испоруке док не интервенишу 
органи за спровођење закона уговорне стране која је примила захтев. 

МРЕЖА ЕКСПЕРАТА ЗА ТАЈНИ НАДЗОР 
У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Оживотворење идеје о прекограничном надзору и контролисаним испорукама и 
имплементација одредби међународних правних аката које то омогућавају подразумевају 
решавање низа практичних проблема и увезивање актера тих активности на терену. Из 
тих разлога, а с циљем изградње што функционалнијих веза, полицијски службеници 
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држава потписница PCC SEE су учествовали у организацији и раду низа практичних 
радионица и вежби у области прекограничног надзора, нарочито током 2010. и 2011. го-
дине. С циљем унапређења и интензивирања тог облика сарадње, државе потписнице су 
у мају 2011. године одлучиле да образују SENSEE, тј., Мрежу експерата за тајно праћење 
за Југоисточну Европу.

Шест година пре тога, тачније 2005. године, поједине државе чланица Европске уније 
су креирале Радну групу за прекогранични надзор (Cross-border Surveillance Working 
Group – у даљем тексту CSW). Један од циљева тог неформалног стручног тела је одређен 
као утицање на доношење билатералних споразума, који би, када је то потребно, били 
потписани ради подржавања оперативних активности. Уз охрабривање међународне 
сарадње, та радна група је као свој задатак установила и обезбеђивање форума за 
дискусију о развоју сигурнијих и ефикаснијих мера тајног надзора као средства за борбу 
против тешког и организованог криминала. Чланство у CSW је ограничено на одређени 
број земаља и чланова, с циљем стварања радне група која ће бити продуктивна и ефи-
касна. То је један од разлога што је чланство сведено на Белгију, Немачку, Холандију, 
Велику Британију, Швајцарску, Француску, Шпанију, Данску, Аустрију, Италију, Фин-
ску, Ирску и Луксембург, а у тој радној групи активну улогу има и Европол. Промене у 
чланству су могуће само у случају самоиницијативног изласка или искључења из групе 
државе чланице (уз сагласност двотрећинске већине чланова групе).

SENSEE нема статус правног лица ни у једној од земаља потписница, нема извршну 
снагу нити законска овлашћења, а пројектне задатке, који су подложни променама у 
било ком тренутку, договарају чланови већином присутном на састанку у време када се 
промене предлажу. У првој фази, улога SENSEE је била да нагласи важност прекогранич-
ног надзора и контролисане испоруке и да усклади стандарде са стандардима у земљама 
Европске уније, као и да подстакне регионалну сарадњу. У другој фази, SENSEE треба 
да се повеже са CSW с циљем изградње заједничке платформе за међународну сарадњу. 
SENSEE треба да олакша ширење знања међу стручњацима из полиције и правосудних 
органа ради подстицања успостављања прекограничног надзора и контролисане испо-
руке. За разлику од CSW, SENSEE нема ограничен број држава чланица, а њени основни 
задаци су следећи:

прикупљање и организовање информација о најбољим решењима из праксе, као и 
о препрекама и проблемима с којима се земље потписнице суочавају током прекогра-
ничног надзора;

олакшавање прекограничног надзора учествовањем у изради билатералних спо-
разума између земаља потписница и упознавањем осталих припадника безбедносних 
служби с правним оквиром билатералних споразума потписаних између земаља пот-
писница PCC SEE;

да буде национална контакт тачка надлежним државним органима и органима 
држава чланица Европске уније који се баве прекограничним надзором и који су за-
интересовани за информације о нормативном оквиру организовања и реализације пре-
кограничног надзора; 

да буде национална контакт тачка која би пружала информације о надлежним ор-
ганима с којима треба контактирати приликом спровођења прекограничног надзора;

организовање конференција, семинара, обука и сличних активности на национал-
ном и међународном нивоу;

одржавање редовних контаката између националних експерата и јединица и
прикупљање и размена практичних информација и оних о садржају и значењу 

правних норми земаља потписница. 
Чланове SENSEE (два експерта по земљи потписници) именују ресорна министар-

ства унутрашњих послова земаља потписница. Поред именованих чланова, састанцима 
SENSEE могу присуствовати и представници трећих земаља или представници других 
државних органа или организација. Иако могу да учествују у раду SENSEE као посма-
трачи и активни учесници, наведена лица немају право гласа. Нови чланови се примају 
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већином гласова присутних након што државе или организације упуте званичан захтев 
у писаној форми. Повлачење из чланства у SENSEE је могуће у било ком тренутку.

Поред чланова земаља потписница PCC SEE, члан SENSEE с правом гласа је и Евро-
пол. Та организација је одговорна за: 

достављање релевантних информација члановима о активностима везаним за тајно 
праћење и

координацију и подршку пројектима SENSEE и њихову координацију с другим гру-
пама/пројектима у вези с тајним праћењем. 

ЕВРОПОЛОВА ПЛАТФОРМА ЗА ЕКСПЕРТЕ (EPE)

Развој интернета протеклих година, између осталог, утицао је на појаву многобројних 
онлајн друштвених мрежа (друштвених мрежа на интернету), а тиме и на развој мрежне 
сарадње посредством друштвених медија. Друштвена мрежа се може дефинисати као 
умрежена комуникациона платформа у којој учесници имају јединствен идентифика-
циони профил и деле информације онлајн (уз помоћ интернета). Тип мреже и дизајн 
система могу варирати, а друштвени медији могу бити многобројни и разноврсни и 
укључивати блогове, собе за четовање, форуме за дискусију и размену фотографија, ви-
део-записа, текстова и сл.10 

Када је реч о међународној полицијској сарадњи, Европолова платформа за експерте 
(Europol Platform for Experts – у даљем тексту EPE) представља један од примера мреж-
не сарадње посредством друштвених медија и алат за припаднике полиције за размену 
информација посредством интернета.

EPE је дизајнирана и организована тако да постоји неколико платформи као и 
потплатформи на главном систему. Те платформе су установљене на тај начин да су 
одређене платформе (странице) доступне само експертима из одређених области. 
Комуницирање између припадника различитих платформи није дозвољено. Другим 
речима, и поред тога што се различите платформе налазе на једној интернет страници, 
комуницирати се може само на платформи на којој је корисник члан. Једини који могу 
видети више платформи (па и све платформе) су администратори мреже и корисници 
који су чланови на више платформи односно потплатформи. Функција EPE је да олакша 
међународну сарадњу између полицијских и правних експерата и експерата из академ-
ске заједнице, а сама размена информација посредством EPE обично укључује размену 
знања, најбоље праксе и неоперативних података у вези са спречавањем и сузбијањем 
криминалитета. Приступ EPE је могућ само по позиву или захтеву, док менаџери EPE 
могу одредити сопствена правила приступа. У одређеним случајевима, и корисници 
ван земаља Европске уније могу добити приступ EPE. Тренутно се на EPE налази више 
од 30 умрежених платформи које покривају различите области спречавања и сузбијања 
криминалитета.11

EPE обезбеђује платформе многобројним експертима из различитих области 
спречавања и сузбијања криминалитета, попут платформи за експерте из области ви-
сокотехнолошког криминала, ватреног оружја, спречавања и сузбијања корупције, 
тероризма, еколошког криминала, финансијског криминала, примене специјалних ис-
тражних метода и сл., а тренутно је регистровано више од 5.600 корисника.12 EPE се 
може наћи на URL адреси https://EPE.europol.europa.eu, где регистровани корисници 
могу да приступе укуцавајући своју професионалну електронску адресу (или име и пре-
зиме) и шифру, која мора да садржи најмање једно велико слово, мала слова, знакове 
интерпункције и бројеве.

10  N. B. Ellison; D. Boyd, Sociality through Social Network Sites, u: The Oxford Handbook of Internet Studies, 
2013, str. 151‒172.
11  Europol: EPE platform for experts, 2013.
12  Доступно на: https://www.europol.europa.eu/content/page/europol-platform-experts-1851 (25. 3. 2015).
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Основне функције EPE укључују: 
библиотеку – где се могу делити документа, слике и видео-снимци;
форум за размену порука – где се могу постављати питања и разматрати о појединим 

темама с другим члановима платформе;
блог – где корисници могу објавити вести и промовисати догађаје;
календар – где се могу заказивати догађаји или састанци и
Wiki – где корисници могу заједно градити базу знања у оквиру своје експертске 

заједнице.
Поред наведеног, EPE нуди и могућност слања приватних порука одређеним 

корисницима. 
Како што је већ поменуто, с циљем олакшања размене знања, тј., добре и лоше праксе 

и искустава, односно комуникације између различитих стручних група, Европол је 
развио платформу за експерте. На поменутој платформи, у оквиру групе специјална 
тактика – тајно праћење, постављена је и SENSEE заједница. На тај начин је експертима 
обезбеђено сигурно окружење на интернету у коме могу да поделе своја практична 
искуства и знања и да размењују остале податке, не укључујући личне. 

Поред платформе за SENSEE, у области тајног праћења на EPE је постављена и 
платформа за CSW и ETS (European Tracking Solution)13. Све три заједнице тренутно 
броје укупно 119 чланова, између којих је постављен заједнички форум за размену 
порука, као и заједничка библиотека где се могу постављати документа, фотографије и 
видео-снимци. Поред тога, свака заједница има и сопствени форум за размену порука и 
сопствену библиотеку доступну само члановима одређене платформе. 

ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕКОГРАНИЧНОГ НАДЗОРА 
И ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ

У периоду од 2010. до 2015. године, у организацији јединица за тајно праћење две 
суседне државе потписнице PCC SEE (Србија–Македонија, Србија–Мађарска, Србија–
Црна Гора и сл.), реализована је серија вежби и радионица о прекограничном надзору и 
контролисаним испорукама уз подршку Секретаријата14 PCC SEE и Европске Комисије. 
Циљ реализованих вежби је био да се оперативци који врше тајно праћење упознају с 
правним и практичним аспектима прекограничног надзора и контролисане испоруке, 
да се уоче потенцијалне тешкоће и идентификују правне и практичне празнине. У поме-
нутим вежбама су учествовале по две суседне земље, а када је реч о Републици Србији, 
вежбе прекограничног надзора су реализоване с Македонијом – 2010. и 2013. године, 
Босном и Херцеговином – 2011. године, Бугарском – 2011. године, Румунијом – 2012. 
године, Мађарском – 2013. године и Црном Гором – 2013. године. 

Да би се установило да ли је поступање полицијских службеника приликом спрово-
ђења прекограничног надзора једнообразно, полицијски службеници земаља учесни-
ца су добили идентичан сценарио. Поменути сценарио је модификован само у погледу 
локације и датума. Тако осмишљен сценарио је омогућио, поред осталог, и упоређивање 
начина извештавања, односно упоређивање начина на који се сачињавају и достављају 

13  Европско решење за праћење (ETS) представља Европолов пројекат, који има за циљ да ојача капаци-
тете и пружи техничку подршку прекограничном надзору и контролисаним испорукама у Европској унији. 
Предвиђено је да се у Европолу постави централни систем који би примао излазне податке из GPS уређаја 
за праћење (електронског уређаја чији је примарни циљ надгледање односно снимање или слање географ-
ског положаја лица или предмета) у стандардизованом облику и чинио их доступним у реалном врему 
одређеним корисницима. То би омогућило монтажу техничких GPS уређаја за праћење, као и само праћење 
посредством тих уређаја приликом спровођења прекограничног надзора и контролисаних испорука.
14  Секретаријат PCC SEE је основан одлуком Комитета министра 17. јула 2008. године у Бечу. Уз подршку 
Центра за демократску контролу оружаних снага (Centre for the Democratic Control of Armed Forces ‒ DCAF), 
Секретаријат PCC SEE је почео да ради 1. септембра 2008. године. Меморандумом о разумевању, сарадњи и 
подршци у вези са Секретаријатом, који су потписали министри уговорних страна и Центар за демократску 
контролу оружаних снага, прописан је мандат и утврђени су задаци и циљеви Секретаријата. 



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА408

извештаји и видео-снимци о активностима праћеног лица. То је важно због тога што 
наведени елементи радње тајног праћења могу бити од великог значаја у даљим фазама 
поступања поводом конкретне кривичне пријаве, тј., у поступку пред надлежним судо-
вима. Заједнички циљ за све вежбе је био да се створе услови за стварање извештаја и 
видео-снимака који могу бити докази и у суседним и у другим државама.

С обзиром на то да пре спровођења вежби није био дефинисан ни операционализо-
ван модел формалног захтева за спровођење прекограничног надзора (осим за Бугарску 
и Румунију), Секретаријат PCC SEE је израдио предлог модела захтева за спровођење 
прекограничног надзора који је преведен на све језике земаља потписница. Тај модел 
захтева је коришћен током свих вежби. 

 Изузетак представља вежба прекограничног надзора и контролисане испоруке под 
називом „TRAPPERS 2014“, реализована 2014. године на територији свих земаља пот-
писница PCC SEE. У поменутој вежби су учествовале јединице за тајно праћење свих 
земаља потписница PCC SEE, тако да та вежба представља прву регионалну вежбу пре-
кограничног надзора у којој је истовремено учествовало 11 земаља потписница PCC 
SEE. Вежба је трајала десет дана, а за потребе вежбе у Европолу је формиран Оператив-
ни штаб, у коме су полицијски службеници одређени као официри за везу примали и 
делили информације. Циљ вежбе су били практично тестирање националних капаците-
та за реализовање прекограничног надзора и контролисане испоруке, као и откривање 
практичних и правних празнина којима је потребно посветити будућу пажњу. У обла-
сти размене података и информација практично је тестирана и мрежа SIENA15. У веж-
би је учествовало више од 250 полицијских службеника из јединица за тајно праћење, 
размењено је више од 100 порука у оквиру мреже SIENA и укупно је пређено више од 
50.000 километара. 

Када је реч о идентификацији полицијских службеника који ће се укључивати у 
организацију и реализацију прекограничног надзора, предвиђено је да се добра пракса 
Европске уније, установљена у оквиру пројекта AGIS16, имплементира и у државе Запад-
ног Балкана. Сагласно томе, Секретаријат PCC SEE је предвидео да полицијски службе-
ници сваке уговорне стране имају идентификационе листове које су прихватиле све уго-
ворне стране. На тај начин, у случају да постоји потреба да се легитимишу полицијски 
службеници друге уговорне стране који нису упознати с PCC SEE, поступање би било 
олакшано. Идентификациони лист садржи следеће реченице, преведене на језике свих 
уговорних страна:

„Ови полицијски службеници су припадници посебне оперативне јединице која 
спроводи тајно праћење на основу одобрења своје државе. Овај документ је важећи само 
уз њихову службену легитимацију. Најљубазније Вас молимо за сарадњу. Сва питања 
можете упутити на телефон надлежне Националне централне јединице МУП-а Репу-
блике Србије (24/7 број телефона...).“

Било је предвиђено да се идентификациони лист изради до краја 2011. године, али 
због непотписивања билатералних споразума, његова израда још није започета. Када је 
реч о Републици Србији, предвиђено је да се билатерални споразуми о прекограничној 
присмотри и хитној потери потпишу до краја 2015. године.

Након сваке вежбе је спроведена и њена евалуација. На тај начин су сагледани и 
евентуални пропусти, утврђени недостаци и дати предлози за њихово отклањање. Као 
најчешћи уочени проблеми и питања приликом спровођења вежби прекограничнг над-
зора могу се издвојити следећи:

15  The Secure Information Exchange Network Application (SIENA) – Европолова безбедна мрежна 
апликација за размену информација, пре свега оних оперативних и стратешких, у вези са спречавањем 
и сузбијањем криминалитета између Европола, држава чланица Европске уније и трећих лица која имају 
споразуме о сарадњи с Европолом.
16  Реч је о низу прекограничних програма реализованим у периоду од 2003. до 2006. године у оквиру 
пројекта AGIS, чији је циљ био подстицање сарадње између полиције, правосуђа и правних стручњака 
(Council Decision 2002/630/JHA of 22 July 2002 establishing a framework programme on police and judicial coop-
eration in criminal matters ‒ AGIS, Official Journal of the European Union, L 203 of 01.08.2002).
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непостојање билатералних споразума;
непостојање сталног одобрења за употребу полицијских возила ван земље;
непостојање правног основа за размену легендираних таблица и опреме;
непостојање националне централне јединице;
финансирање трошкова у случајевима прекограничног надзора;
валутни проблеми; 
непознавање језика;
недостатак информација о средствима везе и начинима њиховог коришћења (ра-

дио-опрема, комуникациони канали и тактички поступци суседних земаља) и
непостојање стандардизованог извештаја о прекограничном надзору.

Када је реч о превазилажењу појединих проблема, након спроведених вежби је дат 
предлог да се нађу заједнички комуникациони канали за коришћење радио-уређаја за 
потребе прекограничног надзора (Република Србија и Босна и Херцеговина су имале 
заједнички радио-канал приликом вежбе реализоване у 2011. години, за чију би даљу 
експлоатацију приликом реализације мере прекограничног надзора било потребно пот-
писати билатерални споразум). Такође су биле предвиђене и студијске посете уговорних 
страна и земаља чланица Европске уније, с циљем сагледавања постојеће техничке опре-
ме за тајно праћење и снимање и размене искустава. Када је реч о непознавању језика, 
Европска полицијска академија (The European Police College – CEPOL)17 је предложи-
ла организовање курсева енглеског језика за шефове и вође тимова за тајно праћење, 
како би се превазишле језичке баријере између неких од земаља потписница, на пример, 
између Руминије и Србије. 

ЗАКЉУЧАК

Полицијска сарадња у Европи се развија на различитим нивоима, у зависности од 
тога да ли су иницијативе покренули министри појединих држава или су је генериса-
ли полицијски службеници. Спречавање и сузбијање организованог и других облика 
тешког криминала и тероризма представља један од стратешких циљева како земаља 
Европске уније тако и земаља у региону. Циљеви Европске уније су да се промови-
шу економски и друштвени напредак и кохезија, да се спроведу заједничка спољна 
и безбедносна политика, као и да се развије блиска сарадња у области правосуђа и 
унутрашњих послова. Истовремено, с циљем правовремене и ефикасне борбе против 
тешког и организованог криминала, прекогранични надзор и контролисана испорука 
треба да постану свакодневна рутина за јединице које се баве тајним праћењем свих 
земаља потписница PCC SEE. 

Нека од кључних питања која се тичу међународне полицијске сарадње и која се 
могу јавити као препрека њеној делотворности везују се за разлике у способностима, 
овлашћењима и ресурсима којима полиције различитих држава располажу. Један од 
стратешких циљева реализованих вежби, усмерених ка унапређењу праксе прекогра-
ничног надзора и контролисаних испорука, био је и да се државе подстакну да про-
активно деле знања и информације, побољшају оперативне мере и унапреде правне 
стандарде.

Успешно спречавање и сузбијање организованог и других облика тешког криминала 
и тероризма је засновано на заједничкој потреби успостављања међународне сарадње, 
изградње капацитета, ефективног и ефикасног прикупљања информација, њиховог 
упоређивања и анализе, као и ширења знања како би се повећала компатибилност на-
ционалних правних оквира и система кривичног правосуђа.

17  The European Police College (CEPOL) ‒ Европска полицијска академија је агенција Европске уније 
намијењена обуци полицијских службеника, а пре свега јачању капацитета агенција за спровођење закона, 
као део одговора на пријетње које се непрекидно развијају, фокусирајући се првенствено на оне с европском 
односно прекограничном димензијом (преузето са: https://www.cepol.europa.eu/, доступно 30. 4. 2014.).



СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА410

ЛИТЕРАТУРА

Block, L. (2010). Combating Organized Crime in Europe: Practicalities of Police Cooperation. 
Policing: A journal of Policy and Practice, 2(1), 74‒81.

Ellison, N. B., Boyd, D. (2013). Sociality through Social Network Sites. U: Dutton, W. H. (ur.), 
The Oxford Handbook of Internet Studies (151‒172). 

Europol. (2013). EPE platform for experts (leaflet). European publications office.
Europol. (2015). Europol platform for experts. Preuzeto sa: https://www.europol.europa.eu/

content/page/europol-platform-experts-1851
Кекић, Д., Стевановић, О., Јаћимовски, С. (2011). Конвенција о полицијској сарадњи 

у Југоисточној Европи. У: Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске 
сарадње (стр. 359‒370). Београд: Криминалистичко-полицијска академија, Фондација 
Ханс Зајдел. 

Kube, E., Kuckuck, W. (1992). Research and technological developments in the police: Requi-
rements from the Western European point of view. Police Studies, 15(1), 24‒29. 

Le, V., Bell P., Lauchs M. (2013). Elements of Best Practice in Policing Transnational Organized 
Crime: Critical Success Factors for International Cooperation. International Journal of 
Management and Administrative Sciences, 24–34.

Lemieux, F. (2010). International police Cooperation ‒ Emerging issuses, theory and practice. 
Preuzeto sa: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134029471_sample_648376.pdf

Лукић, Г. (2014). Значај регионалних иницијатива Југоисточне Европе у супротстављању 
организованом криминалу, Безбедност, 56(1), 174‒191.

Simić, B., Nikač, Ž., Blagojević, M. (2011). Analitičke radne datoteke Evropola u funkciji 
suzbijanja kriminaliteta, NBP, 87‒101.

https://www.cepol.europa.eu
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AND CONTROLLED DELIVERY
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Abstract:It can be said for a good reason that the cross-border cooperation in the field of 
preventing and combating organized crime in the European Union member states is extremely 
well organized and practically feasible in many areas, and that the member states attach the 
great importance to this matter. With the Schengen Agreement, followed by signing of the 
Schengen Convention, inter alia, the conditions for the establishment of a legal framework for 
this type of cooperation in the European Union were created. Guided by the same idea and 
the need to improve the effects of combating crime, the South East Europe countries in 2006 
signed the Convention on Police Cooperation for Southeast Europe. Many legal concepts of 
this agreement mostly rely on the solutions defined by legislation adopted by the countries 
of the European Union relating to these areas. In this way, in the Western Balkan countries, 
conditions were created for the implementation of the latest standards of police cooperation, 
which are applied in the European Union. The paper is focused on international police coop-
eration in the field of cross-border surveillance and controlled delivery. 

Keywords: international police cooperation, cross-border surveillance, controlled delivery, 
Southeast Europe, EUROPOL.



СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМИ СУПРОТСТАВЉАЊА СЕКТОРА 
УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА 

КРИМИНАЛИТЕТА У ПОЛИЦИЈИ

Дарко Бикаревић1

Трећи одред Жандармерије
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сажетак: Познато је да Сектор унутрашње контроле полиције представља орга-
низациону јединицу Министарства унутрашњих послова специјализовану, пре све-
га, за супротстављање криминалном понашању припадника полиције. Интересант-
но је да се у структури ових кривичних дела у последње време све чешће запажају 
и они видови криминалног понашања који се с правом могу сматрати савременим 
облицима криминалитета. Притом, чињеница да су извршени од стране припадни-
ка полиције даје овим деликтима специфичан карактер, али уједно и чини њихово 
спречавање и сузбијање особеним. Тежња аутора је да детаљним разматрањем 
постојећих овлашћења припадника Сектора унутрашње контроле полиције, а посеб-
но функционисања овог сектора у Републици Србији, анализира његове могућности 
и капацитете на плану супротстављања појави савремених облика криминалитета 
у полицији. Такође, намера аутора је да покуша идентификовати неке од кључних 
проблема и тешкоће с којима се суочавају припадници Сектора унутрашње кон-
троле полиције у овом сегменту њиховог деловања, што би послужило као основ за 
дефинисање мера унапређења ефикасности њиховог рада на плану супротстављања 
савременим облицима криминалитета.

Кључне речи: криминалитет, савремени облици, полиција, Сектор унутрашње 
контроле полиције.

УВОД

Једно од основних начела на којима полиција заснива своју улогу јесте начело за-
конитости у раду. Како се то објашњава у Закону о полицији: „Полиција обавља зако-
ном утврђене полицијске и друге послове, пружа подршку владавини права у демо-
кратском друштву и одговорна је за остваривање безбедности, у складу са законом. 
Обављањем полицијских послова полиција свима пружа заштиту њихових права и 
слобода.“2 

Полицијска функција и специфичност њене улоге у друштву, која се огледа у 
предузимању многобројних послова и примени разноврсних овлашћења, чине не-
миновним контакте између грађана и полицијских службеника, по различитим ос-
новама. Том приликом може доћи до повреде начела законитости, што се понекад 
манифестује и у вршењу конкретних кривичних дела од стране полицијских службе-
ника. Углавном је реч о кривичним делима против службене дужности (злоупотребе 
службеног положаја, примања мита, трговине утицајем), али и дела битно другачије 
природе, као што су, рецимо, злостављање и мучење. Штавише, у неким случајевима 
извршена кривична дела поседују одлике и црте карактеристичне за савремене ви-
дове криминалитета. Томе треба додати чињеницу да полицијски службеници могу 
извршити кривична дела у склопу обављања службене дужности, али и ван тога. 

Незаконитости у поступању полиције и понашању њених припадника јесте појава 
на коју нису имуна ни најразвијенија демократска друштва. Управо због тога је неми-

1 darko.bikarevic@yahoo.com
2 Члан 1 Закона о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011.
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новно и нужно подвргавање полиције контроли, као начину утврђивања одговорности 
за евентуалне незаконитости у њеном раду.3

Сходно томе, смисао установљавања Сектора унутрашње контроле полиције јесте 
обезбеђење одговорног и професионалног надзора над обављањем полицијских посло-
ва и задатака, као и предузимање неопходних мера према оним појединцима који су 
прекршили позитивне прописе, односно нарушили или повредили основне слободе и 
права грађана. 

Унутрашња контрола рада полиције, према Закону о полицији, остварује се кроз два 
посебно уређена облика – институционални, чији је носилац Сектор унутрашње кон-
троле полиције (у даљем тексту: СУКП), и кроз контролу путем решавања притужби на 
рад полиције.4 

Извођењем закључка из самог његовог назива стиче се утисак да је Сектор унутрашње 
контроле полиције формиран да служи само за контролу Дирекције полиције, а шири 
аудиторијум формира став и да он служи само контроли полиције, тј. униформисане 
полиције,5 што наравно није тачно. Унутрашња контрола полиције је у великој мери 
побољшана у односу на пређашње стање јер је и de јure предвиђено проширење над-
лежности на МУП РС у целини, дакле са некадашњег РЈБ на Дирекцију полиције и све 
остале делове јединственог МУП РС – секторе (за спасавање и логистичке послове).6

Кроз анализу одредаба актуелног Закона о полицији, који се односи на унутрашњу 
контролу рада полиције, даће се критички осврт на наведене одредбе ради указивања на 
ширину и непрецизност понуђених законских решења и њиховог превазилажења.

Учиниће се покушај идентификовања неких од кључних проблема и тешкоћа с којима 
се суочавају припадници СУКП у свом сегменту деловања, што ће олакшати поступање 
полицијских службеника СУКП и њихов рад учинити још транспарентнијим и јаснијим, 
како за грађане уопште, тако и за полицијске службенике према којима поступа. Самим 
тим је могуће дати одређен допринос унапређењу ефикасности и делотворности СУКП 
у борби против савремених облика криминалитета, што у широком спектру послова 
СУКП заузима посебно место.

АНАЛИЗА ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
КОЈЕ ТРЕТИРАЈУ ОБЛАСТ РАДА СУКП

Сектор унутрашње контроле полиције

Наша држава се повела праксом многих савремених држава и од 2005. године успо-
ставила је посебну службу за контролу законитости рада полиције, као засебну орга-
низациону јединицу МУП-а. Сектор унутрашње контроле полиције постојао је раније 
као Служба генералног инспектора (СГИ) некадашњег Ресора јавне безбедности МУП-а 
Републике Србије.7 СГИ је основана 12. марта 2001. године, доношењем Правилника о 
раду Службе генералног инспектора РЈБ, али је процес стварног конституисања Службе 
започео након именовања првог генералног инспектора у јуну 2003. године. Оснивање 
Службе генералног инспектора РЈБ био је један од приоритетних задатака у оквиру Про-
грама реформе МУП-а Србије, у којем је функција контроле и надзора у раду полиције 
дефинисана као једна од кључних области рада овог министарства.8 
3 Д. Симовић, Р. Зекавица, Полиција и људска права, Београд, 2012, стр. 57.
4  Више о томе види: Д. Бикаревић, Проблеми и поступак контроле рада полиције решавањем притужби, 
мастер рад, Правни факултет, Нови Сад, 2010.
5  Види: Д. Бикаревић, Специфичности и задаци унутрашње контроле полиције неких земаља Југоисточне 
Европе, преддокторски рад, Нови Сад, 2014, стр. 26-27.
6  Б. Симић, Ж. Никач, Контрола полиције у Републици Србији у функцији заштите људских пра-
ва, Култура полиса, посебно издање: Часопис за неговање демократске политичке културе, Нови Сад, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 02/2012, стр. 313.
7  М. Милошевић, Б. Богдановић, Безбедност обновљене Србије, Јавно предузеће „Службени гласник“, Бе-
оград, 2004, стр. 189. 
8  Љ. Стајић, Контрола полиције и служби безбедности, Правни факултет, Нови Сад, 2012, стр. 92.
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Обезбеђење принципа законитости поставља се као императив за свако демократско 
друштво које жели да стварно обезбеди поштовање уставом прописаних слобода и пра-
ва својих грађана. У том смислу, веома је важна контрола законитости рада полиције. 
Основна сврха те контроле јесте у елиминисању незаконитости која се може јавити у 
поступању полиције. Да би се законитост истински остварила, право предвиђа одређене 
путеве провере како би се констатовале евентуално учињене правне повреде и у складу 
са тим предузеле одређене правне интервенције.9 Један од механизама за остварење за-
конитости спроводи се управо кроз деловање Сектора унутрашње контроле полиције.

Посматрајући период након распада СФРЈ, у Министарству унутрашњих послова Ре-
публике Србије, Ресору јавне безбедности – Дирекцији полиције, могу се разликовати 
три раздобља у раду служби унутрашње контроле полиције и то: 1) период до јуна 2003. 
године, фактичког формирања Службе генералног инспектора Ресора јавне безбедно-
сти, 2) период до новембра 2005. године, односно усвајања Закона о полицији, 3) период 
након новембра 2005. године, односно усвајања Закона о полицији.10 

Важећи Закон о полицији, у члановима 171-179, дефинише области унутрашње кон-
троле полиције коју врши наведени Сектор: Сектор унутрашње контроле полиције; об-
лици и начин вршења унутрашње контроле полиције; запослени у СУКП; поступање 
СУКП; обавезе и овлашћења у вршењу унутрашње контроле полиције; дужности 
СУКП; контрола рада СУКП; овлашћења министра и обавезе СУКП према министру; 
извештавање Владе и Народне скупштине о раду СУКП.

Облици и начин вршења унутрашње контроле полиције и поступање СУКП

Наводи се да унутрашњу контролу рада полиције врши Сектор унутрашње контро-
ле полиције, којим руководи начелник, а који редовно и периодично подноси мини-
стру извештаје о раду. Намеће се питање када се подносе редовни, а када периодични 
извештаји о раду и шта они садрже.

Позитивна околност за оперативну независност и самосталност СУКП је што је 
организационо у истој равни са полицијом коју контролише, тј. издвојен је из саста-
ва Дирекције полиције. Посматрано из угла припадника Дирекције полиције, контрола 
коју врши СУКП може се сматрати спољном, јер их контролише неко ко им организаци-
оно не припада, неко ко је „са стране“. 

Иако многи аутори истичу осећај солидарности као битан принцип полицијске суп-
културе, треба напоменути да се осећај припадности у већини случајева испољава пре-
ма матичној организационој јединици, а ређе према професији у целини. Овакво стање 
може да се објасни констатацијом да природу међуодноса у оквиру полиције битно 
одређује територијална надлежност и функционална прерасподела послова, где често 
долази до стварања различитих „табора“ заснованих на осећају ривалства.11 

Овај осећај се може испољити и у негативној конотацији према оним организацио-
ним јединицама које оцењују ваш рад, које дају одређене препоруке и предлоге у вези са 
предузимањем санкција према вама и које су, једном речју, изнад вас. Овде је та органи-
зациона јединица СУКП.

Пажњу заслужује и сама чињеница да је ова унутрашња организациона јединица 
МУП-а, за разлику од друга два сектора, предвиђена непосредно законом, а не под-
законским актима. Тако је она од доношења Закона о полицији у рукама законодавне 
власти и само та власт може мењати њен положај и улогу, што је значајан напредак за 
унутрашњу контролу полиције у целини.12 

9 Д. Васиљевић, Законитост управе и дискрециона оцена, Београд, 2012, стр. 125.
10 Д. Михајловић, Службе за унутрашњу контролу полиције, кратак упоредно-правни приказ, Безбед-
ност, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд, бр. 03/2007, стр. 87.
11 З. Кесић, Приватни сектор у контроли криминалитета, Досије студио, Београд, 2009, стр. 67.
12 С. Милетић, Коментар закона о полицији, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 333.
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Сектор унутрашње контроле полиције врши контролу законитости рада полиције, 
нарочито у погледу поштовања и заштите људских права при извршавању полицијских 
задатака и примени полицијских овлашћења. Овде се може стећи утисак да су ограни-
чени само на контролу законитости у процесу рада полиције, а не и ефикасности и це-
лисходности. 

Такође је прописано да облике и начин вршења унутрашње контроле рада полиције 
ближе прописује министар, што до сада није учињено. У следећим законским одредбама 
би требало временски ограничити, тј. орочити обавезу доношења подзаконских аката, 
како би се избегле овакве ситуације, јер садашња законска одредба не регулише рок у 
ком је министар обавезан да то учини. 

Овлашћена службена лица у Сектору унутрашње контроле полиције при вршењу кон-
троле имају сва полицијска овлашћења и у погледу својих права и дужности изједначени 
су са другим овлашћеним службеним лицима. Разликују се од других овлашћених служ-
бених лица једино због поделе рада.13 Прецизније речено, не због поделе рада, већ због 
приоритета у раду. Јер и једни и други примењују полицијска овлашћења и према лици-
ма ван и у МУП-а, само што су радницима СУКП приоритет лица у МУП-а.

Сектор унутрашње контроле полиције поступа на основу предлога, притужби и пред-
ставки физичких и правних лица, поводом писаних обраћања припадника полиције 
и по сопственој иницијативи, односно на основу прикупљених обавештења и других 
сазнања. Предвиђена је и дужност полицијских службеника да се обрате СУКП. Наи-
ме, дужни су да им укажу на одређене забрањене радње у вези са употребом средстава 
принуде.14 Требало би, међутим, предвидети и да полицијски службеници СУКП, након 
извршених контрола, обавесте контролисаног о исходу контроле и предузетим мерама 
према њима, а не да он о томе сазнају тек по позиву других државних органа (јавног ту-
жилаштва, прекршајног суда или другог органа).

Нејасна је ситуација око значења термина „притужбе и представке“ у смислу да ли се 
то мисли на притужбе, у складу са важећим Правилником о поступку решавања при-
тужби, и представке, пре доношења споменутог правилника. У тексту једног аутора15 се 
види да се мисли на наведено. У њему се наводи да се притужбе подносе Сектору само 
ако је од незаконитог поступања полицијског службеника прошло више од тридесет 
дана, будући да се у року од тридесет дана притужба против полицијског службеника 
може поднети Министарству ради спровођења поступка решавања притужби из члана 
180 Закона о полицији. Неадекватна је одредница „само“ јер је искључива, а познато је 
поступање и ако се притужба достави СУКП или другој ненадлежној организационој 
јединици и пре истека тридесет дана. Они су дужни да притужбу без одлагања проследе 
надлежној организационој јединици у којој ради притуженик против кога је притужба 
и поднета, изузев у случају кад се ради о сумњи о учињеном кривичном делу за које 
се гони по службеној дужности, када је достављају организационој јединици МУП-а 
надлежној за сузбијање криминалитета и оној где ради притуженик.16

Веома значајан показатељ би био податак у којој мери се грађани обраћају СУКП, не 
само са притужбама већ и са предлозима, а да се и не говори о подацима који би говори-
ли о броју, начину и разлогу обраћања самих полицијских службеника. Могла би се до-
нети оцена о поверењу коју грађани и полиција у целини имају у СУКП, на основу чега 
би се могла допунити стратегија даљег развоја СУКП, а своје место би сигурно имао и  
подзаконски акт у вези са облицима и начинима контроле од стране СУКП, који је не-
опходно донети.

Начелник СУКП благовремено, у писаном облику, обавештава министра о свим 
случајевима предузимања или пропуштања акција полиције за које сматра да су про-
тивне закону, и благовремено предузима потребне радње. Прилично нејасна и уопштена 

13 Исто, стр. 336.
14 Члан 35 Кодекса полицијске етике, Службени гласник РС, бр. 92/2006.
15 С. Милетић, Коментар закона о полицији, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 337.
16 Члан 4 став 2 Правилника о поступку решавања притужби, Службени гласник РС, бр. 54/2006.
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формулација. Како протумачити речи „благовремено“, као и „случајеве предузимања 
или пропуштања акција полиције за које сматра да су противне закону“. Дискутабилан 
је и сам појам „акција полиције.“ Када би се појаснило шта би садржао писмени облик 
обавештавања, вероватно би ситуација била јаснија. Интересантно би било сазнати да 
ли је било таквих случајева у пракси. 

Такође је нејасно да ли се поводом тога начелник консултује са надлежним тужи-
лаштвом, јер Законик о кривичном поступку17 каже да су сви органи који учествују у 
предистражном поступку дужни да о свакој радњи предузетој у циљу откривања кри-
вичног дела или проналажења осумњиченог обавесте надлежног јавног тужиоца, као и 
да су полиција и други државни органи надлежни за откривање кривичних дела дуж-
ни да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца. Констатација да начелник 
„благовремено предузима потребне радње“ је непотребна, не само зато што је деклара-
тивна и уопштена, већ и што се подразумева на основу важећих прописа да ће се пред-
узети предвиђене мере и радње.

Обавезе полицијских службеника и овлашћења припадника СУКП 
у вршењу унутрашње контроле полиције

Припадници полиције дужни су да овлашћеним службеним лицима СУКП омогуће 
да изврше контролу и да им у томе пруже потребну стручну помоћ. У случају да не 
поступе у складу са наведеним, постоји могућност подношења предлога за покретање 
дисциплинског поступка на основу члана 4 става 2 Уредбе о дисциплинској одговор-
ности у Министарству унутрашњих послова18 због сумње да је учињена тешка повреда 
службене дужности из члана 157 става 1 тачке 6 Закона о полицији која се састоји у 
онемогућавању, ометању или отежавању извршавања службених задатака.19 

За сада је у теорији и пракси уочено да контрола постиже свој циљ ако задовољава 
квалитативне елементе контроле, где поред осталих спада и стручност.20 Обичај прили-
ком контроле јесте да контролор, између осталог, пружа стручну помоћ, а не контроли-
сани.21 Такође, да би контрола била успешна, морају се испунити одређене претпоставке. 
На првом месту, то је компетентност контролора. Наиме, субјект који врши контролу 
мора бити стручан, јер се само на тај начин од контролора може очекивати да на ква-
литетан начин обави свој задатак.22 Тако да није јасно шта се подразумева под тим да 
полицијски службеници пруже стручну помоћ радницима СУКП.

У вршењу контроле имају овлашћење да: остваре увид у списе, документацију и 
збирке података које у складу са својим надлежностима прибавља, сачињава или издаје 
полиција; узму изјаве од припадника полиције, оштећених лица и сведока; од полиције 
и полицијских службеника захтевају достављање других података и информација из 
њихове надлежности који су потребни за вршење унутрашње контроле; остваре увид 
у службене просторије које полиција користи у свом раду; захтевају атесте и технич-
ке и друге податке о техничким средствима која користи полиција и захтевају доказе 
о оспособљености полицијских службеника за употребу техничких и других средста-
ва која користе у свом раду. Том приликом не могу се мешати у ток појединих акција 
полиције или на други начин ометати рад или угрозити поверљивост полицијске акције. 
Наведено је у складу са начелом оперативне независности.23 

17 Члан 44 став 1, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013.
18 Службени гласник РС, бр. 08/2006.
19 Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011.
20 Више о квалитативним елементима контроле погледати у: М. Талијан, Руковођење унутрашњим посло-
вима, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 2001, стр. 117-119.
21 Љ. Стајић, Контрола полиције и служби безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2012, 
стр. 20.
22 Исто, стр. 20.
23 Б. Симић, Ж. Никач, Контрола полиције у Републици Србији у функцији заштите људских пра-
ва, Култура полиса, посебно издање: Часопис за неговање демократске политичке културе, Нови Сад, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 02/2012, стр. 314.
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Важна чињеница је да ли је било жалби полиције да је СУКП ометао ток појединих 
акција или на други начин ометао рад или угрозио поверљивост акције и који су били 
исходи таквих жалби. Познато је да је забрана мешања и ометања привремена, јер важи 
само док је акција у току. Међутим, забрана угрожавања поверљивости полицијске 
акције не важи само за време, већ и за одређено време пре и после акције.24 Оно што 
није познато је суштина и значење појмова „мешати“ и „угрозити.“

За извршавање одређених задатака појединачне контроле над полицијом, мини-
стар може задужити и друге полицијске службенике у Министарству. Ова одредба 
такође тражи конкретизацију и појашњење. У чему се састоје то „задужење“ и сам по-
ступак задужења, као и чињеница да ли се задужује са целокупним предметом или за 
предузимање одређених мера и радњи, да ли ти полицијски службеници имају одређену 
накнаду и слично. То су питања која треба појаснити будућим подзаконским актом који 
ће ближе регулисати облике и начин вршења унутрашње контроле рада полиције.

Дужности и контрола рада СУКП

У вршењу унутрашње контроле рада полиције СУКП, овлашћена службена лица 
СУКП и други полицијски службеници у Министарству задужени за унутрашњу контро-
лу рада полиције предузимају потребне радње, утврђују чињенично стање и прикупљају 
доказе. Начелник СУКП упознаје са резултатима својих испитивања министра и дирек-
тора полиције и министру даје предлоге за отклањање уочених незаконитости, као и 
предлоге за покретање одговарајућих поступака ради утврђивања одговорности.

Формулација „својих испитивања“ је у најмању руку амбивалентног карактера. Да 
ли то значи да их упознаје са оним до чега је непосредно и лично дошао применом 
полицијских овлашћења, испитивањем у смислу обављања информативних разговора, 
саслушањем сведока, прикупљањем обавештења или са резултатима до којих је дошла 
организациона јединица којом руководи? И даље је нејасно да ли са тачно одређеним 
предметом или његовим делом, или радом у целини, уз стално фигурирање неодређеног 
временског опсега, тј. периода за који се врши упознавање.

Могућност давања предлога за отклањање незаконитости је добра страна, јер 
омогућава да пракса каже своју реч за решавање проблема, док је ситуација са пред-
логом за покретање одговарајућих поступака мало недоречена. На пример, стекну се 
основи сумње да је лице извршилац кривичног дела за које се гони по службеној дуж-
ности, изнесе се предлог да се поднесе одговарајућа кривична пријава, а предлог не буде 
усвојен и реализован? 

Даље се наводи да контролу рада начелника СУКП, полицијских службеника за-
послених у СУКП и других полицијских службеника у Министарству задужених за 
унутрашњу контролу рада полиције врши министар на начин одређен „прописом из 
члана 172 става 2 овог закона.“ Као што је напред указано, наведени пропис још није до-
нет, што значи да је таква контрола под знаком питања, тј. да се и не врши. Између оста-
лог, резултат наведеног је и чињеница да званични извештаји и статистике МУП-а не 
располажу са податком да ли је било притужби на рад полицијских службеника СУКП,25 
а самим тим нису познати ни исходи евентуалних спроведених поступака поводом тога.

Полицијски службеник може до одлуке министра привремено да одбије увид у 
документацију, преглед просторија и достављање одређених података и информација 
ако постоји основана опасност да би вршење унутрашње контроле рада полиције над 
применом њених полицијских овлашћења утврђених Законом о полицији или другим за-
коном онемогућило или битно отежало њихову примену или угрозило живот и здравље 
лица која их примењују. Колико су честа и да ли уопште и има „одбијања“, којим аргумен-

24 Исто, стр. 339.
25 Д. Бикаревић, Специфичности и задаци унутрашње контроле полиције неких земаља Југоисточне Ев-
ропе, преддокторски рад, Нови Сад, 2014, стр. 24.
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тима се образлагала „основана опасност“, као и колико је прошло времена до доношења 
одлуке министра такође су информације које се не одликују транспарентношћу.

Уколико предмет вршења унутрашње контроле „превазилази“ надлежности СУКП 
или је „повезан са другим делима“ или се ради о предмету „великог значаја“, министар 
„може одлучити“ да се даље поступање по том предмету уступи другој унутрашњој 
организационој јединици надлежној за покретање поступка. И овде постоје непре-
цизни термини: „превазилази,“ „повезан са другим делима“ (којим делима, кривич-
ним – лакшим или тежим, посматрајући висину запрећене казне; или прекршајним), 
„велики значај“ (у чему се састоји тај значај, ко га утврђује), „може одлучити“ (који су 
критеријуми за одлучивање). Да ли постоји евиденција о уступањима предмета такође 
је питање на које нема одговора за шири аудиторијум, а која би вероватно указала на 
значење горе наведених непрецизних термина.

На крају дела Закона о полицији који регулише област рада СУКП стоји да министар 
даје СУКП смернице, обавезна упутства за рад, директиве, као и налоге да у оквиру 
своје надлежности изврши одређене задатке и предузме одређене мере. То је беспотреб-
на формулација јер се подразумева да смернице и упутства за рад у свом делокругу рада 
даје министар, а СУКП се налази под његовом непосредном ингеренцијом.

Овлашћена службена лица и други полицијски службеници у СУКП на захтев ми-
нистра подносе податке, документа и извештаје о појединачним питањима из свог де-
локруга, а на захтев Владе и радног тела Народне скупштине надлежног за безбедност и 
полицијске послове, министар подноси извештај о раду СУКП. Тиме се образлаже став 
да подаци, документа и извештаји о појединим питањима треба да се подносе директно 
министру, уз заобилажење непосредног руководиоца, оличеног у начелнику СУКП, а 
услед тога ће се међуљудски и радни односи у оквиру наведеног сектора вероватно нару-
шавати. Овакво решење доводи до нарушавања принципа хијерархије и субординације. 
При томе се и не зна начин подношења, тј. да ли се подносе непосредно или преко не-
посредног руководиоца, као и у каквој је форми захтев министра: усменој, писменој, 
преко руководиоца СУКП или непосредно. Радно тело Народне скупштине надлежно за 
безбедност и полицијске послове тј. Одбор за одбрану и унутрашње послове од ступања 
на снагу Закона о полицији 2005. године до фебруара месеца 2014. године, ни у једном 
случају није захтевало од министра да поднесе извештај о раду Сектора унутрашње кон-
троле полиције.26 Разлози за наведену ситуацију нису познати.

АКТИВНОСТИ СУКП НА СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2013. ГОДИНЕ

Током 2011. године полицијски службеници СУКП су надлежним тужилаштвима 
поднели 124 кривичне пријаве и десет допуна кривичних пријава против 200 лица, од 
чега је 129 полицијских службеника, због постојања основане сумње да су учинили 372 
кривична дела.27

У 2012. години поднели су надлежним тужилаштвима 133 кривичне пријаве и пет 
допуна кривичних пријава против 193 лица, од чега су њих 146 полицијски службеници, 
којом приликом је обухваћено 186 кривичних дела.28

Током 2013. године надлежним тужилаштвима поднели су 116 кривичних пријава и 
12 допуна кривичних пријава против 149 лица, од чега су 124 полицијска службеника, 
због постојања основане сумње да су учинили 177 кривичних дела.29

За период од 2011. до 2013. године надлежним тужилаштвима од стране полицијских 
службеника СУКП поднето је 373 кривичне пријаве и 27 допуна кривичних пријава 

26 До наведеног се неформално дошло преко Службе горе наведеног одбора
27 http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/rezultati/2011.html прегледано 28. 3. 2015.
28 http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/rezultati/2012.html прегледано 28. 3. 2015.
29 http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/rezultati/2013.html прегледано 28. 3. 2015.
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против 542 лица, од којих је 399 полицијских службеника, због стицања основане сумње 
да су извршили 735 кривичних дела, а што се види у приказаној табели.

Табела 1: Поднете кривичне пријаве од стране СУКП за период 2011-2013. године

Поднето Против
Број 
КДКр. 

пријава
Допуна 

кр.пријава Грађана ПСЖ

2011. 124 10 71 129 372
2012. 133 5 47 146 186
2013. 116 12 25 124 177

∑ 373 27 143 399 735

Која кривична дела су садржана у кривичним пријавама поднетим од стране СУКП, 
тј. за која кривична дела се сумњиче полицијски службеници, може се видети у наредној 
табели.

Табела 2: Структура кривичних дела садржаних у кривичним пријавама 
поднетим од стране СУКП за период 2011-2013. године
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2011. 0 4 4 3 3 226 27 35 9 1 60 372
2012. 2 6 6 3 1 87 15 16 2 3 45 186
2013. 0 4 1 1 5 82 27 13 3 4 37 177

∑ 2 14 11 7 9 395 69 64 14 8 142 735

Треба напоменути да у структури кривичних дела преовладавају кривична дела злоу-
потребе службеног положаја из чл. 359 КЗ РС – 395, примање мита из чл. 367 КЗ РС – 69 
и фалсификовање исправе из чл. 355 КЗ РС30 – 64. Међутим, нису нам познати исходи 
наведених поднетих кривичних пријава, тј. да ли су изречене кривичне санкције према 
пријављеним лицима, односно да ли је донета одбијајућа, осуђујућа или ослобађајућа 
пресуда. Такође, непознат је број случајева у којима је јавни тужилац одбацио кривич-
ну пријаву.31 Посебно битни подаци, који нису транспарентни, а питање је и да ли се 
уопште статистички обрађују, тичу се броја случајева у којима је дошло до одлагања 
кривичног гоњења од стране надлежног тужиоца32 и до споразума о признању кривич-

30 Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14.
31 Члан 284 Законика о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 
и 55/14.
32 Члан 283 Законика о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 
и 55/14.
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ног дела између јавног тужиоца и окривљеног.33 Иако се таква лица не сматрају изврши-
оцима кривичних дела, било би корисно унифицирати такву евиденцију полицијских 
службеника, која би дала свој допринос у проактивном раду СУКП.

Оправдано се може поставити питање употребе техничких и персоналних капаци-
тета приликом спровођења посебних доказних радњи које предвиђа „нови“ Законик о 
кривичном поступку34: тајни надзор комуникације, тајно праћење и снимање, симулова-
ни послови, рачунарско претраживање података, контролисана испорука и прикривени 
иследник. Наиме, то су радње које захтевају посебну стручност и афинитет полицијских 
службеника који их предузимају, те се намеће питање да ли су се полицијски службе-
ници СУКП након увршћивања ових мера и радњи у корпус средстава за борбу против 
савремених облика криминалитета, стручно оспособили за њихову примену.

Било би свакако интересантно утврдити неке конкретније карактеристике наведених 
кривичних дела – на пример, под којим околностима су извршена, да ли су извршена то-
ком или ван службе, а посебно да ли и у којем обиму постоји спрега између пријављених 
полицијских службеника за конкретно кривично дело и чланова криминалних група и 
организација, што им даје обележје организованог односно савременог криминалитета. 
Међутим, извесно је да се оваква обележја не могу утврдити на основу доступних стати-
стичких показатеља, већ је за то неопходно остварити увид у целокупну документацију 
из предмета која је сачињена поводом откривања односно расветљавања предметних 
кривичних дела.

Свакако, рад на супротстављању криминалитету отежавају и други послови и задаци 
које обављају припадници СУКП, као што је ангажовање у оквиру Комисије у складу са 
одредбама Правилника о поступку решавања притужби35, и послови и задаци у виду 
провера представки и других докумената у којима је указано на незаконито и непрофе-
сионално поступање полицијских службеника, прекорачење овлашћења и друге непра-
вилности у раду и поступању полицијских службеника. У периоду 2011–2013. године 
СУКП се ангажовао на обради 11.729 таквих предмета, док у извештајима СУКП нису 
приказани подаци о актив

ЗАКЉУЧАК 

Циљ сваке демократски опредељене државе је да полицију држи у границама права, 
како би извршавала своје уставне и законске надлежности у складу са одредбама по-
зитивних прописа, а посебну дужност опредмећену у заштити основних људских права 
и слобода. Да би се то остварило, установљавају се одређени механизми контроле рада 
полиције.

За обављање унутрашње контроле полиције, Закон о полицији предвиђа Сектор 
унутрашње контроле. Сектор је институционални носилац контроле законитости рада 
полиције, нарочито у погледу поштовања и заштите људских права при извршавању 
полицијских задатака и примени полицијских овлашћења. Прворазредни задатак тог 
сектора јесте сузбијање криминала у самој полицији.36

Чињеница је да се полицијски службеници појављују као извршиоци разних кривич-
них дела, што повећава значај и улогу припадника СУКП чији се превасходни задатак 
састоји у отклањању незаконитости полицијских службеника, тј. у спровођењу актив-
ности како би се обезбедило спровођење принципа законитости у раду припадника 
МУП-а у целини.

33 Члан 313-319 Законика о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 
45/13 и 55/14.
34 Глава VII – Докази, т. 3 Посебне доказне радње, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 
45/13 и 55/14.
35 Службени гласник РС, бр. 54/06.
36 С. Југовић, Управна функција полиције, Београд, 2013, стр. 157.
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Позитивна страна је да је материја унутрашње контроле рада полиције, тј. целокуп-
ног МУП-а, институционализована у Сектору унутрашње контроле полиције од 2005. 
године добила легислативне обрисе и тиме постала законска категорија регулисана За-
коном о полицији. Међутим, одредбе наведеног закона су веома непрецизне и уопштене 
тако да отежавају рад и поступање полицијских службеника из СУКП.

Рад специјализованих јединица унутрашње контроле полиције, код нас СУКП, не-
ретко је суочен са бројним проблемима и тешкоћама; притом, неки од наведених про-
блема су практичне, а други концептуалне природе.

Основни недостатак ове форме контроле, који се рефлектује и на пољу сузбијања 
криминалитета у полицијским редовима, јесте изостанак подзаконског регулисања об-
лика и начина вршења унутрашње контроле рада полиције, као и вршење контроле над 
„контролорима“ односно припадницима СУКП.

Њихово функционисање умногоме отежава одбојан став осталих припадника 
МУП-а који их доживљавају као „полицију у полицији“ из чега произилази одређена 
доза неповерења према њима и одбојан став према свему што „они“ раде. С друге стра-
не, њихов рад се карактерише као колегијалан и заштитнички, који за последицу може 
да има чак и заташкавање одређених незаконитости. Тако, њихов рад је отежан двојако, 
како од стране самих припадника МУП-а, тако и од стране грађана.

Деловање припадника СУКП на пољу сузбијања криминалитета у својим редовима 
отежава њихова оптерећеност другим пословима и задацима који нису непосредно ве-
зани за сузбијање односно спречавање криминалних понашања.

У циљу постизања што већег поверења грађана у полицију, односно у полицијске 
службенике СУКП, сматрамо да грађане треба перманентно обавештавати о активно-
стима СУКП на пољу сузбијања криминалитета у својим редовима, тј. да у актуелним 
евиденцијама које су доступне јавности треба да фигурирају подаци о структури кри-
вичних дела за која су осумњичени полицијски службеници, са исходима кривичних 
поступака, како би јавност имала стварну слику о резултатима рада СУКП на пољу 
сузбијања криминалитета. Такође, постојеће евиденције би требало обогатити и пода-
цима о томе у којем обиму се грађани, али и полицијски службеници обраћају СУКП у 
вези са активностима на пољу сузбијања криминалитета. Са таквим показатељима мог-
ла би се донети оцена о поверењу коју грађани и полиција у целини имају у СУКП, на 
основу чега би се могла допунити стратегија даљег развоја СУКП, а своје место би си-
гурно имао и подзаконски акт о облицима и начинима контроле од стране СУКП, који 
је неопходно донети.

Такође, полицијске службенике СУКП треба адекватно и благовремено, кроз семи-
наре и редовну наставу, упознавати са новим појавним облицима криминалитета и исте 
оспособљавати за примену доступних најпрефињенијих техничких средстава и приме-
ну савремених оперативних и доказних мера и радњи у циљу законитог процесуирања 
недозвољених и криминалних понашања полицијских службеника.

Када су овакве специјализоване јединице успостављене као стручне и професи-
оналне, када своје задатке обављају искључиво на основу правних критеријума и уз 
поседовање што већег степена оперативне независности, може се рећи да несумњиво 
представљају једно од најзначајнијих средстава правне одговорности полиције.
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THE SPECIFITIES AND PROBLEMS RELATED TO COMBATING MODERN FORMS 
OF CRIME IN THE POLICE BY THE INTERNAL AFFAIRS SECTOR 

Darko Bikarevic
Gendarmery, Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Abstract: It is well known that the Internal Affairs Sector represents an organizational unit 
of the Ministry of Interior specialized primarily to counter criminal behaviour of members of 
the police. It is interesting that in recent years, crimes committed by the police members have 
included those forms of criminal behaviour, which rightly can be considered as contemporary 
forms of crime. At the same time, the fact that they are committed by members of the police 
gives these offences a specific character, but also makes their prevention and suppression spe-
cific. The author’s intention is to, through a detailed examination of the existing powers of the 
Internal Affairs Sector, especially the functioning of the Sector in the Republic of Serbia, ana-
lyze its capabilities and capacities in confronting issues of contemporary forms of crime in the 
police. In addition, the intention of the author is to try to identify some of the key problems 
and difficulties faced by members of the Internal Affairs Sector in this segment of their work, 
which would serve as a basis for defining measures to improve the efficiency of their work in 
the field of combating contemporary forms of crime.

Keywords: crime, contemporary forms, police, Internal Affairs Sector.



ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
НАДЛЕЖНИХ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИЦИЈСКУ САРАДЊУ 

У СУПРОТСТАВЉАЊУ САВРЕМЕНИМ 
ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

Ивица Млађовић, МА1

Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици

Сажетак: Међународна полицијска сарадња у Републици Србији одвија се пре-
ко Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП). МУП остварује 
међународну сарадњу на нивоу министара, одређених представника министарста-
ва и организује међународну сарадњу за потребе полиције. У Кабинету министра 
унутрашњих послова функционише Биро за међународну сарадњу и европске 
интеграције који обавља послове везане за координацију међународне (полицијске) 
сарадње. На нивоу Дирекције полиције ова сарадња се остварује преко Управе за 
међународну оперативну полицијску сарадњу у оквиру које функционише неко-
лико одељења специјализованих за поједине облике сарадње. Циљ нам је да поред 
организације и послова ових организационих јединица представимо и најзначајније 
резултате у супротстављању савременим облицима криминалитета као допринос 
међународне полицијске сарадње.

Кључне речи: организација полиције, међународна полицијска сарадња, савреме-
ни облици криминалитета.

УВОД

Питање безбедности било које земље у нашем региону не може бити посматрано 
ван контекста регионалне и европске безбедности. Чврста опредељеност на развој 
добросуседских односа обавезују нас на заједнички приступ у решавању проблема, 
постизање и очување мира и стабилности у региону како би биле створене претпо-
ставке за економски и општи развој у склопу евроатлантских интеграција региона. 
Потребно је створити неопходне правне, институционалне, финансијске и људске 
ресурсе који ће обезбедити најефикасније одвијање регионалне полицијске сарадње.2 
У том смислу у МУП-у је извршена реорганизација организационих јединица над-
лежних за међународну полицијску сарадњу. На основу одлуке Владе Републике 
Србије 2010. године, у оквиру Дирекције полиције основана је Управа за међународну 
оперативну полицијску сарадњу.3 Ова управа одговорна је за организацију размене 
информација које се односе на сузбијање криминалитета са елементом инострано-
сти у складу са домаћим прописима и међународно преузетим обавезама на основу 
чланства у међународним организацијама или на основу потписаних међународних 
уговора.

На вишем нивоу, за координацију међународне (полицијске) сарадње задужен је 
Биро за међународну сарадњу и европске интеграције, као организациона јединица 
у Кабинету министра унутрашњих послова. Рад Бироа усмерен је на повезивање ре-
левантних међународних субјеката са организационим јединицама МУП-а, у циљу 
развоја и унапређења међународне сарадње.4

1 ivicamladjovic@gmail.com
2 Стратегија развоја МУП-а РС 2011-2016, МУП РС, Београд 2010, стр. 19.
3 Заправо, као тело које има капацитете да преузме ову улогу препознат је Национални централни 
биро Београд који је прерастао у Управу за међународну оперативну полицијску сарадњу.
4 http://www.mup.gov.rs/cms_cir/ministarstvo.nsf/biro-za-medjunarodnu-saradnju-i-evropske-
integracije.h, доступно 31. 3. 2015.
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МУП промовише регионалну сарадњу, кроз министарске конференције, стручне се-
минаре и оперативне састанке. Активно учествује у раду регионалних институција и у 
сарадњи са њима осмишљава заједничкe пројектe. Такође, интензивиране су активности 
на потписивању билатералних споразума са земљама у окружењу, чиме се омогућава 
практична примена Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи, а на-
рочито у делу прекограничне присмотре и контролисане испоруке. На билатералном 
плану, одржавају се периодични састанци са полицијским службама на стратешком и 
на оперативном нивоу, у циљу процене успешности сарадње, отклањања препрека и до-
говора о заједничким пројектима.5

Предмет и садржину међународне полицијске сарадње чине: размена информација, 
поступање по замолницама, размена официра за везу, техничка помоћ, заједничке опе-
ративне акције и друго. У претходном периоду полиција Србије је остварила значајне 
резултате у спречавању и откривању кривичних дела са елементима иностраности, што 
ће на одговарајућем месту у овом раду бити представљено.

БИРО ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Међународна полицијска сарадња може да се остварује у оквиру међународних 
организација или независно од њих, односно на билатералном или на мултилатералном 
нивоу. Сарадња на билатералном нивоу остварује се на основу формалне иницијативе, 
захтева и потписаног споразума о сарадњи, кроз стандардизовану процедуру (формална 
сарадња), ређе на основу усмених споразума државних званичника и без стандардизо-
ване процедуре (неформална сарадња), преко заједничких координационих механиза-
ма (посредна сарадња) или директним, непосредним контактима припадника полиције 
(непосредна сарадња). На мултилатералном нивоу сарађују најмање три државе, у окви-
ру или ван регионалних или универзалних међународних организација.6 

МУП остварује међународну сарадњу за потребе полиције, на нивоу министара и 
представника министарстава, са надлежним иностраним органима и организацијама, 
у складу са законом.7 Биро за међународну сарадњу и европске интеграције (у даљем 
тексту: Биро) јесте организациона јединица у Кабинету министра унутрашњих послова, 
као што је представљено на шеми 1. 

Основни циљ рада Бироа је организовање и непосредно спровођење међународне 
сарадње МУП-а и обезбеђивање услова за несметано одвијање међународне полицијске 
сарадње на оперативном нивоу. Ове активности подразумевају успостављање и 
одржавање контаката на билатералном нивоу и са међународним организацијама, као и 
остваривање нових контаката и учвршћивање постојеће међународне сарадње.

Такође, Биро својим деловањем обезбеђује активно учешће представника МУП-а 
на различитим међународним скуповима и семинарима, ради спровођења приоритета 
спољне политике наше земље у области унутрашњих послова.

Једна од значајнијих активности Бироа односи се на непосредни рад и обезбеђивање 
практичне помоћи осталим организационим јединицама МУП-а у извршавању при-
оритета који су дефинисани у Одлуци Савета Европске уније и изражени у документу 
Европско партнерство, и другим обавезујућим међународним актима. Биро остварује 
и значајну сарадњу са организацијама, регионалног и универзалног карактера, као и са 
међународним полицијским организацијама.8

Билатерална сарадња је основа развоја међународних односа. У том смислу, преко 
Бироа се одвија билатерална сарадња на четири нивоа.

5 Стратегија развоја МУП-а РС 2011-2016, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2010, стр. 19.
6 Мијалковић, С., Бошковић, Г., Маринковић, Д., Модели међународне полицијске сарадње, Зборник радо-
ва: Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Београд 2011, стр. 257.
7 Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/2005, члан 19, ст. 1.
8 Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2015, стр. 7, на: http://
www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 3. 3. 2015.
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Први и најужи круг међународних партнера су земље западног Балкана, где Биро 
ради на успостављању и обнављању веза са министарствима унутрашњих послова тих 
земаља.
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Шема 1: Графички модел структуре Кaбинета министра унутрашњих послова 
са истакнутим приказом Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције.9

Други ниво развоја билатералних односа одвија се на ширем нивоу земаља региона 
Југоисточне Европе. Ова делатност се нарочито базира на регионалним иницијативама 
у којима дуги низ година МУП није редовно и континуирано учествовало. Иницијативе 
су бројне: Јадранско-јонска, Централноевропска, Црноморска, Подунавска и друге. 
Посебно је значајан рад у оквиру Пакта за стабилност Југоисточне Европе под чијим 
окриљем се одвија низ различитих подиницијатива. 

Трећи ниво развоја билатералних односа је са земљама чланицама Европске уније, 
што подразумева двостране, одвојене односе са сваком од земаља чланица. Они се 
углавном заснивају на донаторским пројектима чији је корисник МУП.

Четврти ниво међународне билатералне сарадње је сарадња са осталим земљама света. 
У том смислу најзначајнији партнери су САД, Русија, Израел, Канада и други. Биро ради 
на проширењу листе земаља са којима имамо развијене међународне односе и даје пред-
лог за потписивање међународних споразума о сарадњи када је то у интересу МУП-а.10

Мултилатерална сарадња која се одвија преко Бироа развија се помоћу више разли-
читих делатности. Најчешћи вид мултилатералне сарадње су међународне конференције 
и скупови, чији је циљ стално праћење међународних токова и актуелних докумена-
та. Други облици мултилатералне сарадње се одвијају под окриљем међународних 
организација, а посебно је значајан рад где је остварено чланство у организацији. 
Пријемом у чланство било које организације преузима се низ обавеза, као што су: при-
суство на периодичним заседањима и учешће у раду комисија (скупштина, управних и 
надзорних тела организације) одговарајућих представника МУП-а.11 Поред овога, преко 
Бироа се одвијају активности МУП-а у процесу придруживања Европској унији, као 
и организација и координација учешћа припадника МУП-а у мировним операцијама 
Уједињених нација.12

9 http://www.mup.gov.rs/cms_cir/ministarstvo.nsf/organizacija.h, доступно 3. 3. 2015.
10 Биро за међународну сарадњу и европске интеграције, на: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/ministarstvo.
nsf/biro-za-medjunarodnu-saradnju-i-evropske-integracije.h, доступно 3. 3. 2015.
11 Исто.
12 Никач, Ж., Благојевић, М., Симић, Б., Место и улога Бироа за међународну сарадњу и европске 
интеграције МУП РС у међународној полицијској сарадњи, Зборник радова: Сузбијање криминала у оквиру 
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УПРАВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ОПЕРАТИВНУ ПОЛИЦИЈСКУ САРАДЊУ

Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу (у даљем тексту: Управа) јесте 
организациона јединица у седишту Дирекције полиције МУП-а.13 У свом саставу има: 

− Одељење за послове Интерпола; 
− Одељење за послове Европола;
− Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње;
− Одељење за управљање информацијама.

 
Шема 2: Графички модел структуре Управе за међународну

 оперативну полицијску сарадњу.14

Управа је одговорна за стање и организацију размене информација које се односе на 
сузбијање криминала са елементом иностраности, у складу са домаћим прописима и 
међународно преузетим обавезама на основу чланства у међународним организацијама 
или на основу потписаних међународних уговора.

Управа је надлежна за комуникацију и размену информација са: Интерполом, Ев-
рополом, SECI (SELEC) центром, ФРОНТЕКС-ом,15 ОЛАФ-ом,16 СИРЕНА-СИС 
бироом,17 официрима за везу полиција других држава на основу уговора о међународној 
полицијској сарадњи у области сузбијања криминала из делокруга МУП-а, као и за 
међународну сарадњу установљену на основу Споразума са Министарством финансија 
(Управа за спречавање прања новца, Управа царина и Пореска управа), Министарством 
правде и Републичким јавним тужилаштвом. 

Управа је одговорна и за: 
− размену информација и међусобну комуникацију „официра за везу“ других мини-

старстава;
− размену информација и начин поступања са страним „официрима за везу“ деташи-

раних у нашој земљи или надлежних за сарадњу са Србијом и усмеравање и надзор над 
протоком и разменом информација између државних органа и међународних партнера у 
складу са овлашћењима и надлежностима у домаћем правном систему и стандардима ЕУ.

међународне полицијске сарадње, Београд 2011, стр. 231.
13 Више о организационим јединицама Дирекције полиције види у: Субошић, Д., Организација и послови 
полиције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2010, стр. 74-80.
14 http://www.mup.gov.rs/cms_cir/direkcija.nsf/umops.h, доступно 1. 4. 2015.
15 ФРОНТЕКС – Европска агенција за управљање спољним границама држава чланица Европске уније. 
Тривуновић, Н. и др., Речник европске безбедности, Центар за цивилно-војне односе, Београд 2010, стр. 112.
16 ОЛАФ – Европски биро за борбу против превара. Исто.
17 СИС – Шенгенски информациони систем; СИРЕНА – Систем додатних информација Шенгенског спо-
разума. Исто.
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Такође, Управа врши функцију:
− Националног централног бироа Интерпола;
− Националне јединице Европола и
− Бироа СИРЕНА.18

Управа обавља послове из своје надлежности у складу са националним законодав-
ством и овлашћењима, стратешким и оперативним документима дефинисаним од стране 
Дирекције полиције, МУП-а и Владе Републике Србије, као и међународним споразумима.

Поред напред наведеног Управа обавља и следеће послове:
− доприноси побољшању међународне сарадње у области сузбијања криминала на 

оперативном и стратешком нивоу ради ефикасније борбе против међународног органи-
зованог криминала, а посебно организованог криминала на националном нивоу;

− учествује у изради националних стратегија које се односе на сузбијање криминала, 
сачињава оперативне извештаје и процене;

− даје савете, препоруке и мишљења у циљу усклађивања националног законодав-
ства са међународним стандардима и преузетим међународним обавезама, упознаје 
надлежне државне органе са примерима најбоље праксе и иновативним решењима у 
међународној сарадњи у области сузбијања криминала;

− послове расписивања међународних потерница, међународних објава за лицима и 
предметима, послове реализације екстрадиција и трансфера осуђених лица, поступање 
по захтевима домаћих и иностраних правосудних органа у пословима међународне 
правне помоћи у кривичним стварима;

− заштиту међународних база података и обезбеђење сигурних линкова за коришћење 
база података, доделу корисничких шифара и одређивања нивоа приступа базама, 
едукација корисника база података и додела сертификата за коришћење;

− унос, ажурирање и брисање података трансферисаних из националних база пода-
така у међународне базе података; 

− планирање, припрему, организовање и координирање оперативног рада наших 
„официра за везу“ у иностранству; 

− послове криминалистичко-обавештајног рада, као део криминалистичко-
обавештајног система Дирекције полиције; приликом обраде информација дужна је 
да се придржава правила и стандарда о заштити личних података и тајности података 
дефинисаних националним законодавством и преузетим међународним обавезама на 
основу чланства у међународним организацијама, ратификованим конвенцијама и про-
токолима и потписаним билатералним и мултилатералним међународним уговорима у 
областима полицијске и правосудне сарадње;

− планира, организује и координира заједничке међународне полицијске акције, 
заједничке истражне тимове, организује заједничке састанке, семинаре и конференције 
у циљу јачања капацитета полицијских служби ради сузбијања криминалитета;

− даје стручна мишљења, коментаре и учествује у преговорима за закључивање била-
тералних уговора о полицијској сарадњи;

− заприма и води евиденције пресуда достављених од стране Виших судова ради 
вођења централне евиденције, а у циљу спровођења постојећих конвенција за кривична 
дела фалсификовања новца, илегалне трговине дрогом и психотропним супстанцама, 
прања новца, тероризма, организованог криминала, тешких злочина и трговине људима;

− имплементира међународне стандарде везане за формирање, вођење и заштиту 
база података које не постоје на националном нивоу, а чије је постојање услов за члан-
ство у организацијама или неопходне у складу са предузетим међународним обавезама;

18 Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2015, стр. 15, на: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 3. 3. 2015.
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− имплементира међународне стандарде везано за форме и методологије поступања, 
иновативна решења и процедуре кроз имплементацију на националном нивоу, и др.19

Одељење за послове Интерпола

Одељење за послове Интерпола остварује општу сарадњу са Међународном 
организацијом криминалистичке полиције – Интерполом – и националним централ-
ним бироима Интерпола у иностранству. Користи заштићене системе за комуникацију 
и размену података са Генералним секретаријатом Интерпола и националним централ-
ним бироима.20 Има приступ базама података Интерпола и базама података МУП-а Ре-
публике Србије. Координира и непосредно учествује у реализацији криминалистичко-
оперативних акција са елементима иностраности.

 Надаље, прикупља, обрађује, анализира и размењује информације добијене од држав-
них органа и институција у земљи, иностраних полицијских служби и међународних 
организација. Такође, прати безбедносно интересантне трендове и појаве и учествује у 
изради студијско-аналитичких материјала из области сузбијања општег и организова-
ног криминала са елементом иностраности. 

Обавља стручне послове међународних потрага за лицима, спроводи поступак 
екстрадиције и трансфера осуђених лица у оквиру делокруга МУП-а, прати и сузбија 
кривична дела која се односе на фалсификовање личних и пословних докумената, 
међународну трговину украденим и утајеним возилима, илегалне миграције и трговине 
људима, кривичних дела против живота и тела, идентификацију лица, фалсификовање 
домаћег и страног новца, прања новца и других облика илегалних финансијских токова, 
финансијског криминала, корупције и еколошког криминала. 

Такође, обавља послове праћења и сузбијања свих видова тероризма и екстремизма, 
илегалног промета дроге, оружја и других облика недозвољене трговине. Учествује у 
реализацији међународне кривичноправне помоћи и даје стручно мишљење о билате-
ралним и мултилатералним уговорима и домаћим прописима из области унутрашњих 
послова и међународне сарадње, учествује у изради и припреми стручних мишљења 
о нацртима и предлозима прописа и општих аката и материјала који се достављају на 
мишљење, израђује редовне и ванредне извештаје и планове рада. Стара се о поштовању 
и примени међународних стандарда и протокола у раду.21

Одељење за послове Европола

Eврoпoл прeдстaвљa дoминaнтaн вид сaрaдњe нaциoнaлних пoлициjских служби 
држaвa члaницa Eврoпскe униje (ЕУ).22 Фoрмирaн je с нaмeрoм дa пoбoљшa eфикaснoст 
нaдлeжних oргaнa држaвa члaницa у сузбиjaњу тeрoризмa, нeдoзвoљeнe тргoвинe дрoгoм 
и других тeшких oбликa мeђунaрoднoг криминaлa oндa кaдa пoстojи oснoвaнa сумњa дa 
je рeч o мeђунaрoднoм oргaнизoвaнoм криминaлу, кaдa су двe или вишe држaвa члaницa 
пoгoђeнe тим oблицимa криминaлa, и тo нa тaкaв нaчин дa je пoтрeбнo зajeдничкo 
дeлoвaњe држaвa члaницa.23

19 Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2015, стр. 15-16, на: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 3. 3. 2015.
20 Више о размени и заштити личних података од стране Интерпола види у: Бановић, Б., Ивановић, З., 
Уљанов, С., Интерполови стандарди заштите личних података у међународној полицијској сарадњи, Правни 
живот, 2010, књ. 539, бр. 9, стр. 645-655.
21 Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2013, стр. 17-20, на: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 5. 10. 2013.
22 Европол имa зaкључeнe угoвoрe o стрaтeшкoj сaрaдњи сa појединим држaвaмa кoje нису члaницe 
Eврoпскe униje, између осталих и са Републиком Србиjом.
23 Симић, Б., Бoдрoжић, И., Стeвaнoвић, O., Пoлициjскa сaрaдњa у Eврoпскoj униjи у oквиру институциje 
Eврoпoлa, Зборник радова: Сузбиjaњe криминaлa и eврoпскe интeгрaциje, Криминaлистичкo-пoлициjскa 
aкaдeмиja и фoндaциja „Хaнс Зajдeл“, Бeoгрaд 2010, стр. 112.
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Одељење за послове Европола остварује општу сарадњу са Европском полицијском 
канцеларијом (Европол) и националним јединицама Европола у иностранству. Користи 
заштићени систем за комуникацију и размену података са Европолом и националним 
јединицама. Има приступ базама података Европола и базама података МУП-а Србије. Ко-
ординира и непосредно учествује у реализацији криминалистичко-оперативних акција 
са иностраним елементом. Прикупља, обрађује, анализира и размењује информације 
добијене од државних органа и институција у земљи, иностраних полицијских служ-
би и међународних организација. Такође, прати безбедносно интересантне трендове 
и појаве и учествује у изради стратешких и оперативних аналитичких материјала из 
области сузбијања криминалитета са елементом иностраности. Подржава активности 
полиције и других државних органа и институција у борби против недозвољене тргови-
не дрогом, илегалних миграција и трговине људима, кривичних дела против живота и 
тела, тероризма, фалсификовања страног и домаћег новца и других средстава плаћања, 
илегалне трговине моторним возилима, прања новца и корупције, финансијског и висо-
котехнолошког криминала као и других облика организованог криминала са иностра-
ним елементом. Обезбеђује потребне експертизе и стручну подршку за криминалистич-
ке истраге. Даје стручно мишљење о билатералним и мултилатералним уговорима и 
домаћим прописима из области унутрашњих послова и међународне сарадње, учествује 
у изради и припремању стручних мишљења о нацртима и предлозима прописа и оп-
штих аката и материјала који се достављају на мишљење и у припремању других општих 
аката. Одељење организује и изводи основну обуку за послове из своје надлежности за 
полицијске службенике Управе и МУП-а, а по потреби и за припаднике других држав-
них органа и институција.24

Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње

Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње остварује оп-
шту сарадњу са међународним организацијама и институцијама ФРОНТЕКС, ОЛАФ, 
УНОДЦ и осталим међународним и регионалним организацијама и иницијативама у 
чијем раду учествује и наша земља, а које су усмерене на сарадњу у области спречавања 
и сузбијања организованог криминала у међународним размерама. Одељење учествује 
у унапређењу билатералне сарадње која се огледа у координацији сарадње са ино-
страним полицијским официрима за везу, координацији и усмеравању рада официра 
за везу у иностранству и координацији и усмеравању рада међуресорних официра за 
везу. Користи заштићене системе за комуникацију и размену података са домаћим и 
међународним институцијама и службама. Има приступ националним и међународним 
базама података. Координира и непосредно учествује у реализацији криминалистич-
ко-оперативних акција са иностраним елементом. Прикупља, обрађује, анализира и 
размењује информације добијене од државних органа и институција у земљи, иностра-
них полицијских служби и међународних организација; прати безбедносно интересант-
не трендове и појаве и учествује у изради студијско-аналитичких материјала из области 
сузбијања општег и организованог криминала са елементом иностраности. Учествује у 
реализацији међународне кривичноправне помоћи и даје стручно мишљење о билате-
ралним и мултилатералним уговорима и домаћим прописима из области унутрашњих 
послова и међународне сарадње, учествује у изради и припреми стручних мишљења 
о нацртима и предлозима прописа и општих аката и материјала који се достављају на 
мишљење, израђује редовне и ванредне извештаје и планове рада. Припрема материјале 
и учествује у изради других општих аката, планова, стратегија и пројеката. Стара се о 
поштовању и примени међународних стандарда и протокола у раду.25

24  Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2013, стр. 17-20, на: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 5. 10. 2013.
25 Исто.
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Одељење за управљање информацијама

Одељење за управљање информацијама у свом саставу има: Одсек за комуникације и 
Одсек за обраду података.

Одељење за управљање информацијама врши послове сталног дежурства 
24/7 (frontdesk), тактичко-координационог и информативног центра. Организује 
функционисање и експлоатацију телекомуникационог и информационог система, 
пројектовање и основно техничко и информатичко одржавање. Користи и опслужује 
заштићене комуникационе системе међународних полицијских организација Интерпо-
ла, Европола, SECI центра, СИРЕНЕ (СИС). Има приступ интерним, националним и 
међународним базама података, користи их, опслужује и ажурира. Спроводи коорди-
ниран начин комуникације Управе са организационим јединицама унутар МУП-а Репу-
блике Србије и између других државних организација и институција.

Одељење у процесу управљања информацијама регулише употребу и слање пода-
така, послове који се односе на вршење документалистичке и аутоматске обраде по-
датака, израду статистичких прегледа, вођење прописаних интерних, националних и 
међународних евиденција, осигурава пријем и прослеђивање информација и порука 
путем безбедних електронских комуникација, врши послове примарне тријаже и об-
раде података као и непосредно поступање на захтеве домаћих и страних полицијских 
организација и официра за везу у хитним ситуацијама или по потреби. 

Управљањем информацијама Одељење регулише кретање информација на интерном 
и екстерном нивоу, дефинише руковођење радним токовима, обезбеђује поштовање пра-
вила о заштити и тајности података, контролу примене кодова за процену и поступање 
ради допунске заштите извора информација, обезбеђује сигурност информација и оси-
гурава да информација буде обрађена уз поштовање прописаних стандарда и процедура 
у међународној полицијској сарадњи. 

Одељење снабдева кориснике информацијама из интерних, националних и база 
података међународних полицијских организација којима има приступ. Процесом 
прикупљања, процењивања, упоређења, анализом и слањем унапређених информација 
пружа подршку криминалистичким истрагама и изради стратешких и оперативних 
анализа. Обезбеђује неопходне информације за обављање послова из надлежности 
Управе. Води интерне евиденције, уноси и ажурира податке у интерне, националне и 
међународне базе података.26

ПРИМЕРИ И РЕЗУЛТАТИ МЕЂУНАРОДНЕ 
ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ ПОЛИЦИЈЕ СРБИЈЕ

Полиција Србије се активно укључила у бројне процесе међународне сарадње и за-
узела значајно место у регионалним полицијским иницијативама везаним за борбу про-
тив организованог криминала. Тиме је постала важан чинилац европске безбедности. 

У овом делу рада представићемо неке примере и резултате међународне полицијске 
сарадње полиције Србије за 2010, 2011. и 2012. годину представљене у званичним 
извештајима (информаторима) о раду МУП-а РС.

Најзначајнији резултати међународне полицијске сарадње постигнути су у следећим 
областима:

− организовани наркокриминал;
− трговина и кријумчарење људи;
− трговина и кријумчарење ватреног оружја;
− организовани високотехнолошки криминал.27

26 Информатор о раду МУП-а РС, Министарство унутрашњих послова РС, Београд 2013, стр. 17-20, на: 
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/informator.h, доступно 5. 10. 2013.
27 
8�:�$�;<	�=<	�������	
����	������������
����	���������������������, Семинарски рад, Правни 
факултет у Крагујевцу, Крагујевац 2013, стр. 19.
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Најзначајнији резултати за 2010. годину28

Организовани наркокриминал je и даље један од најзаступљенијих облика органи-
зованог криминала у нашој земљи. Организовани наркокриминал посебно карактери-
ше појачано кријумчарење хероина и модификоване марихуане познатије под именом 
„сканк“. У том смислу, у 2010. години реализована је једна од највећих заплена хероина 
у последњих десет година, која је изведена у сарадњи са полицијом Републике Чешке и 
Управом царине. Ради се о количини од 120 кг хероина откривеног у царинском скла-
дишту у луци Панчево. 

Значајне су и заплене 15,5 кг хероина у Новом Пазару, 20,2 кг хероина на ГП Гра-
дина, 13,6 кг хероина на ГП Српска Црња. У сарадњи са више полиција у региону от-
кривена је петочлана организована криминална група, која се у дужем периоду бавила 
кријумчарењем „сканка“ из Албаније преко Црне Горе у Србију (заплењена око 42 кг 
„сканка“), као и седмочлана група која је кријумчарила „сканк“ из Црне Горе у Србију, а 
затим у БиХ и Хрватску (заплењено око 27 килограма). 

Што се тиче борбе против трговине људима и њиховог кријумчарења, у сарадњи са 
полицијом Мађарске ухапшени су припадници деветочлане организоване криминалне 
групе која је организовала илегално пребацивање људи на граници према Републици 
Мађарској, као и откривање групе од осам наших држављана који су организовали иле-
гално пребацивање 20 лица са подручја АП КиМ, Турске, Пакистана и Албаније. 

У области сузбијања кријумчарења и трговине ватреним оружјем пресечена су два 
канала за кријумчарење ватреног оружја између БиХ и наше земље и један канал који је 
водио из наше земље и БиХ у Француску. Откривене су две организоване криминалне 
групе, а на основу информација МУП-а Републике Србије, Министарство безбедности 
БиХ и Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) у БиХ ухапсили су чланове орга-
низоване групе која је деловала на територији те земље.

Откривање организованих облика високотехнолошког криминала карактерише ин-
тензивна међународна оперативна сарадња. Тако је на основу података српске полиције у 
Великој Британији ухапшено више лица због дистрибуције малолетничке порнографије 
путем Интернета. Затим, у склопу акције на сузбијању порнографске злоупотребе деце 
на Интернету достављени су подаци британској полицији за више од 50 лица. Такође, по 
захтеву Интерпола Немачке лишена су слободе два лица која су на интернету постављала 
сцене сексуалног злостављања деце. 

Најзначајнији резултати за 2011. годину29

У 2011. години настављено је са активностима на успостављању и развоју свих об-
лика међународне полицијске сарадње како са земљама у региону, тако и на ширем ев-
ропском простору. Посебна пажња посвећена је унапређењу билатералне полицијске 
сарадње кроз потписивање билатералних споразума. У 2011. години потписани су 
споразуми о полицијској сарадњи са Шпанијом, Црном Гором, Руском Федерацијом, 
Пољском и Македонијом. 

Најзначајнији резултати међународне полицијске сарадње постигнути су у следећим 
областима:

− организовани наркокриминал;
− организовани имовински криминал.
Организовани наркокриминал. Интензивна међународна полицијска сарадња резул-

тирала је хапшењем три (у Немачкој лишена слободе још два лица) члана међународне 
организоване групе која је од септембра 2010. до априла 2011. године, из Албаније, преко 

28 Најзначајнији резултати рада МУП-а РС за 2010. годину, Министарство унутрашњих послова, Београд 
2010, стр. 1 sq, на: www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/rezultati2010.doc, доступно 25. 4. 2015.
29 Најзначајнији резултати рада МУП-а РС за 2011. годину, Министарство унутрашњих послова, Београд 
2011, стр. 2 sq, на: www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/rezultati2011.doc, доступно 25. 4. 2015.
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Црне Горе и Италије, транспортовала 215 килограма марихуане од чега је 40 килограма 
продато на територији Србије, а остатак на територији Немачке. 

Добра међународна сарадња остварена је у пресецању канала за кријумчарење ко-
каина – у заједничкој акцији са БИА, а у координацији са Тужилаштвом за организо-
вани криминал и више европских полицијских служби и посредством SECI центра у 
Букурешту, разбијен је ланац кријумчарења кокаина из Јужне Америке у Европу. У тој 
акцији, у нашој земљи је пријављено 13 лица која су учествовала у куповини 169 кг ко-
каина у Боливији и његовом транспорту до Солуна где је и заплењен. 

Такође, у сарадњи са полицијом Краљевине Шведске, откривена је организована кри-
минална група која се бавила набавком кокаина у Холандији и његовим кријумчарењем 
у Шведску. 

Успешни резултати су остварени и у заплени синтетичких дрога – спречен покушај 
кријумчарења преко 30 кг екстазија из Републике Хрватске, као и покушај транспорта 
17 кг екстазија у источне земље, а откривена је и илегална лабораторија за производњу 
амфетамин-сулфата.

У области сузбијања организованог имовинског криминала истиче се откривање 
међународне групе, која је на подручју региона и земаља ЕУ одузимала аутобусе и ками-
оне високе класе и транспортовала их у Србију, да би их након мењања идентификаци-
оних ознака продавала у земљама Блиског истока. Група је откривена у сарадњи са НЦБ 
Интерполa и SECI центром у Букурешту. Такође, у сарадњи са полицијом БиХ откриве-
на је организована криминална група, која је 2010. и 2011. године кријумчарила возила 
крадена на територији БиХ.

Најзначајнији резултати за 2012. годину30

Најзначајнији резултати међународне полицијске сарадње за 2012. годину постигну-
ти су у следећим областима:

− организовани наркокриминал;
− трговина и кријумчарење људи;
− организовани имовински криминал.
Организовани наркокриминал. Издваја се откривање криминалне групе од које су 

заплењена око 84 кг „сканка” у Београду, као и шесточлане групе која је кријумчарила 
„сканк“ са подручја АП КиМ у земље западне Европе, када је заплењено 40 кг ове врсте 
марихуане. Такође, издваја се и откривање две групе које су узгајале марихуану на 
подручју Београда – пронађено и заплењено укупно 296 кг. Значајне активности пред-
узете су на откривању организованих наркокриминалних група, а у оквиру тога се ис-
тиче откривање групе од 11 чланова која је организовала набавку хероина у Турској и 
кријумчарење у Холандију, преко Србије и Словеније, а паралелно са тим, ова група је 
кријумчарила кокаин из Доминиканске Републике у земље западне Европе. Такође, от-
кривена је група од три кријумчара кокаина из Италије у нашу земљу и на територију БиХ, 
као и група од 11 лица која је у илегалној лабораторији у Београду вршила производњу 
метамфетамина који је кријумчарен у земље ЕУ.

Трговина и кријумчарење људи. Област трговине људима прате исте тенденције као 
и ранијих година, а односе се на преовлађујуће присуство тзв. унутрашње трговине 
људима у којој су оштећени претежно наши држављани. Активностима у борби про-
тив трговине људима, у 2012. години поднето је 36 кривичних пријава против 68 лица, 
од којих је 67 домаћих држављана, због кривичног дела трговине људима којима су 
оштећена 63 лица. Међу оштећенима се налази 58 држављана Србије, по једно лице из 
БиХ, Црне Горе и Молдавије, као и два лица без држављанства. Истиче се хапшење сед-
мочлане организоване криминалне групе која је извршила „купопродају“ држављанке 
Молдавије у циљу њене сексуалне експлоатације у земљама ЕУ.
30 Најзначајнији резултати рада МУП-а РС за 2012. годину, Министарство унутрашњих послова, Београд 
2012, стр. 2 sq, на: www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/rezultati2012.doc, доступно 25. 4. 2015.
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У сузбијању кријумчарења људи против 279 лица поднето је 165 кривичних пријава 
због организованог илегалног пребацивања преко државне границе укупно 1.560 лица, 
међу којима је највише држављана Авганистана (660), Пакистана (396), Сомалије (114), 
наших држављана са подручја АП КиМ (58), Марока (50), Сирије (49) и др. 

Организовани имовински криминал. У области сузбијања организованог имовин-
ског криминала откривене су две организоване криминалне групе са укупно девет 
чланова. Ухапшена је четворочлана организована криминална група која је извршила 
разбојништво у музеју–фондацији „Бурле“ у Цириху, одакле је одузела четири умет-
ничке слике укупне вредности 180 милиона швајцарских франака, међу којима је и 
„Дечак у црвеном прслуку“ Пола Сезана. Група је откривена у сарадњи са полицијом 
Швајцарске. Откривена је и петочлана организована криминална група, која је на 
подручју Београда одузимала путничка возила и на подручју општине Уб их расклапа-
ла у делове и продавала.

Осим група са „специјализованом“ криминалном делатношћу, пуна пажња је 
посвећена разоткривању група које се истовремено баве разноврсним формама орга-
низованог криминала. Разбијене су четири такве групе са укупно 42 члана, и то: гру-
па од десет чланова која је на територији Србије и других земаља у окружењу, као и 
у земљама Европске уније, вршила продају дроге, ватреног оружја и експлозивних на-
права – пронађено је и одузето 12 експлозивних направа, 5,5 кг експлозива, пет ручних 
бомби, одређена количина дроге и др.; група од 12 чланова која је кријумчарила кокаин 
из Доминиканске Републике и паралелно са тим вршила разбојништва и изнуде; група 
од 11 чланова која је у периоду од марта 2011. до децембра 2012. године, на подручју 
Врања, између осталог, подметала пожаре у објектима и путничким возилима, као и 
група од девет чланова, која је у мају 2011. године, на Кипру, активирањем експлозивне 
направе извршила кривично дело тешког убиства у покушају над држављанином Русије, 
а намеравала је и да врши разбојништва на територији Украјине над возачима теретних 
возила у намери одузимања тих возила и њихове препродаје на територији Русије. 

ЗАКЉУЧАК

Република Србија, кao и мнoгe другe државе, ниje пoштeђeнa кривичних дeлa кoja 
сaдржe eлeмeнтe инoстрaнoсти. Вeoмa динaмичнoм рaсту oвe врстe криминaлитeтa кoд 
нaс, пoрeд oстaлих фaктoрa, свaкaкo дoпринoси и гeoгрaфски пoлoжaj нaшe зeмљe прeкo 
кoje вoдe путeви из зaпaднe и срeдњe Eврoпe зa Блиски истoк и oбрaтнo, и прeкo кojих 
сe, oдувeк, oдвиjao вeoмa жив прoмeт људи и дoбaрa.

Сaврeмeнa срeдствa вeзe и трaнспoртa oмoгућaвajу криминaлцимa дa брзo прeлaзe из 
jeднoг мeстa у другo и дa нa тaj нaчин избeгну хвaтaњe, oднoснo oткривaњe. Пoкрeтaњe 
слoжeнoг и рeлaтивнo спoрoг oпштeг институтa мeђунaрoднe кривичнoпрaвнe пoмoћи у 
услoвимa нajчeшћe субjeктивних мeђунaрoдних стaвoвa и тумaчeњa, кaдa je у питaњу oвa 
oсeтљивa мaтeриja, зaтим рaзличити прoписи у мaтeриjaлнoм и прoцeснoм кривичнoм 
прaву, изoлoвaнoст и jeзичкe бaриjeрe у мeђусoбнoм кoмуницирaњу, нису гaрaнтoвaли 
скoрo никaкaв успeх, која год фaзa дa je у питaњу: oткривaњe учиниoцa кривичнoг дeлa, 
њeгoвo хвaтaњe или изручeњe.

Нaстojaњa субјеката међународне полицијске сарадње усмeрeнa су нa интeнзивну 
и прaвoврeмeну рaзмeну инфoрмaциja, при чeму сe мoрajу кoристити прeднoсти 
тeхнoлoшкoг нaпрeткa кaкo би сe oвa рaзмeнa мaксимaлнo убрзaлa. Уз тo, пoтрeбнo je 
пojeднoстaвити фoрмaлнoсти зa кoмуницирaњe измeђу зeмaљa, унaпрeдити aнaлитички 
рaд и размену искуства. 

На основу приказаног у овом раду можемо закључити да постоје правне, организа-
ционе и друге основе за добру полицијску сарадњу полиције Србије у региону, Европи и 
свету, као и настојања да се та сарадња прошири, интензивира и побољша.
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ORGANIZATION AND TASKS OF THE ORGANIZATIONAL UNITS 
RESPONSIBLE FOR INTERNATIONAL POLICE COOPERATION IN 

CONFRONTING CONTEMPORARY FORMS OF CRIME
Ivica Mladjovic, МА

Basic Police Training Centre in Sremska Kamenica

Abstract: International police cooperation in the Republic of Serbia takes place via the 
Ministry of Interior (hereinafter: MoI). MoI realizes international cooperation on the level 
of ministers and certain Ministry representatives, and organises international cooperation for 
the needs of the police. Within the Minister’s Cabinet of the MoI, the Bureau for International 
Cooperation and European Integration works and performs tasks related to international (po-
lice) cooperation. On the level of the General Police Directorate, this cooperation takes place 
through the Directorate for International Operative Police Cooperation, which comprises sev-
eral departments specialised for particular forms of cooperation. In addition to presenting the 
organisation and tasks of all organisational units, the goal of this paper is to present the most 
important results in confronting contemporary forms of crime as the contribution of interna-
tional police cooperation.

Keywords: organisation of the police, international police cooperation, contemporary 
crime forms.





УТИЦАЈ ПОЗНАВАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ЕФИКАСНОСТ ДЕЛОВАЊА 
БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ У СУЗБИЈАЊУ 

ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Марко Јорданов Тодоровић1

Сажетак: Безбедноснo-обавештајне службе једне државе морају да буду 
оспособљене за успешно супротстављање терористима и криминалцима свуда где 
угрожавају националну безбедност. Битан предуслов за овакву способност јесте да 
припадници ових служби веома добро познају матерњи језик терориста и крими-
налаца који представљају директну претњу држави, као и један и више светских 
језика. Испуњењем овог битног предуслова ствара се могућност за успостављање и 
остваривање ефикасне сарадње са безбедносним и обавештајним службама земаља 
заинтересованих за заједничку борбу против тероризма и организованог криминала.

Веома је важно имати у виду да овакав захтев произилази из докумената Савета 
безбедности УН у којима се придаје велики значај међународној сарадњи у борби 
против тероризма. Безбедносне службе највећег броја земаља поступају у складу са 
овим захтевом, али евидентно је да у тој области постоји недопустива празнина. Наи-
ме, службе безбедности појединих земаља не придају значај овом веома важном сег-
менту, што наравно утиче на ефикасност њиховог противтерористичког деловања.

Сврха овог рада јесте да се скрене пажња на овај проблем, критички анализира 
стање у тој области и презентују мере за његово превазилажење.

Кључне речи: службе безбедности, национална безбедност, познавање страних 
језика, тероризам, организовани криминал, међународна сарадња.

УВОД

У савремене изазове безбедности спадају климатске промене, стално усавршавање 
нуклеарног, хемијског и биолошког оружја у све већем броју земаља. Затим следе 
епидемија вируса сиде, пролиферација оружја за масовно уништење, све већи дефи-
цит енергетских ресурса и велике разлике у степену културног и економског развоја, 
што има за последицу сиромаштво и социјалну угроженост дела становништва. Суш-
тина ових ризика, изазова и претњи јесте да они све више постају непредвидиви, 
асиметрични и да имају транснационални карактер. Иако су на листи опасности које 
угрожавају безбедност света иза ових ризика, тероризам и организовани криминал су 
ипак аморфнијег и веома злокобног карактера и веома је тешко супротставити им се.

Терористички напад на САД 11. септембра 2001. године и многи напади који су 
уследили касније широм света, као и достизање критичних размера организованог 
криминала, као врсте криминала који се најбрже трансформише, на глобалном нивоу, 
показали су да смо суочени с новим изазовима и претњама међународној безбедности 
у најгрубљем и најбезобзирнијем облику. Борба против тероризма и супротстављање 
организованом криминалу данас представљају велико искушење за државу. Ове две 
претње постају све више повезане и стога су и одговори на њих све сложенији. 

Припадници служби безбедности и специјализованих полицијских јединица за 
сузбијање тероризма и организованог криминала морају да поседују велике пси-
хофизичке квалитете те да поред тога обавезно имају широко мултидисципли-
нарно образовање. У неким земљама они морају да имају практично два висока 
образовања, или неко додатно усавршавање након завршених основних студија. 
Тачније, професионални припадници тих служби, нарочито у савременим условима, 
морају да имају атрибуте правог ерудите. То свакако подразумева, између осталог, 

1 Професор, специјалиста за безбедност из области борбе против тероризма.
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и обавезно познавање најмање једног страног језика. Енглески је неопходан као језик 
глобалне комуникације, француски и немачки су такође језици којима се комуницира 
широм света, али знање још једног или више језика само је додатна предност. Заправо, 
знање више страних језика, због глобализације тероризма и организованог криминала 
и великог значаја међународне сарадње у борби против њих као изузетно друштвено 
угрожавајућих појава, у савременим условима представља обавезу и потребу.

Знање страних језика јесте основни услов за рад у једној савременој, добро 
организованој безбедносној, обавештајној и полицијској служби, без обзира о којој је 
врсти послова реч. Припадници безбедносно-обавештајних служби који говоре стра-
не језике, или професионални лингвисти запослени у тим службама, ангажовани су да 
преводе и анализирају писане или аудио материјале и директно прате комуникацију те-
рориста, али имају кључну улогу и у обављању задатака на тактичком нивоу. Једна од 
најзначајнијих препорука CARPO2 пројекта („Развој поузданих и функционалних си-
стема полицијског деловања, јачање борбе против главних криминалних активности и 
јачање полицијске сарадње“) Савета Европе и Европске уније за превазилажење недоста-
така у сузбијању организованог криминала је повећање оспособљености за спровођење 
истраживања у области организованог криминала тако што ће се превазићи препреке 
помоћу одговарајуће језичке обуке за припаднике и службенике агенција које се баве 
овим пословима. Наравно, од врсте послова зависи и ниво знања страних језика који 
је потребан за њихову успешну реализацију и обрнуто. Од нивоа познавања страних 
језика често зависи и обим ангажовања, па ту постоје битне разлике. 

ОБЛИЦИ КОРИШЋЕЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
У ИСТРАЖИВАЊУ ТЕРОРИСТА И КРИМИНАЛАЦА

Иако наизглед једноставно, питање знања страних језика у борби против тероризма 
и организованог криминала је врло комплексно и не ограничава се само на практичну 
страну могућности комуникације. У третирању овог проблема намеће се основна подела 
знања страних језика:

− на нивоу руководећих структура (сарадња са иностраним и међународним струк-
турама безбедности, организација међународних конференција и форума);

− на нивоу оперативних структура (инфилтрирање у терористичке и криминалне 
кругове, одржавање агентурне мреже, пресретање електронских комуникација, инфор-
мативни разговори);

− на нивоу аналитичких структура безбедносних и полицијских служби.
Ако се изврши дубља анализа ове поделе, види се да је знање страних језика на нивоу 

руководећих структурних елемената мање сложенији феномен од знања страних језика 
на нивоу оперативних структура. Руководећи структурни елементи морају да знају 
један или више страних језика. Обавезан је енглески као глобални језик комуникације, 
на оном нивоу којим ће моћи да остварују брзе и ефикасне контакте са безбедносним 
структурама земаља у региону и шире, са којима сарађују и са којима се борe против 
тероризма и криминала. Боља међусобна сарадња, тешње везе и размена информација 
и заједничке активности у борби против тероризма представљају један од предуслова 
за његово сузбијање. Познавање страних језика је веома важно и због организовања 
међународних конференција о тероризму и организованом криминалу које окупљају ек-
сперте из области безбедности из земаља појединих региона и експерте међународних 
организација (УН, НАТО, ОЕБС и др.) које се баве безбедношћу. Тада се заједнички 
разматрају анализе, размењују мишљења, искуства, ставови и вредности у погледу теро-
ристичке претње појединим државама или појединим регионима у целини, и процењују 
њихови капацитети за супротстављање овим претњама.
2 Први извештај о организованом и привредном криминалу у Југоисточној Европи израђен у лето 2005. 
године у оквиру CARPO пројекта, заједничког пројекта за развој система полицијског деловања који 
финансирају Савет Европе и Европска комисија. 
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Рад јединице за аналитичке послове је немогућ без висококвалификованог кадра 
лингвиста. Организацијска структура савремених безбедносно-обавештајних служби је 
незамислива без постојања јединице за аналитичке послове јер она представља мозак 
целе организације и место где се осмишљавају даље активности и предлажу нови прав-
ци деловања у борби против тероризма и организованог криминала. У ову јединицу 
се сливају сви прикупљени подаци, информације и сазнања која представљају резул-
тат рада појединих оперативних јединица. Ови подаци и информације се даље обрађују 
и анализирају, процењује се њихова веродостојност, што наравно подразумева и 
транслацију3 јер се велики део података добија на страном језику или језицима мањина 
у матичној држави. 

На пословима анализе садржаја штампе, радио и ТВ емисија, каталога, информатора 
и других публикација ангажују се стручњаци за многе области, или се чак унутар органи-
зационе структуре безбедносно-обавештајних служби оснивају посебне организационе 
јединице за праћење штампе и слично. Ради се обично о информацијама о достигнућима 
у области културе, привреде, научног и технолошког развоја и спорта, о одлукама држав-
ни и других органа, о најважнијим политичким питањима, изјавама најутицајнијих по-
литичких и других јавних личности у свету, резултатима међудржавних конференција 
на свим пољима и друго. Тако је, на пример, услед повећања квантитета и врста подата-
ка који се тим путем прикупљају, у оквиру ЦИА (Central Intelligence Agency) формирана 
посебна служба на коју су пренете надлежности централизованог и синхронизованог 
прикупљања и обраде података из отворених извора. Ради праћења страних средстава 
информисања, посебно радио и ТВ програма, у САД је надлежна посебна служба у ок-
виру ЦИА (CIA’s Foreign Broadcast Information Service – FBIS).

Према неким изворима, библиотека ЦИА добија месечно до 200.000 примерака 
публикација из страних држава, док у току једног дана тзв. мониторна служба ЦИА при-
ми и бележи око шест милиона речи на 60 језика. Коришћењем компјутера (,,аутомат-
ских преводилаца“), преко кључних појмова и области, врше се претходна селекција и 
превод информација из великог броја часописа, појединачних радова, чланака и слично. 
Још почетком шездесетих година 20. века ЦИА је располагала електронском преводи-
лачком машином која је преводила текстове средње компликованости са руског на ен-
глески језик брзином од 30.000 речи на сат4. Међутим, велики број безбедносних служби 
у свету не располаже овако развијеним и софистицираним електронским средствима, 
па се њихов рад углавном заснива на високостручном кадру лингвиста. Ипак, због ком-
плексности феномена знања страних језика на нивоу оперативних структура, више се 
треба посветити овој проблематици.

ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА ТЕРОРИСТА И КРИМИНАЛАЦА 
– ОСНОВНИ УСЛОВ ПРИМЕНЕ МЕТОДА ИНФИЛТРАЦИЈЕ 

Оперативци безбедносно-обавештајних и полицијских служби имају наглашену уло-
гу јер директно ступају у контакт са терористима и криминалцима. Један од основних 
метода оперативног рада у борби против тероризма, где је знање језика терориста ос-
новни предуслов, јесте инфилтрација (тајно уграђивање) у структуре противника. 

Смисао инфилтрације је у томе да се оперативац на најподеснији начин тајно угра-
ди (инфилтрира) у одговарајуће структуре противника, чиме се ствара објективна 
могућност за откривање његових виталних тајни. За примену овог тајног метода бирају 
се најобученији и стручно и професионално најпоузданији професионални припадници 
безбедносно-обавештајних служби, тако да се с правом може рећи да су инфилтратори 
најпоузданији и најпрецизнији извори података за службу која их уграђује у структуре 
противника. Процес уграђивања оперативца у противничке кругове је потпуно план-
ска и осмишљена активност, што је неопходно због његовог излагања великом реалном 

3 Транслација (лат. translatio) превод, превођење (на други језик).
4 М. Милошевић, Систем државне безбедности, Полицијска академија, Београд, 2001, стр. 157-159.
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ризику од откривања, а што само по себи повлачи многе последице (могућност про-
тивника да сазна стратегијско опредељење службе која га је уградила, да открије методе 
рада и уграђивања и сл.). Инфилтрант мора стално изграђивати и учвршћавати уверење 
код противника о себи као особи која му је одана и поуздана, а све то уз припремљену 
(пласирану) легенду о свом целокупном идентитету.

Припремљена легенда представља у већини случајева измишљену, суптилно намет-
нуту и добро утемељену животну причу којом се пред противником прикривају стварна 
биографија инфилтратора и његова професионална активност или било какав однос са 
безбедносним и обавештајним структурама његове државе. Иначе, инфилтратор мора 
да буде изузетно квалитетно оспособљен, сналажљив, стрпљив, дисциплинован, при-
родно надарен и интелигентан, ауторитативан у области деловања коју подразумева 
смишљена легенда, и са развијеном способношћу прилагођавања новој средини, што 
значи да је веома важно да добро познаје обичаје, културу и језик противничких струк-
тура где бива уграђен. 

Што се тиче нивоа знања језика потребног за ову врсту оперативног рада, апсолут-
но је нужно да се у његовој материјалној реализацији (говору, писању, гестикулацији) 
тај језик не препознаје као страни. Једноставније речено, када оперативни радник на 
задацима инфилтрирања говори или пише на предметном страном језику, његови са-
говорници којима је тај језик матерњи не смеју ни на који начин приметити да њему то 
није матерњи односно први језик. Тај ниво и тај квалитет знања језика терориста (стра-
ног језика) подразумева, парадоксално, и уобичајне лексичке5, синтаксичке6 и фонетске7 
грешке које праве говорници којима је тај језик матерњи. 

Другим речима, када је реч о квалитету знања предметног језика, нагласак мора бити 
стављен више на његову аутентичност него на граматичку беспрекорност у строго на-
учном смислу. Тако не треба заборавити да чак и врло образовани људи (којима језик 
није струка) често праве грешке које се, због своје фреквентности, не примећују или не 
доживљавају као шокантне због чега би се аутентичност говорниковог знања предмет-
ног језика довела у питање. 

Наравно, и друга крајност, „претерана аутентичност“ може индиковати управо не-
аутентичност. У француском језику постоји идиоматски израз plus vraie que nature, са 
значењем стварније него у природи, а употребљава се у пежоративном смислу да би се 
означило ликовно дело (слика или скулптура) које због свог фотографског хиперреа-
лизма нема велику уметничку вредност. У ширем, пренесеном значењу, означава свако 
претеривање у напору за аутентичношћу. Оперативац који у језику терориста претерује 
у употреби идиоматских8 израза, жаргонских израза, језичких структура које припадају 
језичким регистрима друштвених група којима сам оперативац не припада, открива се 
као неаутентичан говорник, што доводи у питање успешност његовог оперативног рада. 
Сваки језик карактеришу и дијалекти, локализми и аргои, што овај проблем чини још 
комплекснијим. 

НИВО ПОЗНАВАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНТУРНОГ МЕТОДА

Не тако успешан као метод инфилтрације, агентурни или класични метод и даље 
остаје незамењив и поред развоја других софистицираних метода у новије време. У ети-
молошком смислу термин „агент“ води порекло од латинског израза agens, који означава 
лице које нешто ради, дела, а у безбедносном смислу му се придаје значење шпијуна, 
детектива, тајног органа службе безбедности и друго. Под овим појмом се подразумева 

5 Лексички (грч. lexikon – речник) речнички, који спада у речник, који се тиче речника. 
6 Синтакса (грч. syntaxis – језички тачан реченични сноп) уређење, уређивање; грам. део граматике који се 
бави реченицом и њеним саставним деловима тј. речима и облицима.
7 Фонетски (грч. phone – звук) грам. гласовни;фонетика (наука о гласовима и о творби гласова). 
8 Идиоматологија (грч. idioma, logia) филолошка наука о особеностима језика, наука о наречјима.
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лице које није професионално везано за безбедносно-обавештајну службу, и које са њом 
организовано и тајно сарађује из различитих побуда. 

У формирању и одржавању агентурне мреже познавање једног или више страних 
језика, пре свега знање језика сарадника из агентурне мреже, има огроман значај. Тачније, 
успешност оваквог вида прикупљања података о терористима, као и код инфилтрирања, 
директно зависи од овог феномена. Придобијање за сарадњу страних држављана или 
сопствених грађана припадника неке националне мањине, који су потенцијална терори-
стичка претња једној држави, захтева постизање врло високог степена блискости између 
оперативца и будућег сарадника. Уз помоћ преводиоца, трећег лица, тај степен блиско-
сти се врло тешко или никако не може постићи. Они понекад веома тешко прихватају 
сарадњу и отежавају оперативни рад. У таквим ситуацијама знање страног језика, одно-
сно језика будућег сарадника, може имати врло позитиван ефекат. Када од оперативца 
чује речи на свом језику, сарадник ће аутоматски транспоновати целу ситуацију у кул-
турни и цивилизацијски амбијент који му је близак, а самог оперативца ће доживети као 
неког ко му је близак и у кога може имати поверења. 

Осим тога, очување тајности и дискреције би у том случају било доведено у питање. 
Сарадник ће се у друштву оперативца са којим може да комуницира на сопственом 
језику осећати мање нелагодно, понекад и пријатељски, а кад је реч о припадницима 
етничких мањина, та чињеница ће увелико допринети осећању уважавања сарадника 
од стране оперативца, посебно ако је оперативни радник у психолошком и културном 
смислу изнад сарадника. Што је та разлика у културном нивоу већа у корист оператив-
ног радника, то ће фасцинација сарадника знањем његовог језика бити већа, а самим 
тим и његово поверење и његова спремност на сарадњу. Познавањем језика сарадника, 
што најчешће условљава и познавање обичаја и културе сарадника, и оперативац ће 
се са психолошког становишта осећати сигурно, самоуверено, ауторитативно, од чега 
у многоме зависи ефикасност његовог рада. Наравно, овде долазе до изражаја и дру-
ги неопходни квалитети оперативаца, али је језик сигурно један од најважнијих. Овај 
метод је примаран у раду савремених безбедносно-обавештајних служби, CIA, BND 
(Bundesnachrichtendienst), MOSSAD (ha-Mossad ule-Tafkidim Meyuhadim), MI-6 (Secret 
Intelligence Service – SIS).

ИНТЕРЦЕПЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

Прикупљање информација пресецањем, интерцепцијом (interception) електронских 
комуникација представља такође веома важан метод у истраживању терориста. И овај 
метод истраживања је незамислив без веома високих лингвистичких квалитета, наро-
чито у контроли телефонских разговора и Интернета као нове методе комуникације и 
оглашавања терориста. 

Преко Интернета иде интензивна пропаганда, оправдавају се акти тероризма, 
регрутују се нови чланови, договарају акције, барата се новцем, чак се могу наћи и упут-
ства за израду приручних експлозивних средстава. Колико је ова појава масовна, говори 
податак да је 11. септембра 2001. године Ал Каида себи обезбеђивала подршку на 32 веб-
сајта, да та бројка достиже 45.000 и да се процењује да близу пола милиона сајтова данас 
подржава разне врсте тероризма. 

Служба која се у САД бави овим делатностима је Агенција за националну безбедност 
– NSA (National Security Agency). Седиште ове обавештајне агенције је у Форт Џорџ Миду 
(Fort George Мid), у држави Мериленд (Marryland) 16 километара североисточно од Ва-
шингтона. Процењује се да је у тој агенцији ангажовано 140.000 лица, од којих је око 
30.000 стручњака распоређено у више од 1.000 прислушних центара на земљи, води и у 
ваздуху, односно у авионима и другим летелицама и сателитима специјално опремљеним 
за праћење електронских сигнала широм света. У области прикупљања обавештајних по-
датака, највећа снага САД је технологија. Софистицирани сателити и други системи могу 
да прислушкују телефонске разговоре, врше интерцепцију комуникација, сакупљају по-
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датке и прате кретања терориста. Међутим, директор Института за ратне и миродоп-
ске студије Универзитета Колумбија, Ричард Бетс (Richard Betts), предложио је да САД 
и поред поседовања овако ефикасних система изврше одређене реформе у кадровском 
смислу. Тачније, иако се у саставу ових служби већ налазе висококвалификовани лингви-
сти, он је захтевао повећање броја оперативаца и аналитичара који ће бити оспособљени 
да говоре арапски језик на нивоу матерњег језика. Предлог за овакву врсту реформе је 
упућен непосредно након терористичког напада на САД 11. септембра 2001. године. 

Сматра се да, по квалитету опреме и стручности запосленог кадра, веће и потпуније 
центре за извођење оваквих делатности, поред САД, имају само службе Велике 
Британије (GCHQ – Government Communications Headquarters – Главни штаб владе за 
комуникације) и Русије (ФАПСИ – Федералъное Агентство Правителъственной Связи и 
Информации – Федерална агенција за Владине комуникације и информације). Међутим, 
и Обавештајна служба Министарства одбране Израела – A’man (Agaf ha / Modi’in) до-
била је значајну помоћ америчке обавештајне заједнице, посебно у виду електронске и 
компјутерске модернизације. 

Као што смо видели, глобална мрежа (Интернет) пружа велике могућности те-
рористичким колективитетима за пропагирање својих активности, комуникацију и 
регрутовање нових чланова. Међутим, Интернет пружа једнако велике могућности и 
безбедносним структурама у борби против тероризма. 

Ако оставимо по страни могућност праћења електронских порука, преко класичне 
електронске поште или преко непосредних peer to peer комуникација (контролом стал-
них или динамичких IP адреса), што представља посебан вид пресретања (интерцепције) 
комуникација, технолошки прилично компликован с обзиром на постојање софтвера 
за генерисање лажних адреса, али што не спада непосредно у домен лингвистичких 
перформанси у борби против тероризма, мноштво политички, идеолошки, и рели-
гиозно оријентисаних форума на Интернету омогућава и безбедносним структурама 
да се преко тог облика комуникације активно укључе у борбу против тероризма. Ово 
утолико пре што се учествовање у форумима на Интернету обавља, по традицији, под 
псеудонимима, што је иницијално требало да обезбеди максималну „слободу“ и „де-
мократичност“ форумских дискусија. Наиме, у херојско доба информатике, крајем 
осамдесетих и почетком деведесетих година двадесетог века, у време пуцања источ-
ног блока и урушавања његових изразито репресивних режима, Интернет је у многим 
земљама представљао једини, од стране репресивне државе неконтролисани, начин 
комуницирања са спољним светом. Ипак, у страху од свемоћних тајних полиција, учес-
ници у политичким и идеолошким дискусијама на форумима Интернета промовисали 
су праксу употребе псеудонима9. С друге стране, псеудоними су се генерално одомаћили 
на Интернету и због неких других садржаја који нису ни политички ни религијски ни 
идеолошки, али могу бити једнако компромитујући. 

Распрострањеност употребе псеудонимима олакшава инфилтрирање припадника 
безбедносних служби који се баве овом делатношћу у форуме у којима се у мањој или 
већој мери, мање или више прикривено или отворено, заговарају идеје и уверења којима 
се оправдава или подстиче тероризам. 

У лингвистичком смислу форуми на Интернету представљају огромно олакшање за 
припаднике безбедносних служби (али и за терористе) будући да је на великом броју 
тих форума договорени заједнички језик комуникације неки од „великих“ светских 
језика. С обзиром да се огромна већина терориста регрутује са подручја језика ограни-
чене дифузије, осим арапског језика који, и поред релативно велике распрострањености, 
ипак нема универзалност енглеског или француског језика, а пошто практично сви те-
рористички колективитети желе да себи обезбеде најширу могућу промоцију, употре-
9 Псеудоним (грч. pseudos – лаж и όnyma – име) лажно име, надимак, тајно, односно конспиративно име 
којим се служе у међусобној комуникацији припадници илегалних организавија или група. Псеудоним се 
користи као мера безбедности да би се онемогућила идентификација појединца приликом откривања и 
пресецања непријатељских делатности од службе безбедности. (Обрен, Ђ.: Лексикон безбедности, Парти-
занска књига, Београд,1986. )
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ба ,,великих” језика намеће се сама по себи и прихваћена је иако многе терористичке 
организације те језике сматрају „непријатељским“. Дакле, оперативци и аналитичари 
безбедносних служби који учествују на неком форуму не морају знати ни један од „ма-
лих“ језика (баскијски, албански, корзикански, тамилски, ирски итд. ) да би равноправ-
но, уверљиво и успешно учествовали у форумским дискусијама и непосредно утицали 
на мишљења, пласирали стварне или оперативно корисне лажне информације и, нарав-
но, прикупили одређене информације које су важне за аналитичку обраду.

Смисао инфилтрације је у томе да се на најподеснији начин тајно угради (инфил-
трира) у одговарајуће структуре противника, чиме се ствара објективна могућност за 
откривање његових виталних тајни. За примену тог, несумњиво изузетно поверљивог, 
односно тајног метода, бирају се најобученији и стручно и професионално најпоузданији 
професионални припадници безбедносно-обавештајних служби, тако да се с правом 
може рећи да су инфилтратори најпоузданији и најпрецизнији извори података за служ-
бу која их уграђује у структуре противника. Процес уграћивања оперативца у против-
ничке кругове јесте потпуно планска и осмишљена активност, што је неопходно због 
његовог излагања великом реалном ризику од откривања, а то повлачи многе последице 
(могућност противника да сазна стратегијско опредељење службе која га је уградила, 
да открије методе рада и уграђивања и сл.). Инфилтратор код противника мора стално 
изграђивати и учвршћивати уверење о себи као особи која му је одана и поуздана, а све 
то уз припремљену (пласирану) легенду о свом целокупном идентитету. 

Што се тиче нивоа знања језика потребног за ту врсту оперативног рада, апсолутно је 
нужно да се у његовој материјалној реализацији (говору, писању, гестикулације) тај језик 
не препознаје као страни. Једноставније речено, кад оперативни радник на задацима 
инфилтрирања говори или пише на предметном језику, његови саговорници, којима је 
тај језик матерњи, не смеју ни на који начин приметити да њему то није матерњи, одно-
сно први језик. Тај ниво и тај квалитет знања језика терориста (страног језика) подраз-
умева, парадоксално, и уобичајене лексичке, синтаксичке и фонетске грешке које праве 
говорници којима је тај језик матерњи.

МЕТОДЕ ЗА УЧЕЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ПОТРЕБЕ 
ПРИПАДНИКА БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ

Познавање страних језика постаје данас и један од услова ефикасне борбе против 
тероризма. Језик је жива материја подложна променама и усавршавању. Као и људи, 
језик се мења, прилагођава времену и све бржем живљењу. Зато је, ради остваривања 
жељених, високо пројектованих резултата, потребно непрекидно усавршавање како 
оних који уче језик, тако и оних који изводе наставу учења страних језика. 

За постизање високих лингвистичких квалитета и њихово одржавање и даље 
усавршавање, неопходно је постојање специјализованих служби или центара за учење 
страних језика у оквиру цивилних и војних безбедносно-обавештајних служби. Западне 
службе безбедности одавно придају велики значај лингвистичким квалитетима својих 
припадника, али ова пракса код нас не постоји. 

Учење страних језика у безбедносним службама је један веома комплексан и перма-
нентан процес и овакве курсеве морају да изводе високо образовани лингвисти, стално 
запослени у овим службама, који су прошли додатна усавршавања и специјализацију, 
пре свега у иностранству. Наиме, ради се о једној специфичној области која захтева по-
себну терминологију, па тако имамо примере да веома искусни лингвисти који одлично 
владају општом терминологијом наилазе на неразумевање термина карактеристичних 
за послове безбедности. Поставља се питање на који начин и којим методама постићи 
високе лингвистичке квалитете које захтева оваква врста делатности. 

Већ смо разрадили питање значаја владања страним језицима на нивоу различитих 
безбедносних структура у противтерористичкој борби. Том приликом смо уочили и 
битне разлике у врсти и квалитету знања страних језика на нивоу руководећих струк-
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тура и структура које се баве оперативним радом. Код руководећих структура, ниво 
квалитета знања страних језика може се сматрати довољним и задовољавајућим уко-
лико су у стању да на том језику или тим језицима комуницурају директно са иностра-
ним службама безбедности. Свака епоха има језик који се намеће као опште средство 
комуникације, у средњем веку латински, потом француски, а данас је то неоспорно ен-
глески језик, глобални језик комуникације. Знање страних језика на нивоу ових струк-
тура мора бити врло солидно, али је одређена несавршеност, посебно што се тиче из-
говора, сасвим прихватљива, наравно, под условом да не утиче на разумљивост и да не 
доводи у забуну у сфери значења. Оспособљавање за владање страним језицима на овом 
нивоу омогућава овладавање речником адекватним за сваку врсту практичне и друшт-
вене комуникације, али обавезно и за дискусије из области професије (овладавање 
стручном терминологијом). 

Када говоримо о нивоу квалитета знања језика за потребе аналитичких послова, вео-
ма је важно добро владање лексиком због праћења писаних материјала и новинских чла-
нака о друштвеним, политичким, економским и другим темама. Такође, веома је важно 
и добро разумевање говорног језика због праћења радио и ТВ програма на књижевном 
страном језику, али и веома добро разумевање дијалеката и локалних говора, као и дру-
гих језичких регистара. За постизање оваквог нивоа знања страних језика обавезна је 
употреба специјализованих лабораторија и кабинета за стране језике због аудио-методе 
учења страних језика. 

Беспрекорно знање страних језика, на нивоу матерњег језика, главни је услов у опе-
ративном деловању безбедносно-обавештајних служби. Овакво знање језика је пре 
свега неопходно за метод инфилтрације у терористичке кругове. Стручно лингвистич-
ко оспособљавање за овакву врсту истраживања терориста је веома дуг и комплексан 
процес. Пре свега, неопходна је строга селекција кандидата који се пријаве за рад у 
овим службама; поред осталих критеријума (психофизичке способности, безбедносна 
провера итд.), будући припадник безбедносне службе мора да буде високо образован, 
пожељно је из области филолошких наука. Наравно, то никако не значи да се само линг-
висти могу успешно бавити оваквим радом; наиме, веома често имамо примере да људи 
који заврше техничке или неке друге факултете имају више смисла за учење страних 
језика од лингвиста. 

Као што смо већ рекли, ниво знања страних језика за метод инфилтрације мора да 
буде на нивоу знања матерњег језика. Овакав ниво се постиже пре свега кроз две фазе. 
Прва фаза је похађање свакодневне наставе у специјализованим интерним школама 
(центрима), и то коришћењем свих метода за учење страних језика. Те методе су читање 
и превођење текстова, преслушавање аудио-материјала, свакодневна конверзација са 
лекторима и укључивање у наставу „нејтив спикера“ (native speaker), предавача коме је 
страни језик који се изучава – матерњи. 

Друга, веома важна фаза захтева боравак и усавршавање у иностранству као и линг-
вистичко усавршавање у оквиру стручне сарадње са безбедносним структурама стра-
них држава. Ова фаза је веома важна јер се боравком у земљи чији се језик изучава, 
усавршава све оно што је научено у интерној школи, и то пре свега језички регистри 
тог језика. Заправо, ради се о различитим нивоима језика који зависе од социјалног по-
рекла, степена културе и тренутне ситуације говорног лица. Тако можемо разликовати 
академски, фамилијарни, народски говор и арго. Арго је врста језика која заслужује да 
се специјално изучава у правом смислу те речи. 

Сви видови аргоа су говори–паразити. Они се употребљавају као начин комуникације 
у некој интерној средини, у социјалним групама које живе заједно, и веома су чудни и 
тешко разумљиви за оне који у њих нису упућени. Ови говори имају изговор и грама-
тику нормалних језика за које се везују, али им је речник посебан јер је изграђен тако да 
има пуно скраћеница, деформисаних речи, метафора итд. Од почетка 18. века злочинци 
су употребљавали једну посебну врсту аргоа који је назван жаргон. Реч жаргон обележа-
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ва неправилну и неотмену форму говорног језика (супротну граматичким правилима и 
нормалној вредности речи). 

Ако сагледамо проблематику феномена знања страних језика мало дубље, видећемо 
и његову комплексност постојањем вернакуларних10 језика, као што је то језик кисва-
хили у централноисточној Африци. Знањем оваквог језика, припадници безбедносно-
обавештајних служби могу да „оперишу“ на целој територији неке земље, или чак кон-
тинента, као што је случај са језиком кисвахили у Африци. 

ЗАКЉУЧАК

Овако дефинисано знање страних језика никако не сме бити статично. Наиме, у бор-
би против тероризма оно подразумева стално усавршавање на свим нивоима: лексич-
ком, дијалектолошком, фонетском. У безбедносним структурама Западне Европе одав-
но је уобичајено да њихови припадници владају бар једним страним језиком, најчешће 
енглеским, и од својих иностраних колега очекују исто. Глобализација тероризма као 
и осавремeњивање технологије комуникација и технологије рада у овим структурама 
налажу знање страних језика као један од најважнијих критеријума за бављење посло-
вима безбедности и пословима борбе против тероризма. Огромна већина припадника 
безбедносних структура са високим образовањем нису по основном образовању линг-
висти, а знање које се у нашим условима може стећи у средњошколским установама, 
а поготово на факултетима, где је страни језик често најспореднији од свих предмета, 
објективно је недовољно за његово озбиљније коришћење у борби против тероризма. 
Нужна је, дакле, додатна обука. 

Та додатна обука се може обезбедити пре свега у интерним специјализованим цен-
трима за учење страних језика у безбедносним службама, јер је то најбољи начин за 
овладавање специфичном стручном терминологијом без које се борба против тероризма 
не може замислити. Наравно, предавачи који изводе наставу учења страних језика у овим 
центрима обавезно морају имати мешовити лингвистички и безбедносни профил. Други 
веома важан начин овладавања страним језицима јесу студијски боравци стажирања у 
полицијским и безбедносним структурама у страним државама. Овакве акције сарадње 
изводе се у оквиру ширих пројеката сарадње између безбедносних структура и логично 
су везане за конкретне пројекте заједничког деловања у борби против тероризма.
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INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGES ON EFFICIENCY OF 
SECURITY SERVICES IN SUPRESSING TERRORISM AND ORGANIZED CRIME

Marko Jordanov Todorovic

Abstract: Security and intelligence services of a country are to be qualified to successfully 
defy terrorists and criminals wherever security of the state is endangered. It is essential precon-
dition for the members of these services to know the native language of terrorists and criminals 
threatening a state, as well as to know one or any other foreign language. Accomplishing this 
essential precondition creates possibility to establish and implement a successful cooperation 
with security and intelligence services of the countries interested in common fight against ter-
rorism and organized crime. 

It is essential to emphasize that this requirement originates from the UN Security Council 
documents, which highlight importance of international cooperation anti-terrorist fight. Secu-
rity services of most countries comply with this request, but it is obvious that there is an unac-
ceptable void in this field. Security services of certain countries do not pay attention to this very 
important segment, which makes their anti-terrorist combat less successful.

The goal of this paper is to highlight this problem, to analyze the state of affairs in this field 
and propose measures to overcome this problem.

Keywords: security services, national security, knowledge of foreign languages, terrorism, 
organized crime, international cooperation.



УПОТРЕБА НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

Марко З. Ристић1

Јелена В. Милић

Сажетак: Применом нанотехнологије могуће је побољшати перформансе 
постојећих материјала однoсно учинити их чвршћим и отпорнијим на различите 
врсте деформација. Могућа је и редукција или чак потпуно елиминисање нечистоћа 
и неправилности унутар кристалне решетке материјала на атомском нивоу. Овакви 
нови нано-системи усавршавају се како због повећања снаге и осигурања безбедности 
тако и због чињенице да је технолошка предност данас битан и важан фактор 
глобалне политике. При дизајнирању заштитне опреме неопходно је утврдити степен 
опасности, одабрати материјал или комбинацију материјала, такође оптимизовати 
тежину заштитне опреме која је значајна како би опрема одолела опасности. 
Значајну иновацију представља течни заштитни оклоп који је комбинација чврстe 
и течнe фазе која материјалу даје изузетна својства у погледу чврстоће и одвођења 
енергије пројектила, омогућавајући уједно и флексибилност и несметано кретање 
корисницима. С обзиром на огроман пораст нових открића у релативно кратком 
периоду, оваква брзина иновације постаје бржа од производног и развојног 
циклуса. Може се констатовати да је нанотехнологија данас још више искорачила 
у многим областима како природних тако и техничко-технолошких наука. Даљи 
развој материјала у индустрији је усмерен ка још већој оптимизацији и унапређењу 
нано-влакана, синтетичких и биолошких материјала, која као такви омогућавају 
висок степен заштите.Oвај рад имаће за циљ да прикаже карактеристике и потребе 
заштитине опреме службених и приватних лица, иновације на пољу употребе 
савремених влакана нанотехнологије у изради заштитине опреме са темељним 
упознавањем њихових перформанси као и будућим смерницама истраживања на 
пољу заштитине опреме.

Кључне речи: нанотехнологија, заштитна опрема, материјали, безбедност

УВОД

За заштиту припадника безбедносног сектора користе се различите врсте 
заштитне балистичке опреме. Постоје два типа заштитних балистичких прслука: 
заштитни прслук са меком (енг. soft-shell body armor) и са тврдом љуском (енг. hard-
shell body armor).2 Први тип–тврди панцири састављени су од балистичких плоча 
на бази керамике уметнутих у његову тканину и служе да би се зауставио продор 
муниције већих калибара. Управо због ових керамичких плоча, овакви панцири су 
тешки за ношење па је могућност њиховог поновног коришћења на веома ниском 
нивоу. Када пројектил погоди керамичку плочу, плоча напрсне и самим тим бива 
ослабљена за додатне ударе пројектила. С друге стране, меки панцири су сачињени од 
слојева флексибилне тканине од кевлара те се стога ове врсте панцира увек када је то 
могуће користе као адекватна и погодна замена за тврде панцире. Управо захваљујући 
флексибилности ове тканине, рупа од зрна настала са једне стране овог заштитног 
прслука неће утицати на чврстоћу друге стране прслука. Значајна предност упо-
требе меких заштитних прслука је та да је потребно око 20 до 50 слојева кевлара за 
заустављање даљег продора пројектила и то је разлог њиховог најчешћег коришћења 
приликом дејстава малокалибарском муницијом. Тренутно, кевлар влакно има 
1  markoffh@yahoo.com
2  Radovanović R., Ristić M., Milić J. (2015). Protective Ballistic Equipment–Forensic Engineering Aspects. 
5th International Scientific Conference “ARCHIBALD REISS DAYS 2015”, Thematic Proceedings of Interna-
tional Significance (in print).
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жилавост од око 33 Jg-1.m-1 и у широкој је употреби код израде заштитних балистичких 
прслука. Када пројектил погоди заштитни прслук, ова влакна апсорбују ударну енергију 
која се преноси са пројектила у прслук узрокујући деформацију пројектила. Брзина 
зрна варира негде између 180 и 1500  m.s-1. Она зависи од његове величине, облика као 
и од густине ваздуха. Међутим, велики недостатак приликом употребе у тактичко–
безбедносним ситуацијама које захтевају брзо и ефикасно реаговање јесте то што овак-
ви вишеструки слојеви тканине доводе до тога да заштитни прслук временом изгуби 
своју флексибилност. Разлог више за овакво додатно смањење брзине и флексибилности 
је и то што његови корисници, посебно припадници специјалних снага безбедности, 
од неопходне опреме на себи већ носе просечну тежину од преко 100 kg која услед силе 
гравитације додатно успорава њихово кретање. Основна намена заштитног балистичког 
прслука је да интерагује са пројектилом (Слика 1а), успоравајући га надоле и смањујући 
му кинетичку енергију и брзину пре него што стигне до онога ко га носи. Побољшањем 
јачине кевлар влакана, може се повећати количина времена за које пројектил ступа у 
интеракцију са сваким слојем, што ће омогућити додатно смањење слојева у прслуку 
(Слика 1б). 

Слика 1. Шематски приказ: а) интеракције заштитног прслука са пројектилом и б) 
мембране конусног облика, створене при удару пројектила о више слојева тканине од 

кевлара. У овом опису први слој је пробијен,  док су наредни слојеви активирани.

Осим тога, јачи и снажнији заштитни прслуци са истим бројем слојева, иако гломазни, 
можда ће моћи да замене много теже панцире са керамичким плочама. Лакши заштитни 
прслуци ће моћи да помогну у смањењу количине тежине коју носе припадници служби 
безбедности и да им обезбеде већу флексибилност која пак може бити одлучујући фак-
тор за преживљавање у свим деликатним и опасним по живот ситуацијама са којима се 
сусрећу на терену. 

ПОСТОЈЕЋА ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА И ИНОВАЦИЈЕ 
НАНОМАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

Постоје различите врсте опција влакана на бази наночестица, које се могу користити 
као наноматеријали за дизајн и израду заштитне балистичке опреме намењене пре свега 
за припаднике војних и безбедносних структура. Неке од њих су сумарно приказане на 
сликама 2 и 3, респективно.
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Слика 2. Антибалистички материјали за израду заштитне одеће

Слика 3. Антибалистички материјали за израду заштитних шлемова

Предложена су и разноврсна иновативна решења и концепције за дизајн и развој 
флексибилне заштитне опреме. Један од таквих материјала је већ раније поменути течни 
заштитни оклоп испуњен течношћу STF3.  Сличан STF–у, али до сада мање ефикасан у 
антибалистичкој заштити, је и керамички заштитни оклоп са силиконом пуњеним ти-
пом еластомера (енгл. Silly Putty): систем еластомера који је деформабилан и еластичан 
на ниској, а крут на високој брзини смицања4. Исто тако ефикасни при антибалистичкој 
заштити су и заштитни панцири импрегнирани магнетним флуидом (енгл. Magnetic–
Rheological Fluid – MRF), флексибилним медијумом испуњеним наночестицама гвожђа 
у густом уљу или суспензији, који се може електрички активирати тако да постане из-
3  Shear-thickening fluid (STF) je везивно средство густо паковано колоидним наночестицама силицијума и 
полиетиленског гликола, које се убацује у текстилни материјал дајући му високу чврстоћу и флексибилност 
при ниским брзинама смицања односно ригидност (крутост) при великим брзинама смицања. Овај 
наночестицама испуњен систем спречава даље деформације материјала и омогућава клизање чврстих 
влакана у тканини при великој брзини смицања (Radovanović, Ristić, Milić, 2015)
4  Silly Putty је врста полимерног макромолекула–еластомера састављеног од силиконског уља и борне 
киселине (http://mrsec.umd.edu/News/Details/MarylandDay/SillyPuttyInfo.pdf).
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узетно ригидан. Применом спољашњег магнетног поља, честице гвожђа се оријентишу 
у правцу поља и флуид постаје изузетно крут (Слика 4). 

Слика 4. Шематски приказ понашања магнетног флуида 
у спољашњем магнетном пољу

Степен крутости варира у зависности од јачине примењеног магнетног поља. 
Заштитни панцири израђени на бази овог материјала су изузетно комфорани и 
флексибилни. 

Руски конструктори интензивно раде на технологији израде панцирних материјала 
на бази нано–прашка карбида бора (B4C). Изузетно чврсте керамичке плоче, направљене 
уз помоћ ове технологије, моћи ће да се употребљавају у производњи панцирних прслу-
ка као и за заштиту техничких средстава. Претпоставља се да ће ова нова технологија 
за око 4 пута смањити тежину панцира, а истовремено повећати његову ефикасност за 
око 5–6 пута. Нови панцирни прслуци ће, како се очекује, штитити од муниције калибра 
7,62 mm, и бити отпорни на 5 погодока на међусобном растојању од 70 mm. Керамичке 
панцирне плоче за техничка средства ће моћи да издрже метке калибра 14,5 mm, и 8 по-
годока на растојању 100 mm један од другог.5 

НАНОМАТЕРИЈАЛИ НА БАЗИ ОРГАНСКИХ ФУЛЕРЕНА 
– ГЉЕНИЧНЕ НАНОЦЕВИ

Нанотехнологија, као једна од најважнијих научних дисциплина данашњице, 
сматра се кључном технологијом овог миленијума. Ова научна дисциплина обухвата 
производњу и примену материјала на нанометарској скали, реда величине испод 100 
nm, у које између осталих спадају и угљеничне наноцеви (Слика 5). Угљеничне наноцеви 
су познате по томе што имају изванредне механичке особине уз истовремену лагану 
тежину. 

Угљеничне наноцеви (енгл. Carbon Nanotubes–CNT) су, због своје јединствене нано-
структуре и бројних физичко–хемијских (отпорност на хемијске реагенсе, мала спец-
ифична тежина, велика специфична површина), механичких (висока чврстоћа, жила-
вост, чврстоћа), електронских (висока термичка и електрична проводљивост, полупро-
водничке особине), оптичких и магнетних својстава, данас нашле широку примену и 
привукле велико интересовање у многим областима науке и инжењерства. Због велике 
топлотне проводљивости, механичких и електричних особина, угљеничне наноцеви на-
лазе примену као адитиви материјала изграђених пре свега од угљеничних влакана за 
побољшање њихових особина. Чак и процентуално веома мала количина ових нано–
5  http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_08_13/Ruske-vojnike-ce-shtititi-nano-pancir/
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структура допирана овим материјалима може значајно побољшати механичка, термич-
ка и електрична својства и перформансе тих материјала6.

Слика 5. Изглед једне угљеничне наноцеви

Откривене су још 1991. године, захваљујући јапанском физичару Иџими (Sumio Ii-
jima), који је запазио непознату структуру, сличну молекулу фулерена (C60), облика 
вишеслојног цилиндра, дебљине 3–30 nm, затвореног на оба краја полулоптастим 
завршецима фулеренске структуре7. 

Угљеничне наноцеви су заправо алотропске модификације  угљеника8  у облику 
цилиндричне наноструктуре. Изграђене су од графенске равни и конструисане са 
односом дужине према пречнику од 132 000 000:1. што је знатно више него код било ког 
другог материјала9.

Две године касније, 1993. године, две групе научника, једна коју је предводио Ijima и 
друга на чијем је челу био Bethume, су независно једна од друге експериментално дошле 
до открића једнослојних угљеничних наноцеви (енгл. Single  Walled  Carbon  Nanotube  –  
SWCNT). Ове наноцеви су заправо уролани слојеви графена, пречника типично између 
0,7 и 1,4 nm и дужине чак неколико хиљада пута веће од пречника, те се стога могу 
сматрати као једнодимензионалне наноструктуре (Слика 6). Састоје се од зида цеви и 
капица фулеренске структуре на врховима цилиндара.

6  Gullapalli, S., Wong, M. S. (2011). Nanotechnology: A Guide to Nano–Objects. American Institute of Chemical 
Engineers: Chemical Engineering Progress 107 (5): 28–32
7  Наноцеви су по структури чланови породице фулерена. Крајеви наноцеви су затворени капама сферног 
облика. У зависности од броја зидова, односно графенских равни које образују концентричне цеви, постоје у 
два облика као једнослојне и као вишеслојне структуре (http://www.personal.reading.ac.uk/~scsharip/tubes.htm)
8  Прве две познате алотропске модификације угљеника биле су графит и дијамант. Графит је форма 
чистог угљеника, најчешће природне заступљености, чија је структура састављена од слојева хексагонално 
уређених sp2 хибридизованих атома угљеника (графен) унутар којих је сваки атом угљеника везан јаким 
хемијским везама за три суседна атома. Четврти везујући електрон учествује у слабим π везама између 
слојева. Дијамант, форма угљеника која се знатно ређе среће у природи, има кубну кристалну решетку 
у којој је сваки sp3 хибридизован угљеников атом ковалентно везан за четири суседна атома у теменима 
правилног тетраедра. Трећа алотропска модификација угљеника–фулерен, представља молекул угљеника 
сферичног облика, састављен од петочланих и шесточланих прстенова. Његовим открићем дат је значајан 
подстицај систематичном изучавању угљеничних влакана веома малих димензија. 
9  Wang, X. et al. (2009). Fabrication of Ultralong and Electrically Uniform Single–Walled Carbon Nanotubes on 
Clean Substrates. Nano Letters 9 (9): 3137–3141
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Слика 6. Шематски модели за једнослојне угљеничне наноцеви са осом нормалном 
на хирални вектор дуж правца:  а) θ = 30° („столичасте“ (n, n) наноцеви), б) θ = 0° 

(„цик–цак “ (n, 0) наноцеви), ц) 0 < θ <  30°  („хиралне“  (n,  m) наноцеви). 
Наноцеви приказане на слици одговарају вредностима (n, m) вектора 

од (a)  (5, 5),  (b)  (9,  0)  i  (c)  (10, 5) респективно.

У зависности од типа наноцеви разликују се и својства попут електропроводности 
и чврстине. Одговарајуће постављени атоми унутар кристалне решетке омогућавају 
угљеничним наноцевима чврстину неколико стотина пута јачу од челика, упркос 
чињеници да су шест пута лакше од њега. Електрична проводљивост ове врсте наноцеви 
зависи од њиховог пречника и хиралности, одн.  од вредности хиралног (n, m) вектора. 
Столичасте (n,n) наноцеви имају метална својства, док се све остале наноцеви понашају 
као полупроводници. 

Други тип угљеничних наноцеви, тзв. вишеслојне угљеничне наноцеви (енгл. Multi 
Walled Carbon Nanotube–MWCNT) се састоје од концентричних једнослојних угљеничних 
наноцеви различитих пречника чија вредност може достићи и до 100 nm. За описивање 
структуре овог типа наноцеви развијена су два модела: 

1. “Russian  doll” модел (Слика 7): слојеви графена су уролани и поређани у 
концентричне цилиндре, и 

2. Модел „Parchment“: један слој графена је уролан сам око своје осе и наликује 
свитку пергамента. 

Међусобно растојање између слојева у вишеслојној наноцеви је 0,34 nm што је 
релативно блиско растојању између слојева графена у графиту. 

Слика 7. „Russian  doll“ модел вишеслојне угљеничне наноцеви10

10  Слика преузета и адаптирана из: Hirsch, А., Vostrowsky, О. (2007). Functionalization of Carbon Nanotubes. 
Ιn: Functional Organic Materials: Syntheses, Strategies and Applications; T. J. J. Müller, U. H. F. Bunz (Eds.), Wiley–
VCH Verlag, Weinheim, Germany, pp. 1–57
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Што се тиче синтезе угљеничних наноцеви може се истаћи да постоје три основне 
методе за то: метода лучног пражњења11 (енгл. Аrc Discharge), ласерско уклапање12 (енгл. 
Laser Ablation) и хемијско испаравање (енгл. Chemical  Vapour Deposition – CVD). Ласер-
ском и методом лучног пражњења добијају се мале количине чистих наноцеви, док ме-
тодом хемијског испаравања (Слика 8) најчешће настају једно– и вишеслојне угљеничне 
наноцеви са великим опсегом пречника, што се тешко може контролисати, мада је 
последњих година на овом плану учињено доста побољшања. 

Слика 8. Угљеничне наноцеви добијене CVD методом изузетног квалитета и 
задовољавајуће дужине13.

Синтеза, пречишћавање и функционализација угљеничних наноцеви је област 
истраживања на чију тему је публикован велики број радова. Међутим, треба поменути 
и то да без обзира на примену неке од метода добијања и синтезе ових наноцеви, настале 
наноцеви нису у потпуности униформне (садрже смешу угљеничних наноцеви различи-
тих својстава и пратеће нечистоће) па да би били задовољени сви потенцијални услови 
примене, неопходна је њихова адекватна модификација све у циљу задовољавајућег и 
жељеног квалитета. Дакле, пре примене у било којој од области, потребна је њихова 
функционализација било унутар наноцеви (тзв. ендохедрална функционализација – 
пуњење наноцеви различитим наночестицама) било по њиховој површини и крајевима 
(тзв. егзохедрална функционализација).

У циљу потпуне карактеризације угљеничних наноцеви, за испитивање морфологије 
и структуре примењују се више инструменталних аналитичких метода и техника 
на индивидуалном нивоу (Слика 9), као што су рендгенска фотоелектронска 
спектроскопија (за утврђивање хемијске структуре угљеничних наноцеви), електронска 
и рендгенска дифракциона анализа, методе електронске микроскопије (скенирајућа 
– SEM и трансмисиона – TEM) за праћење морфологије угљеничних наноцеви као и 

11  Метода лучног пражњења је једноставна. Наиме, два графитна штапића постављају се на растојању 
од 1 mm унутар специјалне посуде са нереактивним гасом (хелијумом) на ниском притиску, кроз коју се 
пропушта једносмерна струја, јачине од 50–100 А, стварајући тиме електрично  пражњење које топи једну 
од електрода, чија се испарења лепе за другу електроду. У тим испарењима на другој електроди налазе се 
једнослојне наноцеви, али и друга хемијска једињења, те се ова метода може сматрати претерано ефикасном.
12  Ласерска метода користила се још средином 90–тих година прошлог века за топљење и испаравање 
графитног материјала на штапићу уз помоћ катализатора (Co и Ni) на температури од 1200 0С, првобитно 
у посуди са аргоном, а касније у вакумској посуди на температури од 1000 0С како би се одстраниле друге 
форме угљеничних структура попут С60. На овај начин производе се угњеничне наноцеви пречника између 
10–20 nm и дужине од око 100 m� .
13  Највећи проценат цеви је једнослојан, али се овом методом формирају и двослојне наноцеви.
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квалитативно и семиквантитативно одређивање њиховог хемијског састава (енергетски 
дисперзиона рендгенска спектрометрија EDS и методе Раманске спектроскопије) и др.

Слика 9. Скала примењивости инструменталних метода и 
техника анализе угљеничних наноцеви

Иако је производња вишеслојних угљеничних наноцеви једноставнија у односу на 
једнослојне, ипак се због њихове сложене структуре не производе у значајнијим коли-
чинама.

Још 2000. године тестирана је снага угљеничних наноцеви и експериментима 
је показано да вишеслојне наноцеви имају снагу реда величине од око 63 GPa14. 
Експериментално је показано да, услед шупљикаве структуре и односа пречника и 
дужине, угљеничне наноцеви под притиском су знатно мекше и то више у радијалном 
правцу него дуж своје осе (Табелa 1).

Табела 1: Поређење неких механичких особина угљеничних наноцеви 
у односу на челик и кевлар влакно

Материјал Јунгов модул 
еластичности (TPa)

Затезна 
чврстоћа (GPa)

Издужење при 
кидању (%)

SWNT ~1 (од 1–5) 13–53** 16
Столичаста SWNT 0,94* 126,2* 23,1

Цикцак SWNT 0,94* 94,5* 15,6–17,5
Хирална SWNT 0,92 – –

МWNT 0,8–0,9** 11–150**

Челик ~0,2 ~0,65-3 15–50
Кевлар ~0,15 ~3,5 ~2
Кевлар* 0,25 29,6 –

`* Теоретско предвиђање  ** Експериментални резултати 

Потенцијалне примене нанотехнологије у изради заштитне опреме су у технологији 
израде вештачких мишића и биокомпатибилних ткива, лаганих панцира у облику мајице, 
штитова и покривача за заштиту од експлозије. За ове примене пожељни су тањи, лак-
ши и флексибилни материјали са супериорним динамичким и механичким својствима. 
Нарочито код израде панцира, штитова и прекривача за заштиту од експлозије, треба 
тежити најбоље одабраном материјалу који ће имати висок ниво еластичности да изазо-
ве одбијање или скретање пројектила са циља посебно у циљу смањења повреда наста-
лих употребом ватреног оружја. Међутим, врло мало се зна о отпорности и капацитету 
енергије апсорпције угљеничних наноцеви при ударима пројектила великом брзином. 

14  Илустрације ради ово значи да на пример тежину од 6300 kg може да издржи кабл попречног пресека 
од 1 mm2.
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Истраживачи аустралијског центра за технологију савремених материјала су 2006. 
године истраживали однос између радијуса наноцеви, релативне позиције на којој 
пројектил удара, брзине пројектила и енергије апсорбоване нанотубом за одређену 
величину и облик пројектила. При томе они су користили угљеничне наноцеви (27, 0), 
(18, 0) и (9, 0), просечне дужине од око L = 75 ангстрема, са полупречницима од 10.576, 
7.051 и 3,525 ангстрема, респективно15. У ту сврху као симулација пројектила, чија брзина 
варира између 100 и 1500 m/s, коришћен је комад дијаманта који има 1903 атома и са 
димензијама 35.67×35.67×7.13 ангстрема.16 Пројектил се пушта на растојању од око 15 
ангстрема од централне осе наноцеви и креће константном брзином у хоризонталном 
правцу (нормално на осу наноцеви), као што је приказано на слици 10.

Слика 10. Угљенична наноцев изложене балистичком удару а) иницијални модел, 
б) деформисана (18, 0) наноцев при максималној енергији апсорпције.

Испитивана су два екстремна случаја: први, где су наноцеви биле фиксиране једним 
крајем за круту површину и други, са наноцевима фиксираним на оба краја (Слика 11).

Слика 11. Иницијални модели за молекулско–динамичку симулацију а) наноцев 
са оба фиксирана краја и б) наноцев са једним фиксираним крајем

15  Mylvaganam, K., Zhang, L. C. (2006). Energy absorption capacity of carbon nanotubes under ballistic impact, 
Applied Physics Letters 89.
16  Ово, у извесном смислу, опонаша реалну ситуацију, с обзиром на то да су димензије реалног пројектила 
увек знатно веће у односу на највећу наноцев после њеног спљоштавања. 
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У табели 2 приказане су вредности максималне апсорпционе енергије једног типа 
угљеничне наноцеви приликом удара пројектила различитих брзина на различитим ре-
лативним висинама.

Табела 2: Максималне енергије апсорпције (9,0) угљеничне наноцеви, 
при удару пројектила на различитим релативним висинама

(9,0) наноцев, радијуса 3.53
o
A

са једним фиксираним крајем са оба фиксирана краја

h/L ( � ) Брзина (ms-1) Eabs (eV) Eabs (eV)
0.31 360 139.9 219.1
0.45 650 189.6 385.6
0.61 950 298.3 399.0
0.71 1080 291.2 307.7
0.85 1400 196.3 166.2

У првом случају, када је наноцев фиксирана на оба краја (Слика 12а), пројектил кон-
стантном брзином од 400 m/s удара у њу и она постаје савијена и спљоштена око тог 
подручја. Ово спљоштавање и савијање се наставља неко време све док се на крају нано-
цев не сломи. За све ово време наноцев апсорбује ударну енергију. Енергија апсорпције 
временом расте, достиже максималну вредност на око 0,5, а потом, услед лома наноцеви, 
опада. У исто време и температура наноцеви такође порасте за око 20–30 K. Међутим, 
ова температурна разлика је толико мала да би се могао објаснити некакав значајан до-
принос топлоте. 

У другом случају, када је наноцев фиксирана само са једним крајем (Слика 12б), на-
ноцев постаје извијена. Наиме, када пројектил погађа наноцев при нижим вредностима 
висина, услед притиска у оба смера (најчешће преко горњег дела) долази до прегиба на 
средини наноцеви. Даље напрезање проузрокује њено спљоштавање и савијање које се 
наставља све време током проласка пројектила.17

Слика 12. Симулација удара пројектила у (9,0) наноцев а) са оба фиксиран краја и 
б) са једним фиксираним крајем, на релативним висинама од � =0,31 (слика лево) 

и � =0,71 (слика десно).

Максимална брзина пројектила при којој наноцев може бити еластична одн. отпорна 
на деформације, линеарно расте са релативном висином и не зависи од њеног радијуса. 

17  Mylvaganam, K., Zhang, L. C. (2006). Energy absorption capacity of carbon nanotubes under ballistic impact, 
Applied Physics Letters 89.
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У овом истраживању, при нижим вредностима висина, брзина пројектила је била ниска 
што је резултовало у томе да је цео један део наноцеви био је изнад тачке савијања и 
спљоштавања током трајања притиска на њу. Сво ово време, енергија апсорпције 
наноцеви је била готово константна. Цео процес се дешава у врло кратком временском 
интервалу од свега 1/100 наносекунде. Максимална апсорпциона енергија наноцеви 
била је већа приликом удара пројектила о наноцев на око 62% од њене дужине (Слика 
13). Изнад вредности релативне висине од � >0.62, температура наноцеви такође расте 
за око 100–200 K, што би требало да значи да се део апсорбоване енергије претвара у 
топлоту. Међутим, експериментално је утврђено да удео термалне енергије kT , у овом 
случају, износи свега око 0,01% од обрачунате енергије апсорпције. 

Слика 13. а) Варијација брзине пројектила у односу на релативну висину на којој 
пројектил погађа (9,0) наноцев фиксирану на једном крају и б) максимална енергија 

апсорпције наноцеви.

Према томе, овим истраживањем показано је да угљеничне наноцеви могу бити 
отпорне на дејство пројектила при брзинама између 200–1400 m/s. Другим речима, на-
ноцеви веома добро подносе повећање брзине пројектила, с обзиром на то да ефикас-
ност апсорпције наноцеви опада са повећањем релативне висине на којој пројектил 
удара наноцев. 

НАНОМАТЕРИЈАЛИ НА БАЗИ ОРГАНСКИХ ФУЛЕРЕНА 
− НЕОРГАНСКЕ НАНОЦЕВИ

Нaјновија класа наноструктура које су скоро откривене јесу неоргански фулерени 
(енгл. Inorganic Fullerene – IF). Открио их је истраживачки тим из Weizmann Research 
Group18 из Чикага, САД. Ове наноструктуре се, уместо угљеника, састоје од неорганских 
једињења као што су дисулфиди волфрама, молибдена, титанијума и ниобијума (Сли-
ка 14). За разлику од угљеничних наноматеријала на бази органских фулерена (који су 
иначе изузетно токсични), ови структуре су знатно једноставније, лакше и јефтиније за 
производњу, хемијски су стабилније19, мање реактивне и мање запаљиве од органских. 
Материјали израђени на бази неорганских фулеренских наностуруктура били би много 
безбеднији за употребу. 
18  https://weizmanngroup.uchicago.edu/
19  Професор J. M. Martin са l’École Centrale из Lyon–а у Француској тестирао је овај нови наноматеријал 
под изостатичким притиском и утврдио његову изузетно велику стабилност ( http://phys.org/news/2005-12-
nano-armor-soldiers-tomorrow.html).
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Слика 14. Микроскопски изглед једне неорганске фулеренске наноструктуре

Посебно интересантна особина ових неорганских наноструктурних материјала, са 
становишта антибалистичке заштите, представља њихов изузетно висок степен спосо-
боности амортизације (ублажавања) удара20. IF материјали од волфрам дисулфида (WS2) 
су двоструко јачи21 чак и од најбољих балистички отпорних материјала који се тренут-
но користе у изради заштитне опреме (као што је нпр. заштитни балистички оклоп 
од карбида бора или силицијума). Ови материјали су чак преко 5 пута јачи од челика. 
Њиховим мешањем са другим еластичним материјалима могу се даље формирати нова 
једињења још флексибилнија и способнија за апсорбовање удара пројектила. 

ЗАКЉУЧАК

Откриће нових материјала, процеса и појава на наноскали као и стални развој нових 
експерименталних инструменталних техника за истраживање пружа новe прилике за 
развој иновативних наноструктурних материјала. Константан развој нових материјала, 
посебно угљеничних наноцеви описаних у овом раду, отварају потпуно нове перспективе 
у многим областима технологије и инжењерства. Употребом једног таквог јаког и лаког 
материјала са другим, створиће се још јачи и лакши композитни материјал, који ће бити 
у стању да потпуно замени класичне материјале. Нанотехнолошки изуми постали су 
тако и део савремене борбе против криминала и тероризма. Већ деценијама се поку-
шава да се коришћењем разних хибрида угљеничних наноцеви и органских структура 
и молекула дизајнира савремено наоружање и заштитна опрема на наноскали. Употре-
бом нанотехнологије у изради и дизајну заштитне опреме знатно ће се побољшати пер-
формансе постојећих материјала, чинећи их чвршћим и отпорнијим на деформације. 
Такође, нечистоће и дефекти у кристалографској структури ових материјала могу бити 
у значајној мери редуковане или пак елиминисане на атомском нивоу. Истраживања 
у нанотехнологији спадају у једно од пет најскупљих научних програма у свету. У том 
смислу, више од 60 земаља света, укључујући и Републику Србију, покренуло је своје 
националне нанотехнолошке програме. На крају, вреди поменути још неке од наредних 
праваца развоја ове врсте науке о материји на нивоу појединачних атома и молекула 
као што су технолошки строго контролисана производња вештачки биокомпатибилних 
ткива као и развијање високоорганизованих система нанометарских димензија по угле-
ду на вирусе и бактерије, које ће бити могуће програмирати да обављају сложене задат-
ке, што отвара потпуно нову фазу у биомедицинским истраживањима.

20  Tenne, R., Redlich, M. (2010). Recent progress in the research of inorganic fullerene–like nanoparticles and 
inorganic nanotubes. Chem. Soc. Rev. 39: 1423–1434
21  Naffakh, M., Díez-Pascual, A. M. (2014). Thermoplastic Polymer Nanocomposites Based on Inorganic Fuller-
ene–like Nanoparticles and Inorganic Nanotubes. Inorganics, 2: 291–312 
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ТHE USE OF NANOTECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT 
OF PROTECTIVE EQUIPMENT

Marko Z. Ristic22

Jelena V. Milic23

Abstract: Application of the nanotechnology can improve the performance of existing ma-
terials thus making them firmer and more resistant to various deformation types. At the atomic 
level it is possible to perform reduction or total elimination of the impurities and imperfec-
tions within the crystal structure of the materials. These nano-systems demand improvement 

22  MSc. in Physical Chemistry
23  MSc. in Molecular Biology and Genetics
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due to increase in power and the maintenance of security as well as the fact that technological 
development today is essential and important factor in global politics. Design of the protective 
equipment has to determine the level of danger in order to choose adequate material or combi-
nation of the materials, optimize the weight of the equipment and therefore provide equipment 
resistance towards the potential danger. Significant innovation is the combination of the solid 
and liquid phase, liquid armour, which provides with excellent properties such as strength and 
projectile energy conduction at the same time with allowing flexibility and smooth movement 
performance of the users. Huge increase of new discoveries in a relatively short period of time, 
resulted in situation where innovation speed became faster than sole production and develop-
ment cycle.  It can be concluded that nanotechnology has been expended trough out many 
areas of natural as well as technical-technological scientific disciplines. Further development 
of materials in the industry is geared towards eve greater optimization and improvement of 
nano-fibers, synthetic and biological materials which enables a high level of protection. This 
scientific paper shows an overview of the present characteristics and needs of the officials and 
private entities’ safety equipment, innovation in the implementation of the modern fibre of the 
nanotechnology in the development of protective equipment, with emphasis of their perfor-
mances as well as future aims in the field of protective equipment design.

Keywords: nanotechnology, protective equipment, materials, safety.
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Absrtact: The Amnesty International Document regarding the 10 basic legal standards 
which should be respected by police officers are written in cooperation between many po-
lice experts and police officers from many countries. Their goal is to increase the level of 
respect of human rights and freedoms during police work.

Macedonia as UN member has the obligation to implement the recommendations of 
other international documents regarding human rights. We ask the question whether and 
on what level in the normative framework of the Law on Police and Law on Internal Affairs 
these recommendations are imported and implemented.

Keywords: basic legal standards, implementation, recommendations, Law on Police, 
Law on Internal Affairs, Macedonia.

POLICE IN DEMOCRACY: TASKS AND WORKING PRINCIPLES

Police work has always been a point of interest among public (which follows its work in 
an informal way and for every police activity gives an opinion), but also has been a point of 
interest for experts who analyze police work from another angle, and help in creating legal 
solutions and actively participate in reform policies, with only one goal, to help increase ef-
fectiveness and efficiency of police activities. Another goal is, of course, to prevent the abuse 
of legal norms and police authorizations, through disrespect of human rights and freedoms.

If one has in mind that police is only a part, or better said, one of many segments of 
social system, and if one also has in mind the methods of police function and activities and 
authorizations, it is inevitable to point out how dangerous is political determination or po-
litical declaring, especially in police line of work.

The administration bodies, especially police as one of the most important parts of ad-
ministration framework, were, are and will be under political influence. Because of relations 
between political decisions and police professionalism, it is very difficult to achieve the ab-
solute independence of police, sometimes it is nearly impossible for police to act absolutely 
independent and maximally professional, without political influence on their decisions.

The goal of police work in Western democracies is the idea of citizens being in the cen-
tre of police work, it’s focus, their rights and freedoms as humans, maintenance of public 
peace and order, which is declaratively and formally defined in the European Code of Police 
Ethics, Article 1, where among other things, basic obligations (activities) of police in demo-
cratic society are determined.

Thus, the following obligations are regarded as most important police obligations in 
such a society:

− Maintenance of public order, peace and laws in society;
− Protection and respect of basic personal rights and freedoms, especially the ones con-

tained in the European Convention on Human Rights;
− Suppression and prevention of crime;
− Helping and serving the citizens.
By analyzing the provisions of the Article 1 of the European Code of Police Ethics, one 

concludes that police work, of the modern police, the one which is part of democratic sys-
tem in a state, will be the interest of citizens and the interest of the community. The essence 

1 MSc in Criminology and Criminalistics, PhD student, blagojcedugal@yahoo.com
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of police work in such a system is realization and achievement of people’s interest, protection 
of their personal safety and their property, their basic human rights and freedoms, and consis-
tent application of law. Fulfilment of this police role and it’s easier and simpler implementation 
in everyday life, depends on acceptance and consistent application and respect of these four 
principles:2

legal commitment and elimination of illegality;
legal establishment and efficient system for police officer’s responsibility;
political neutrality of the police in its work; and 
adequate relation of the police towards public.

BASIC HUMAN AND LEGAL STANDARDS GIVEN BY 
THE AMNESTY INTERNATIONAL REGARDING LAW IMPLEMENTATION

The Universal Declaration of Human Rights and Freedoms contains a long list of standards 
and norms which are important and necessary for a country to declare it as democratic, a coun-
try where the principle of the rule of law is primary one and a country where human rights and 
freedoms are respected. Although the Declaration contains many provisions, however, there 
are few which are very important for police work. Those are:3

1) Everyone has the right to life, liberty and security of person;
2) No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment;
3) All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protec-

tion of the law;
4) No one shall be subjected to arbitrary arrest and detention;
5) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until 

proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees neces-
sary for their defence;

6) Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
7) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association, and no one may 

be compelled to belong to an association.
The above mentioned norms and standards of the Universal Declaration of Human Rights 

and Freedoms, are mostly connected with the basic principles and standards given by the Am-
nesty International, and are directly connected to and exquisitely important for police work in 
a democratic society. For things to be clearer and to be able to comment the implementation of 
these norms and standards in Macedonian legislation (Macedonian Law on Police), it is best to 
note the norms given by the Amnesty International4, and based on the level of provisions in the 
Macedonian legal solution, democratic capacity and respect of human rights and freedoms by 
Macedonian police can be defined.

1) Everyone is entitled to equal protection of the law, without discrimination on any 
grounds, and especially against violence or threat. Be especially vigilant to protect potentially 
vulnerable groups such as children, the elderly, women, refugees, displaced persons and mem-
bers of minority groups;

2) Treat all victims of crime with compassion and respect, and in particular protect their 
safety and privacy;

3) Do not use force except when strictly necessary and to the minimum extent required 
under the circumstances;

2 Дарко Симовиќ, Радомир Зекавица, Полиција и човекови права, Криминалистичко-полициjска 
академија, Београд, 2012. p. 56.
3 Universal Declaration of Human Rights, available at: http://www.indiedownloads.com/2769630/download-uni-
versal-declaration-of-human-rights-pdf.html. 
4 10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials, available at: http://www.amnestyinternational.com.



Blagojce Petrevski 463

4) Avoid using force when policing unlawful but non-violent assemblies. When dispersing 
violent assemblies, use force only to the minimum extent necessary;

5) Lethal force should not be used except when strictly unavoidable in order to protect your 
life or the lives of others;

6) Arrest no person unless there are legal grounds to do so, and the arrest is carried out in 
accordance with lawful arrest procedures;

7) Ensure all detainees have access promptly after arrest to their family and legal representa-
tive and to any necessary medical assistance;

8) All detainees must be treated humanely. Do not inflict, instigate or tolerate any act of 
torture or ill-treatment, in any circumstances, and refuse to obey any order to do so;

9) Do not carry out, order or cover up extrajudicial executions or “disappearances”, and 
refuse to obey any order to do so;

10) Report all breaches of these Basic Standards to your senior officer and to the office of 
the public prosecutor. Do everything within your power to ensure steps are taken to investigate 
these breaches.

Legal standards are based on a number of UN Resolutions, on the principles for respect of 
laws during criminal procedure, as well as protection, respect and consistent implementation 
of provisions regarding human rights and freedoms. The preparation of this document had a 
goal to increase the awareness among socially responsible stakeholders, especially politicians, 
government officials, MPs, NGO’s, journalists, giving them a higher level of attention and com-
mitment, a more studious knowing and informing regarding their existence, their implementa-
tion in basic education and training of all police officers. The idea is not to only perform their 
quantitative implementation and to formally write them down in legal solutions, and then 
think that our obligations are done. On the contrary, the idea is to achieve a higher level of 
practical realization of these standards and achieve their consistent introduction in Macedo-
nian legal solutions and practical use.

MACEDONIAN LAW ON POLICE: IMPLEMENTATION OF PROVISIONS 
GIVEN BY THE AMNESTY INTERNATIONAL

In every society, police is an institution through which most visual contacts between gov-
ernment and citizens are made. Because of such characteristics, police officers must know, 
recognize and understand different needs of a society they are active in, so that they can ad-
equately communicate with its members.5 The needs of modern community are on the line 
of protection of human rights and freedoms, securing of public order and peace, suppression 
and prevention of crime, providing help and service to citizens, protection of human rights, 
especially the ones from the European Convention of Human Rights. Given the numerous 
police powers, police has double role, positive and negative. From one side, it can be protector 
and guarantee of human rights and freedoms, and from another side, it Can be the one that 
does not respect them.6 Regarding the Macedonian Law on Police7, it must be noted that it was 
adopted under the influence and pressure of processes which were happening on Macedonian 
territory, directly connected to Euro-Atlantic integration of the country. The signing of Sta-
bilisation and Association Agreement with the European Union in April 2001, provided an 
important message of support for our country.

Firstly, after this event, the cooperation between Macedonian police and the ones from 
EU started. The main goal was the reform process in Macedonian police and making of new 
“design of the police organization, based on the conceptions and standards of police forces 
from the EU member countries.”8 The idea for forming such police organization, which will be 

5  Трпе, Стојановски. Полицијата во демократско општество. Скопје, 1997 година, p. 120.
6  Оливер, Бачановиќ. Полицијата и жртвите. Скопје, 1997 година, p. 73.
7  Закон за полиција, available at: http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=463.
8 Трпе, Стојановски. Полициска етика и деонтологија, Скопје, 2006 година, p. 50.
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compatible with European examples, is directly conditioned by the existence of qualities and 
compatible legal solution which will be able to respond to all modern challenges.

The Macedonian Law on Police was adopted under strong influence of European legal stan-
dards, because the Article 5 anticipates “protection of life, personal security and citizen’s prop-
erty” which comes from the Universal Declaration of Human Rights and Freedoms, and from 
the Article 1 of the European Code of Police Ethics.

Paragraph 2 from the same Article contains provisions that stipulate that police will “protect 
the freedoms and rights guaranteed by the Macedonian Constitution, laws and international 
agreements”, as well as provisions which reinforce the democratic capacity of police and its 
activities. The protection of human rights and freedoms are also contained in the goals of the 
Macedonian Code of Police Ethics.9

Principle of justice and fairness are main theme in the Code of Police Ethics. Police and its 
members must implement laws regardless of perpetrator’s identity. The main principle given 
by the Amnesty International promotes this equality, especially the elimination of discrimina-
tion on every basis, especially towards vulnerable groups, such as women, children, fugitives, 
displaced persons, ethnic minorities etc.

In the Article 28, where police authorizations are contained, among many are arrest, de-
taining and retaining of suspects. This provision from Macedonian Law is in direct correlation 
with the Amnesty International Report, basic principle 610, which determines that no human 
can be arrested without legal bases. Arrest must be performed in line with law. This provision 
is also part of the Criminal Procedure Law11, Article 3, paragraph 1: “person called, detained or 
arrested must be reported, on language he/she understands, for the reasons for his/her calling, 
detaining or arrest and for any charge against him/her, and for his/her rights and he/she cannot 
be forced to give a statement.” Similar provision is contained in the Macedonian Law on Police: 
“It is an obligation of every police officer to inform a person on language he/she understands 
on the reasons for his/her calling, detaining or arrest and clearly instruct him/her of his right 
of silence, right to defender, right to medical help, and right to call member of his/her family or 
close person.”12 Very similar recommendation is given by the Amnesty International, defining 
the process and procedure of arrest, detaining, retaining.

Basic standards (3 and 5) 13 of the Amnesty International concern the usage of means of 
force. Those standards proclaim restrictive use of such means and their use as ultimate mean in 
fulfilling of police functions and realization of police powers. Analogue to the use of (deadly) 
force in cases of protection of personal life or life of others, there is a provision through which 
use of weapon as extreme measure is formally declared. All situations in which weapons can be 
used are listed. Those are:

1) In self-defence or defence of other against close threat of death or serious injury;
2) To stop execution of especially serious criminal acts which include serious threat to life;
3) To arrest a person who will use weapon against police and to stop him/her to escape.
The Macedonian Law on Police, beyond those justified cases for use of force, in the Article 

89 further elaborates the use of (deadly) force in the following cases:
a) To stop attack on object or person to which protection is  provided;
b) To stop a person arrested for crime to escape, a person for which exists a warrant for 

serving his/her sentence.
The use of means of force (when they can be used, which mean can be used and how) is 

part of the Law on Police. 14 It means that their use if legitimate in appropriate cases. The Mace-
donian Law on Police determines use of weapons same as the Amnesty International Report.

9 Кодекс на полициската етика. Службен весник на Р. Македонија, бр. 72 од 11.06.2007 година, чл. 2.
10 10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials, available at: http://www.amnestyinternational.com. 
11 Закон за кривична постапка на Р. Македонија, available at: http://www.pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&d=01. 
12 Закон за полиција, чл. 34, available at: http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=463. 
13 10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials, available at: http://www.amnestyinternational.com.
14 Закон за полиција, чл.  80, 81 и 82, available at: http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=463. 
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CONCLUSION

In this short comparative analysis of the implemented recommendations from the Amnes-
ty International in the Macedonian Law on Police, it is worth mentioning that some changes 
and amendments were recently adopted, which among other things refer to the implementing 
and use of the new additional resources for coercion, such as rubber bullets, electric paralyser, 
special vehicles for maintaining public order and peace, and these resources are mostly used 
for groups. In the Article 91 of the Law on Police, a precisely list is given of the situations in 
which, and in which way, these resources can be used and which condition and circumstances 
need to be met in order to proceed with their use. However, one gets the impression that the 
use of these resources can cause severe consequences such as grievous bodily harm or ulti-
mately death of the persons against which they are used. Because of that, there is a legitimate 
question whether these changes and amendments to the Law on Police go in the direction of 
the increment of the preventive measures at certain group meetings and manifestations, or 
trough them they act directly and immediately in the area of restriction of some human rights 
and freedoms. Did Macedonian society become or receive a character of a destabilized soci-
ety, and because of that these measures of coercion are extremely necessary, or the issue is the 
limited staff potential and the inability for creating a serious security assessment for certain 
events, and consequently a proper prevention. The dilemma is quite justified and should be 
contemplated. The attempt to implement some reforms in the area of police work, is accom-
panied by the reform of the police. We like to believe that the basic guide line in every change 
and amendment of every law is the compliance with the basic human rights and freedoms. 
The complexity and nature of the police work is such that in the scope of their work, most 
visible and highlighted are the remarks about the compliance with the basic human rights and 
freedoms. The everyday contact with the citizens and the implementation of some articles 
from the law, will give the answer about their efficiency and effectiveness and the necessity 
of their existence. The idea for development of the police organization according to the prin-
ciples of community policing, gives the opportunity for cooperative collaboration among the 
police forces and the citizens. That collaboration is of great importance, because trough it, the 
citizens have the chance and opportunity for immediate realization of their rights and obli-
gations and to point to the inconsistencies in the police work. Of course, we know that such 
solutions as democratic as may be, with the best intention and purpose, cannot immediately 
present the idea to elimination the role that the police has as a service of the government, the 
political system of government. However, gradually police work will be primarily and mainly 
directed towards the citizens.
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