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Захваљујемо ауторима и учесницима научно-стручног скупа са међународним учешћем
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ДОСТИГНУЋА ЕВРОПСКЕ УНУТРАШЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
(2010‒2014) И БУДУЋИ ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (2015‒2020)
НА ПОЉУ БОРБЕ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА
Доц. др Марјан Ђуровски1
Факутет за безбједност, Скопље
Гојко Павловић2, мастер права
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука
Сажетак: Рад говори о стратешким смјерницама и политикама развоја Европске
уније у пољу унутрашње безбједности. Политике Европске уније у том пољу имају
за циљ да промовишу и штите усвојене европске вриједности. Аутори у раду указују
на достигнућа Унутрашње стратегије безбједности Европске уније у борби против
изазова, ризика и пријетњи које је означила Европска унија, с посебним освртом на
супротстављање тероризму. Намјера је указати на реализацију стратешког циља дефинисаног Штокхолмским програмом и Акционим планом за његово спровођење у
периоду 2010‒2014. године, тј. на спроведене активности у вези с превенцијом тероризма и радикализације и регрутовања терориста. Посебну пажњу аутори посвећују
корацима које је спровела Европска унија ради остварења тог циља, а који се односе на
оснажење заједнице да се спријечи радикализација и регрутовање терориста, затим
на онемогућавање приступа терориста финансијским изворима и праћење њихових
трансакција, те коначно на заштиту у превозу. Такође, у раду су представљени будући
изазови и пријетње Европске уније на пољу унутрашње безбједности, с посебним освртом на тероризам. Европска унија намјерава да кроз иновирану верзију Унутрашње
стратегије безбједности Европске уније, а која ће се примјењивати у наредном периоду, промовише шири приступ превенцији наведених пријетњи.
Кључне ријечи: Европска унија, стратегија унутрашње безбједности, достигнућа,
изазови, ризици и пријетње, тероризам.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Потписивањем Уговора о Европској унији (Treaty on European Union/Treaty of Maastricht, 1992) по први пут је формално потврђено да су питања из области безбједности
(заједничка спољња политика и безбједност – други стуб, правосуђе и унутрашњи
послови – трећи стуб) заједничка брига свих држава чланица. Процес заједничког
дјеловања у области спољашње безбједности у формално-правном смислу је завршен
доношењем Европске стратегије безбједности (European Security Strategy) на самиту у
Бриселу.
Европском стратегијом безбједности, која је усвојена 12. децембра 2003. године,
под називом „Безбједна Европа у бољем свијету“ (European security strategy, 2003), по
први пут су успостављени принципи и дефинисани циљеви за унапређење Европских безбједносних интереса. Кључна карактеристика те стратегије је давање предности невојним средствима рјешавања сукоба као начину да се безбједност осигура
у дужем периоду. Према тој стратегији, безбједност се схвата и посредно дефинише „као услов развоја држава и народа новог свјетског поретка“.3 Као глобални изазови, у стратегији су означени сиромаштво, болести, миграције, еколошки пробле1 Аутор је доцент на Безбједносној катедри Факултета за безбједност у Скопљу, mar.gjurovski@gmail.com
2 Аутор је асистент на Безбједносној катедри Високе школе унутрашњих послова Универзитета у
Бањој Луци, pavlovicgojko@gmail.com
3 Упоредити: Čehulić, L. (2006). Europska obrana. Zagreb: Politička kultura, str. 165.
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ми, надметање за природне ресурсе, посебно за воду, енергетска зависност и др., док
су као најозбиљније пријетње истакнути тероризам, пролиферација оружја за масовно
уништавање, регионални сукоби, неуспјех држава и организовани криминалитет.
У свом извјештају поднесеном Савјету Европе од 11. децембра 2008. године, под
називом „Пружање безбједности у свијету који се мијења“ (Solana, 2008: 3‒6), а који
у ствари представља Извјештај о имплементацији Европске стратегије безбједности
из 2003. године, Хавијер Солана је нагласио да изазови и пријетње који су тада
идентификовани нису нестали, већ да су, напротив, постали још сложенији. Поред
старих изазова и пријетњи јавили су се и неки нови, као што су сајбер криминал (cyber
crime), климатске промјене и енергетска безбједност. Такође, у извјештају је наведено да
су пријетње безбједности постале сложеније и међусобно повезане, те да би Европска
унија у вези с тим морала да развија подстратегије и акционе планове за борбу против
наведених пријетњи.
УНУТРАШЊА БЕЗБЈЕДНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Еволуција онога што ће се касније назвати унутрашња безбједност започета је у
оквирима ванинституционалне сарадње још почеткoм седамдесетих година XX вијека
формирањем група Помпиду, Треви и Шенгенске групе. Институционално, тек је
Амстердамским уговором из 1997. године (Treaty of Amsterdam, 1997), који представља
допуну Уговора о Европској унији, иницирана идеја о стварању Европске уније као
подручја слободе, безбједности и правде (Area of Freedom, Security and Justice ‒ AFSJ).
Ријеч је о стварању низа политика дизајнираних како би се, у оквиру тадашњег трећег
стуба ЕУ (Justice and Home Affairs), остварило право на слободу кретања унутар Европске
уније, уз остварену равнотежу на релацији безбједност–слобода.4
Двије године касније је установљен програм „Тампере“ (Tampere Programme)5 као
први правни оквир у области унутрашње безбједности за период од 1999. до 2004.
године. Након њега је дошао тзв. Хашки програм (Hague Programme),6 који је реализован
у периоду од 2005. до 2010. године. Коначно, тј. истовремено с усвајањем Лисабонског
уговора (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing
the European Community, 2007) и промјенама које је уговор донио на подручју слободе,
безбједности и правде (укидање стубова)7, дана 2. децембра 2009. године је усвојен тзв.
Штокхолмски програм за период од 2010. до 2014. године (The Stockholm programme ‒ an
open and secure Europe serving and protecting citizens, 2010).
Битни политички приоритети, на чијој је реализацији Европска унија протеклих
година радила, а у складу с тим програмом, јесу промовисање статуса грађанина
и основних права, Европа права и правде, Европа која штити, приступ Европи у
глобализованом свијету, Европа одговорности, солидарности и партнерства на подручју
миграција и азила, те Европа у вријеме глобализације, тј. вањске димензије слободе,
безбједности и правде.
Између осталог, тим програмом је затражено да се дефинише свеобухватна унутрашња
безбједносна стратегија Европске уније, за чију реализацију је задужен Стални одбор за
оперативну сарадњу у унутрашњој безбједности (The Standing Committee on Оperational
4 Видјети: Peers, S. (2011). EU Justice and Home Affairs Law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
5 О Тампере програму видјети: Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament, Area of Freedom, Security and Justice: Assessment of the Tampere programme and future orientations.
COM(2004) 401 final.
6 The Hague programme: Strengthening freedom, security and justice in the European Union (2005). Official Journal
of the European Union. 2005/C 53. О Хашком програму видјети у: Zwaan, W. J., & Goudappel, F. (eds.) (2006).
Freedom, security and justice in the European Union – Implementation of the Hague Programme. The Hague: Asser press.
7 О слободи, безбједности и правди у Европској унији након Лисабонског уговора и Штокхолмског програма видјети: Wolff, S., Goudappel, F., & Zwaan, W. J. (eds.) (2011). Freedom, security and justice after Lisbon and
Stockholm. The Hague: Asser press.
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Cooperation on Internal Security ‒ COSI)8. На основу таквих препорука, као и претходно
усвојених политика у области слободе, безбједности и правде, почетком 2010. године
усвојена је Унутрашња безбједносна стратегија Европске уније9, у којој су као заједничке
пријетње и најважнији изазови унутрашњој безбједности Европске уније наведени:
тероризам10; организовани криминал; сајбер криминал; прекогранични криминал;
насиље; саобраћајне несреће; природне и од човјека изазване катастрофе.
На основу Унутрашње безбједносне стратегије, крајем 2010. године Европска
комисија, у сарадњи с Европским парламентом и Савјетом Европске уније, израдила je
документ под називом The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more
secure Europe, а који у ствари представља Акциони план за њену реализацију (The EU
Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe, 2010). У том
акционом плану су идентификовани најургентнији изазови и пријетње за безбједност
Европске уније, а затим су предложени реализација пет стратешких циљева и неколико
конкретних корака за сваки од тих циљева за период 2010–2014. године, што је требало
да, поред других иницијатива, помогне да Европска унија буде безбједнија. Тих пет,
дефинисаних стратешких циљева су:
− ометање међународне криминалне мреже;
− превенција тероризма, радикализације и регрутовања терориста11;
− подизање нивоа заштите за грађане и пословна предузећа у сајбер простору12;
− јачање безбједности кроз боље управљање границама и
− повећање европске отпорности на кризе и катастрофе13.
КОРАЦИ И АКЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ ЕВРОПСКА УНИЈА СПРОВОДИЛА
У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА
Кораци и акције предвиђени за испуњење тога циља, као и рокови за њихово
провођење, те одговорни субјекти приказани су у табели.14
8 Овај орган унутар Савјета је настао на основу члана 71 Лисабонског уговора управо с циљем јачања
и промовисања оперативне сарадње која се односи на унутрашњу безбједност, као и да олакша сарадњу
националних органа држава чланица у том домену. Упоредити: Čavoški, A., & Reljanović, M. (2009). Pravosuđe
i unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, str. 210–211.
9 Internal Security Strategy for the European Union: Towards a European Security Model. (2010). (8. 3. 2010).
Унутрашња безбједносна стратегија се састоји из три дијела. Први дио носи наслов „Заштита људи у Европи
унутар глобалног друштва“, други „Према европском моделу безбједности“ и трећи „Будући кораци“
у погледу спровођења стратегије. О позадини усвајања Унутрашње безбједносне стратегије, као и о тзв.
Штокхолмском програму, видјети: Nikodinovska-Stefanovska, S. (2010). The EU internal security strategy. U:
Nikač, Ž. (ured.) (2010). Suzbijanje kriminala i Evropske integracije. Beograd, Kriminalističko-policijska akademija
i Hans Zajdel Fondacija, str. 321–328.
10
О појмовном одређењу тероризма и распрострањености терористичких организација видјети:
Đurovski, M., & Pavlović, G. (2012). Suštine terorizma i poznate terorističke organizacije. U: Bjelajac, Ž., & Zirojević, M. (ured.) (2012). Organizovani kriminalitet izazov XXI veka. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe,
str. 457–477.
11 О том питању детаљније видјети: Mitrović, Lj., Grbić-Pavlović, N., & Pavlović, G. (2012). Borba protiv
terorizma u svetlu evropske strategije bezbednosti. U: Đukanović, D., & Jončić, M. (ured.) (2012). Spoljna politika
Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, str. 447–461.
12 О том питању детаљније видјети: Ivetić, S., & Pavlović, G. (2012). Borba protiv sajber kriminala u Evropskoj
uniji sa osvrtom na Republiku Srpsku. U: Šikman, M. (ured.) (2012). Suzbijanje kriminala i evropske integracije sa
osvrtom na visokotehnološki kriminalitet. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, str. 53–64.
13 О том питању детаљније видјети: Ivetić, S., & Pavlović, G. (2014). Aktivnosti Evropske unije na sprečavanju
kriza i katastrofa. U: Šikman, M. (ured.) (2014). Suzbijanje kriminala i evropske integracije, s osvrtom na ekološki
kriminal. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, str. 43–55.
14 Извор: European Commission. (2010). The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more
secure Europe. COM(2010) 673, p. 19. Видјети: Đurovski, M., & Pavlović, G. (2012). Evropski standardi u borbi
protiv terorizma. U: Bjelajac, Ž., & Zirojević Fatić, M. (ured.) (2012). Terorizam kao globalna pretnja. Novi Sad i
Beograd: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Centar za bezbednosne studije, str. 461–475.
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Циљ и кораци
Одговорни субјект
Време
Циљ 2: Превенција тероризма, радикализације и регрутовања
Корак 1: Оснажити заједнице у спречавању радикализације и регрутовања
‒ Стварање свести о радикализацији, тј. мреже с онлајн
форумом и ширим конференцијама у оквиру ЕУ;
Европска комисија с
2011
‒ Подршка цивилном друштву да разоткрије и преведе Комитетом за регије
насилну пропаганду екстремиста;
‒ Министарска конференција о спречавању
Европска комисија
2012
радикализације и регрутовања;
‒ Израда приручника за превенцију радикализације,
ометање регрутовања и омогућавање повлачења и
Европска комисија 2013‒2014
рехабилитације.
Корак 2: Онемогућити приступ терориста финансијским изворима и материјалима, те
пратити њихове трансакције
‒ Утврђивање оквира за замрзавање имовине
Европска комисија
2011
терориста;
‒ Спровођење акционих планова за спречавање
приступа експлозивима и хемијским, биолошким,
Државе чланице
У току
радиолошким и нуклеарним материјама;
‒ Издвајање и анализирање финансијских података.
Европска комисија
2011
Корак 3: Заштита транспорта
‒ Разговори о безбедносној политици у транспорту.
Европска комисија
2011

ДОСТИГНУЋА У ОБЛАСТИ ОСТВАРИВАЊА ПРЕВЕНЦИЈE
ТЕРОРИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ И РЕГРУТОВАЊА ТЕРОРИСТА
За остваривање тог стратешког циља биле су утврђене три кључне активности: оснажити заједнице ради спречавања радикализације и регрутовања терориста, затим
онемогућити терористима приступ финансирању, те надзирати њихове трансакције и
заштитити саобраћај.
У подручју сарадње са заједницама, локалним властима и цивилним друштвом спроведени су различити кораци. Тако је током 2011. године покренута тзв. Мрежа о развијању
свијести о питањима радикализације (Radicalisation Awareness Network ‒ RAN), с циљем
оснаживања локалних учесника за сузбијање радикализације и регрутовања. Такође,
током 2014. године најприје је усвојена Комуникација о спречавању радикализације
која доводи до тероризма и насилног екстремизма15, као и Ревидирана стратегија ЕУ за
спречавање радикализације и регрутовања терориста16. Као одговор на појаву страних
бораца који путују у зоне сукоба (посебно у Сирију) Комисија је развила РАН смјернице
о најбољим праксама17.
Надаље је детаљно провођен раније потписани Програм за праћење финансирања
тероризма, потписан између ЕУ и САД (EU‒US Terrorism Tracking Financing Programme
‒ TFTP), који се показао као вриједан алат за препознавање и праћење терориста, као
и мрежа које им пружају подршку широм свијета. Како би се суочиле с терористичким кризама, државе чланице су добијале подршку Европола и других платформи ЕУ
за спровођење закона, као што је, на примјер, мрежа АТЛАС18. АТЛАС је почетком 2013.
15 Видјети: Communication on preventing radicalisation to terrorism and violent extremism. (20013). COM(2013) 941.
16 Видјети: Revised EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism. (2014). 9956/14 (19.
5. 2014).
17 Видјети: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what we do/networks/radicalisation_awareness_network/ran
best practices/ran search
18 Мрежа АТЛАС је удружење створено 2001. године које се састоји од посебних интервентних снага,
тј. полицијских јединица, у двадесет осам држава чланица ЕУ, које раде на сузбијању тероризма и других
тешких кривичних дјела. Мрежа се финансира уз подршку Еуропске комисије и Генералног директората за
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године спровео успјешну заједничку вјежбу под називом „Заједнички изазов“, као одговор на симуловани координирани терористички напад у девет држава чланица. Надаље
су уложени велики напори за откривање и обезбјеђење опасних материјала, као што су
експлозиви и агенси CBRN. Покренут је нови приступ спровођењу Европског програма
заштите критичне инфраструктуре (European Programme for Critical Infrastructure Protection ‒ EPCIP), с нагласком на спречавање, спремност, одговор и, посебно, међусобну
повезаност различитих сектора (The Final Implementation Report of the EU Internal Security Strategy, 2014: 6–7).
Када је реч о активностима о процјенама ризика у области безбједности ваздушног
саобраћаја, оне су проширене на низ опасности повезаних с путницима. Стручњаци из
држава чланица и Центра ЕУ за анализу обавјештајних података израдили су заједничку
методологију којом се обезбјеђује референтни оквир за будуће дјеловање у том подручју.19
БУДУЋИ ИЗАЗОВИ НА ПОЉУ УНУТРАШЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Европска комисија је у Извјештају о имплементацији Унутрашње стратегије
безбједности истакла да су пет стратешких циљева оствариваних у периоду 2010–
2014. године и даље важни, те да их је потребно потврдити у обновљеној унутрашњој
стратегији безбједности ЕУ. Такође, да би фокус нове унутрашње стратегије безбједности
ЕУ требао бити на преиспитивању остварених активности у оквиру сваког циља за
период 2015–2020. године и на утврђивању нових активности на сузбијању изазова,
ризика и пријетњи безбједности ЕУ и њених грађана.
С тим у вези, у марту 2014. године је успостављена комуникација Европске комисије
с релевантним субјектима ЕУ, те је израђен документ под називом „Пут ка остварењу
отворене и безбједне Европе“20, а потом су у јуну исте године усвојене „Стратешке
смјернице за законодавно и оперативно планирање у подручју слободе, безбједности
и правде“21. Надаље, до краја 2014. године су усвојени „Закључци Савјета ЕУ о развоју
обновљене унутрашње стратегије безбједности ЕУ“22, као и „Резолуција Европског
парламента“23 о тој теми.
У овим документима се, између осталог, наглашава да је један од кључних циљева
ЕУ изградња подручја слободе, безбједности и правде уз потпуно поштовање основних
права грађана. Приоритет је пронаћи начин како ефикасно консолидовати и досљедно
спроводити постојеће правне инструменте и мјере из политика у области азила,
имиграције, граница, те полицијске и правосудне сарадње. Од кључне важности ће
бити јачање оперативне сарадње, уз искориштавање потенцијала иновација у подручју
информационих и комуникационих технологија, побољшање улога различитих агенција
ЕУ, као и обезбјеђење стратешке употребе фондова ЕУ (Strategic guidelines in the area of
internal security, 2014: 1–2).
Стратешки циљеви будуће унутрашње безбједносне стратегије ЕУ требало би да буду
исти као и у претходној стратегији, а они су: ометање међународних криминалних мрежа,
спречавање тероризма, те борба против радикализације и регрутовања терориста,
подизање нивоа безбједности грађана и пословних предузећа у сајбер простору, јачање
безбједности бољим управљањем границама, повећање европске отпорности на кризе
унутрашње послове. Мрежа је примјер проактивног става против тероризма и наглашава солидарност и
сарадњу међу државама чланицама ЕУ, као што је наведено у члану 222 Лисабонског уговора.
19 Ibidem.
20 Видјети: An open and secure Europe: making it happen. (2014). COM(2014) 154 final (11. 3. 2014).
21 Видјети: Strategic guidelines in the area of internal security. (2014). EUCO 79/14. Brussels: European Council
(27. 6. 2014).
22 Видјети: Draft Council conclusions on the development of a renewed European Union Internal Security Strategy.
(2014). 15670/14. Brussels: Council of the European Union (19. 11. 2014).
23 Видјети: European Parliament resolution on renewing the EU Internal Security Strategy. (2014). 2014/2918(RSP)
(17. 12. 2014).
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и катастрофе, као и изградња унутрашње безбједности у глобалном контексту, тј.
повезивање с вањском политиком и безбједности ЕУ.24
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Правни оквир борбе против тероризма није изостао ни на међународном нивоу
ни на регионалним нивоима, а тиме ни у Европској унији. Европска унија је најпре
1977. године донијела Европску конвенцију о сузбијању тероризма, затим Протокол о
допуни Европске конвенције о сузбијању тероризма 2003. године, те коначно Европску
конвенцију о спречавању тероризма 2005. године, као и низ других аката којима се борба
против тероризма ставља у први план. Свакако, међу значајније документе се убрајају и
Европска стратегија безбједности из 2003. године, којом је тероризам препознат као једна
од најозбиљнијих пријетњи за Европску унију, као и Стратегија унутрашње безбједности
ЕУ, усвојена крајем 2010. године. Том последњом су успостављени стратешки циљеви ЕУ,
тачније њих пет, у борби против савремених ризика и пријетњи, те одређени кораци за
сваки од наведених циљева ради њиховог спровођења.
За спречавање тероризма, радикализације и регрутовања, односно за остварење тог
стратешког циља, Европска унија и њени органи су предвидјели три кључна корака
која су се односила на оснажење заједнице да спријечи радикализацију и регрутовање
терориста, затим на онемогућавање приступа терориста финансијским изворима и
праћење њихових трансакција, те коначно на заштиту у транспорту најшире гледано.
Такође су одредили одговорне субјекте и дали им рокове у којима су се ти кораци имали
спровести. Реализацијом наведених активности у периоду 2010‒2014. године, ЕУ је
умногоме унаприједила своје нормативне и институционалне капацитете за управљање
свим безбједносним изазовима, ризицима и пријетњама у области унутрашње
безбједности, а посебно на превенцији и спречавању тероризма. Због тога ће будући
стратешки циљеви ЕУ, који ће се наћи у новој, тј. обновљеној унутрашњој стратегији
безбједности, по свему судећи остати непромјењени. Треба очекивати да нови
акциони план за реализацију нове унутрашње стратегије безбједности да конкретне
кораке (акције) за остваривање тих циљева. Такође, треба очекивати да се повећа број
досадашњих активности у реализацији стратешких циљева.
Имајући у виду чињеницу да унутар ЕУ постоји сагласност о приступању држава
нечланица, те државе, у складу са својим уставним уређењима, требало би да предузимају
активности на усклађивању националног законодавства с правним тековинама ЕУ (Acquis Communautaire), између осталог, и у области унутрашње безбједности. Истовремено,
потребно је развијати националне институционалне и правне капацитете по узору на ЕУ.
То је могуће остварити развојен посебних стратегија и акционих планова за превенцију
представљених безбједносних изазова, ризика и пријетњи.
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ACHIEVEMENTS OF THE EUROPEAN INTERNAL SECURITY STRATEGY
(2010‒2014) AND FUTURE CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION (2015‒2020)
IN THE FIELD OF COMBATING TERRORISM
Assistant Professor Marjan Gjurovski, Dr. Sc.
Faculty of Security, Skopje
Gojko Pavlovic, MA
College of Internal Affairs, Banja Luka
Abstract: This paper describes the strategic guidelines and development policies of the
European Union in the field of internal security. European Union policies in this field aim to
promote and protect the adopted European values. The authors point to the achievements of the
European internal security strategy in the fight against challenges, risks and threats that have
been recognized by the European Union, with special emphasis on countering terrorism. They
intent to highlight the implementation of the one strategic objective defined by the Stockholm
Programme and Action Plan for its implementation for the period 2010-2014, which refers to
prevention of terrorism, radicalisation and recruitment of terrorists. In terms of this strategic
objective, three main activities were established, namely: empower communities to prevent
radicalisation and recruitment of terrorists; prevent terrorists from accessing funding and
materials and monitor their transactions; and protect traffic. Also, the paper presents future
challenges and threats to the European Union in the field of internal security, with particular
emphasis to the prevention of terrorism. The European Union intends to promote a broader
approach to the prevention of the mentioned threat by implementing the renewed version of
the European internal security strategy for the period 2015-2020.
Keywords: European Union, Strategy for Internal Security, achievements, challenges, risks
and threats, terrorism.

TACTICAL METHODS OF THE PSYCHOLOGICAL IMPACT
IN THE FORENSIC PRACTICE
Assistant Professor F. Sokyran, PhD
Assistant Professor M. Sokyran, PhD
National Academy of Internal Affairs, Ukraine1
Abstract: Successful decisions in the field of justice require not only a perfect knowledge
of the laws and the features of their practical implementation, but also an application of scientific methods of solving problems. Among them, a major place is taken by tactics based
on the methods of psychological influence.
In the system of forensic tools, the major place is taken by tactics, which is based on the
methods of psychological influence. That is why there is a huge need to develop a comprehensive theory of the means of psychological influence in every sphere of justice and for all
subjects and the creation of an universal system of tactics based on methods of psychological impact, the principles of the legality of their use and the development of recommendations for their implementation.
By taking into account the views of scientists, criminologists, psychologists and data of
the forensic practice, the authors of this paper tried to formulate and determine the content
of the system of psychological impact methods, the use of which, in their opinion, can be
recommended to forensic subjects of criminal proceedings.
There are several blocks in the system of methods of psychological influence: aesthetic,
procedural, ethical, tactical, forensic, and psychological. The names of these blocks are conditional and mean the main sphere of influence, the main focus, the main load that they
carry. Firstly, these blocks have a fixed psychological content in general. Secondly, each of
them contains some elements of other blocks. For example, aesthetic block has a certain
effect on the person to which it is directed psychologically. However, it certainly contains
some elements of other blocks (ethical, tactical and forensic). It should also be noted that
the blocks should be placed exactly in that order, but that does not mean that in some cases
there cannot be some changes, omissions, returns.
Of course, described characteristics and system are not ideal, but, in our opinion, it can
be an organizational basis for the application of psychological influence in forensic practice.
Keywords: the tactical technique, psychological impact, forensic activity, forensic tactics.
Nowadays crime has become widespread and turned into a threat to stability in society. Under such circumstances, issues related to the improvement of forensic crime investigation activities are becoming particularly important. One of the methods that contribute to the effectiveness
of the investigators is to master the tactics and their application in forensic practice.
Employees of the investigative sections during the investigation use tactics, techniques
and tools developed by the jurisprudence, mainly criminology and forensic psychology.
Our goal is to analyze the general background on tactics and to describe methods of psychological impact in forensic activity of an investigator that will enable them to be applied
in each individual investigative (detective) action.
The issue of tactical techniques in the investigation and their systematization have been
considered in the literature for a long time, starting with Hans Gross, who states that “...the
work of the investigator is not art, but is a masterful work that consists of series of individual
actions or methods”.2
1
2

post@naiau.kiev.ua
Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие/О.Я. Баев – М.: Юрлитинформ, 2013, p. 9.
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Study of tactics have got a lot of attention in the works of O. Baev , V. Bahina, L. Bertovskoho, S. Bogomolov, A. Vasiliev, V. Goncharenko, A. Gubska, A. Muzzle, M. Yenikyeyev, G.
Zorin, E. Ishchenko, V. Komissarov, V. Konovalov, N. Kostytsky, V. Kuzmichov, V. Lukashevich,
E. Lukyanchikov, V. Obraztsov, O. Ratinov, N. Saltevskyy, M. Selivanov, M. Haydukova, Y. Chufarovskyy, V. Shepitko.
Together, forensic scientists and practical investigators developed tactical techniques of investigation used in forensic activity3. Some of the tactics received the consolidation in the Criminal
Procedure Code of Ukraine4 and obtained the status of mandatory rules (as elements of investigative (detective) actions). In this regard, it should be noted that these techniques do not lose their
forensic nature. The emergence of new investigative (detective) actions or procedures that used to
be called forensic techniques and recommendations for their implementation in the law does not
alter the interaction between forensic and procedural aspects. R. Belkin says: “From the fact that
this mode of action became mandatory, it has not ceased to be a tactical.”5
When defining the system of tactical techniques as a whole and techniques of psychological
impact in forensic activity in particular, attention should be paid to the concept and essence of
a tactical technique, because there is no consensus on this issue, and this definition is extremely
important due to the direct influence on the content of the list of tactical actions proposed
to the investigator. The concept of technique is interpreted in dictionaries as a single action,
movement or way of realization. Some authors take the concept of the organization of an action
as a basis. Specifically, O. Vassiliev6, V. Komissarov7 and other researchers define techniques
in the tactical sense as recommendations that are developed on the basis of science, especially
such as logic, psychology, scientific organization of labour, as well as summarizing of the investigative practice for proper application of logical methods of cognition, psychological forming
of relationship between the investigator and the participants of the investigative (detective)
actions, organization of a systematic investigation of crimes under the criminal procedural
rules.8 R. Belkin believes that technique is a rational and efficient manner of action or the most
appropriate course of conduct in collecting, researching, assessing and using evidence to investigate crimes and their prevention.9
However, the authors of this paper can’t agree with those authors who interpret tactical
techniques as an activity. So it would be wrong and impractical to determine the technique
according to M. Saltievskyy who represents it in broad sense as the activity of law enforcement
that complies with the principles of legality and is directed to combat crime.10
3 Ibid, p. 456; Бахин В.П. Тактика – профессионализм и мастерство в общении: учебное пособие В.П.
Бахин. – К.: Изд-во Семенко Сергея, 2006, p. 116; Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории/Р. С. Белкин. – М. :Юрид. лит., 1987, p. 272; Васильев А. Н. Тактика
отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – М. :Юрид. лит., 1981, p. 112; Гончаренко В.Г. Критерії
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Taking into consideration all the advantages and disadvantages of the above mentioned
definitions, the authors propose a definition of a tactical technique that without any limits is
also consistent with the concept of the psychological impact technique within the forensic tactics: a tactical technique is the most appropriate when in accordance with the law and ethical
way of action of the investigator that includes the specific investigative situation and is directed
to complete the tasks of cognition and management in the process of investigation.
The authors introduce the elements of the situation in the concept of a technique, bearing in
mind that one technique under different conditions may be modified and transformed in different manner, which is quintessential to take into account during the practical investigation.
There are plenty of situations and they vary during investigation; therefore investigator has
to know what tactics exactly should be used. In different cases different tactics are useful and
valuable. Investigation practice has many examples of this kind. Very successful is the opinion
of the Hungarian Imre Kertész, who says that tactics always provide the possibility for manoeuvring with one of two or more possible methods that do not contradict the CPC of Ukraine
including the analysis of all the circumstances of the criminal proceeding.11
Practical workers should also be aware that the tactics used during the investigation should
be based on forensic practice and results of jurisprudence research on this issue.
Rather current is the problem of systematization of tactical techniques of the investigation,
which has not been solved yet due to the reason of the absence of a single approach. The basis
of systematization includes various features, characteristics, statements. Moreover, the arsenal
of tactics is updating every year. There is still a big necessity in systematization of such tactical
techniques as the psychological impact, because they are no more than a practical implementation of methods of influence.
According to O. Zakatov, of particular importance is the systematization of scientific knowledge in forensic science, as in any other science.12 In turn, systematic approach allows classifying forensic activities based on scientific justification, which is essential for the development of
science and application of its recommendations in practical forensic activity.
Analyzing the proposed recommendations to systematize tactical techniques of investigation, it should be noted that scientists explored it deeper: the psychological impact and its
tactical techniques. But since the psychological impact is a part and element of tactics, which
has independent or auxiliary tactical value, it is appropriate to consider the question of its systematization in the context developing future systems of tactical techniques.
O. Vasiliev offers a classification of tactics based on:
− the scientific organization of work (planning, dislocation and usage of force, methods
of research of material circumstances, the relation between investigative actions and search
operations);
− logic and investigative versions;
− using the data of psychology (establishing of psychological contact, analysis of position
and testimony of participants of the investigative actions, assistance to those who are interrogated regarding recovery in the memory of the forgotten facts and correct reproduction of
previously perceived information, psychological impact on the people to overcome their negative position if the perjury is present).13
This classification covers almost all areas of investigative activity, or to be more precise, the
process of investigation. Methods of psychological impact are not examined by the authors, but
they analyze the group of tactical techniques that are based on psychology, and relate to them
the psychological impact on the people to overcome their negative position if the perjury is
present. According to Vasiliev, this impact should be understood as a particular tactical technique14, although in our opinion, it can’t be done because it is a structural element in the system
11 Кертес И. Тактика и психологические основы допроса / ИмреКертес. – М. :Юрид. лит., 1966, p. 15.
12 Закатов А. А. Ложь и борьба с нею / А. А. Закатов. – Волгоград : Нижневолжское кн. изд-во, 1985, p. 192.
13 Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – М. :Юрид. лит., 1981, pp. 10-20.
14 Васильев А.Н. Психология допроса при расследовании преступлений / А.Н.Васильев, Л.Н. Карнеева.
– М.: Юрид. лит., 1970, p. 148.

12

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

of methods of psychological impact that can and should be divided into separate methods of
psychological impact.
S. Yakushin takes the orientation on the collection of evidence as a basis for classification of
tactical techniques and classifies them into five groups:
1) the identification and collection of evidence;
2) fixation of evidence;
3) verification, analysis and evaluation of evidence;
4) usage of received evidence during the subsequent investigation;
5) direct work with provable information.
N. Granat shows that investigators require systematic specific recommendations on the applying of psychological impact during the investigation. She states that in order to facilitate the work
of the investigator during the preparation and using of targeted psychological impact, it is advisable to release a collection of popular and effective methods of such impact.15 This will make unnecessary for the investigator to look for techniques that already exist in practice, and allow him/
her to modify the options that he/she will find in the collection. This is confirmed by the results
of interviews with investigators conducted by the authors of this paper. More than 200 surveyed
investigators responded that they need special training methods of psychological influence. It is
important to note that more than half of respondents identified lack of guidance on the use of
such techniques as one of the reasons why they do not use methods of psychological impact.
M. Haydukov referring to I. Bykhovskyy and complementing him, classifies tactical techniques of psychological impact into four groups that are focused on:
1) hiding of intentions of the investigator concerning the object of impact;
2) creating the image to the participants of pre-trial investigation of almost full understanding of the investigator about the circumstances of the committed crime and the presence of
proofs that expose the criminal;
3) creating the image to the participants of pre-trial investigation that the other participants
gave truthful testimony;
4) detection of hidden objects and persons.
M. Haydukov added another group to the system – techniques aimed at creating the image
to the participants of pre-trial investigation of the lack of knowledge of the investigator to the
information that is sufficient to expose the lies of dishonest participants.16
Proposed by I. Bykhovskyy and complemented by M. Haydukov system of tactical techniques of psychological impact is acceptable in general and good to use, although it is general
in nature and requires detailed explanation of tactical and psychological essence of both groups
of tactical techniques and specific techniques that are part of these groups.
The analysis of the legal and criminological literature provides the grounds to state the fact
that there is still no complete and consistent system of methods of psychological impact in
criminal proceedings. Such a system can and should be created, bringing it closer to the needs
of forensic practice in today’s conditions.
Taking into account the views of forensic scientists and psychologists and data of forensic
practice, an attempt was made to articulate and define the meaning of methods of psychological impact, the use of which, the authors of this paper can recommend to the investigator.17
Methods of psychological impact are advisable to be divided into separate blocks: aesthetic,
procedural, ethical, tactical-forensic, psychological – names of them, to some extent, are conditional and reflect not a single but the main area of influence, the main focus they carry. It is
clear that these blocks are, firstly, fixed in psychological content in general, and, secondly, each
15 Гранат Н.А. Критерии законности и допустимости целенаправленного психологического воздействия
/ Н.А. Гранат // Тактические приемы допроса и пределы их использования. – М., 1980, p. 43.
16 Хайдуков Н. П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц
/ Н. П. Хайдуков. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984, p. 64.
17 Гончаренко В.Г. Тактика психологічноговпливу на попередньомуслідстві / В.Г. Гончаренко, Ф.М.
Сокиран . — К.: Укр. акад. вн. справ, 1994, p. 48.
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of them in turn, contains some elements of other blocks. For example, the aesthetic block in
some way affects the person to whom it is directed psychologically. However, it certainly contains some elements of other blocks, especially the ethical and tactical-forensic. It should also
be noted that the blocks have to be placed exactly in this order, but it does not mean that in
some cases it is forbidden to make some changes, omissions, return.
The question arises, what role is played by the sequence of blocks and what is the significance of each of them?
The aesthetic block includes: a culture of behaviour of the investigator; appearance of the
investigator; interior of an office space; acquaintance of people (referring to the law) with their
rights, duties, responsibilities, procedure and the meaning of a certain investigative (detective)
action.
This block supposes the formation in persons who communicate with the investigator a
sense of respect to both the investigator and the institution in which he/she works through
external features (clothes, face, interior, etc.), culture of speech and behaviour. It is understandable that unshaven face, wearing sloppy clothes, desk cluttered with papers, a low level
language, and rude behaviour negatively affect the investigator in creating the necessary psychological conditions for normal communication.
Conversely, the presence of positive aesthetic factors in communication provides reliable
psychological background to obtain effective results of an investigative (detective) action.
Procedural block includes: warning of criminal responsibility for perjury (witness, victim);
clarification of the legal consequences of conduct in the investigation of suspected; strict adherence by the investigator to the rules of criminal procedural law; notification of persons – members of the investigative (detective) action about the principle of their action.
This block defines a clear performance by the investigator of the procedure of the investigative (detective) actions, depicted in the CPC of Ukraine: the identification using the documents, warning of criminal responsibility, such as the victim’s refusal to testify, notification
about the application of scientific and technological means, clarifying the rights and duties of
participants of the investigative (detective) action and so on. There can be no reductions and
simplifications of this block.
Of course, there shouldn’t be soulless formality that repels. But the procedural ritual with
the psychological influence has to be performed flawlessly. It creates an atmosphere of efficiency, mutual respect for the law, the conviction that the investigator has no other purpose than to
serve the law, and establish the objective truth of the events under investigation.
Ethics block includes: adherence of ethics and morality by the investigator in the process of
investigative (detective) action; tactfulness, kindness, politeness in dealing with people who
are involved in the investigation; respect for honour and dignity, health and property of people
which communicate with an investigator in criminal proceedings.
This block to a certain extent completes the background of the psychological impact and
is in perfect compliance with ethics of official communication, courtesy, honesty, reasonable
formality, impartiality etc. The authors of this paper emphasize that compliance with these
standards must be very strict.
Tactical-forensic block includes: convincing; detection of crime awareness (psychological
experiment to determine criminal awareness); suddenness; creation of image about the knowledge of the investigator (exaggerated, minimized); partial informing about the information
available to the investigator; using the contradictions in the testimony of persons; using the
contradictions between the testimony and other available evidence; reporting results of forensic examinations; announcement of all evidence-based information; informing a specific
information to convince a person in the inevitability of disclosure of the crime; presentation of
physical evidence; verbal intelligence; psychological preparation of a person for the next investigative (detective) action; conducting separate investigative (detective) action.
This block is a set of techniques of psychological influence through a well-defined position of investigator in this situation, convincing in the necessity to tell the truth, determining
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the sequence of the presentation of evidence, time and place of conducting of an investigative
(detective) action, demonstrating a high professional level of application of separate forensic
individual acts etc.
Psychological block consists of techniques of influence with the usage of a psychological
sphere of a person. It includes providing psychological assistance through reminders, activation of thinking and memory for the recovery of previously perceived facts; stimulating positive personality traits; encouraging people to certain actions and activities by enhancing their
emotions and feelings; stimulating recall of forgotten circumstances in persons with the help
of associations of adjacency, similarity, opposition, place, time, view (displaying of forgotten
information in memory); overcoming the perceived shortcomings of memory reproduction;
recovery of associative communications by the accumulation or stimulating of traces of passions, stimulating to excitation of experienced emotions, motor responses, images, recorded
in the subconsciousness; replaying the circumstances of perception; removal of the dispersed
attention through its emphasis; activation of directives in emotional and volitional spheres.
The characteristic and the system described above, of course, are not unimpeachable, but in
our opinion, they may become some organizational basis for the application of the psychological impact during the forensic activity of the investigator.
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DEVELOPMENT OF DEONTOLOGY IN THE FUNCTION
OF IMPROVEMENT OF POLICE PROFESSION
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Abstract: Deontology or deontological ethics deals with the study of goodness, i.e. moral
behaviour, focused more on rightness and wrongness of activities, and less on consequences
of the activities. There are numerous theories of deontology that are reflecting its interest,
but general position is that the deontology is studying what people are doing, and not the
consequences of their activities.
Police as service with powers that are directly related to the most valuable human rights
and freedoms, has legal and moral obligations to respect up to the highest possible level
written procedures and standards. Need for understanding of deontological principles and
values by the officers that are implementing the law, is the basis of their professional work,
success and development. Correct behaviour means high level of professionalism, accuracy
in acting, communication, cooperation with citizens and success in law enforcement and
the fight against crime. On the other side, negative behaviour or disrespect of the law, beside
moral, means legal responsibility (criminal, misdemeanour, material and disciplinary). By
respecting other people, police officers are respecting their own profession.
Paper that follows deals with deontological theories, provides guidance and suggestions
for development of deontology aimed at improving and development of police profession.
Keywords: deontology, police ethics, theories, police.
INTRODUCTION
Deontological ethics recognizes a number of distinct duties, such as those proscribing
the killing of innocent people (murder) and prohibitions on lying and promise breaking.
Deontology maintains that the wrongness of (some) actions is intrinsic, or resides in the
kind of action that it is, rather than the consequences it brings about. So, for example, an
act of killing an innocent man is wrong because it is the killing of an innocent man, rather
than because it deprives someone of future happiness and causes grief to a family. In this,
deontological ethics is opposed to consequentialism3, which defines the moral rightness of
an action in terms of the consequences it brings about.
Subject of Deontology is to teach people to live with their own fillings and needs, in an
appropriate way to make them most suitable for their own welfare. Every person has his/her
own problems and challenges (pain and satisfaction) having no relations with the outside
world and does not affect other people. However, everyone has problems and needs that are
closely related with the environment, i.e. with relationships with other people or the working and living environment. In both cases, the main goal of behaviour is to put an accent on
pleasure that could bring another benefits and pleasures. For example: good relationships
with others, satisfaction with his/her own work, achieving better results in the work, pro1 ndujovski@fb.uklo.edu.mk
2 ivan.ristov@yahoo.com
3 A normative theory such as consequentialism aims to answer the question: “What makes actions right or
wrong?” A related aim of normative theory is to provide principles of right action that may be employed as a
moral guide to human beings in their lives. But this aim of normative theory – that it formulates principles
of conduct which can guide person in their actual conduct – generates a problem for consequentialism. The
objection was first stated by Mill’s in his seminal work, Utilitarianism, and it is this: “There is not enough time,
previous to action, for calculating and weighing any line of conduct on the general happiness.” Therefore, consequentialism, which says that the rightness of an action depends on the consequences, is practically useless.

18

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

motion, to strive for success etc. Even when someone is unsuccessful and suffers pain, than the
pain should be directed on a way to find a better solution and easier way to overcome it, as well
as to come back to the state of satisfaction.
There are several basic questions in the theories of deontology. For example:
− What is the connection between upcoming pain and cancellation of a future satisfaction
with current pleasure?
− What is the pleasure that one can expect in the future, that could satisfy or ease the current pain?
Depending on the answers to these key questions, morals or morality are developed. Temptation is current satisfaction. The temptation is present pleasure. The punishment is the future pain. Sacrificing (denunciation of a pleasure) is present pain. Enjoying in something that
makes one happy is future compensation of current suffering.
Deontologists think that moral action is essentially about following a set of rules that forbid or
require certain actions. These rules specify actions that are known to be right or wrong in relation
to the rule in question. Since deontologists equate right or wrong action with obedience or disobedience to moral laws, they see rightness or wrongness as intrinsic to certain types of actions.
Someone is considered as having done moral wrong, for example, when his or her act intentionally deceives (i.e., a lie) or intentionally harms someone. The wrongness of such an act does not
depend on the consequences of the action. This feature of deontology – rightness or wrongness is
an intrinsic feature of certain types of acts – is to be contrasted with another ethical theory which
denies it, namely, consequentialism. According to consequentialism, an action is right if and only
if it produces the best overall consequences. This means that according to consequentialism, the
wrongness of telling a lie or intentionally harming someone depends on whether these actions
produce good or bad results. A lie that prevents suffering might, by the consequentialist’s lights,
be the right thing to do. This is because consequentialists claim that the rightness of an action
depends entirely on the value of the consequences brought about. In contrast, according to the
deontologist, one should not tell a lie even if the consequences of telling the lie are better. Rather,
telling lies is wrong simply because it is wrong to tell lies.
Deontologists usually concentrate on moral rules formulated negatively as prohibitions.
Prohibitions are rules that forbid us to do certain things. “Thou shall not murder” is a typical
example of a deontological prohibition. Deontologists also recognize positive duties to alleviate
suffering and to tell the truth, but do not generally hold the positive requirements to be quite as
important as the prohibitions. Deontologists see the distinction between negative duties (prohibitions) and positive duties as dependent on the distinction between acting and refraining
from acting. For example, a prohibition on murder requires one to refrain from killing innocent persons, whereas a duty of beneficence requires one to actively go about trying to do good
for others. One might, for example, fulfil a positive duty of beneficence by working in charity
organisations on the weekends. Negative duties place limits on what one is permitted to do, and
in this respect require one to refrain from acting in certain ways. By contrast, positive duties
require action, active effort, in order to fulfil them.
Deontological theories generally regard negative duties (prohibitions) as inviolable, whereas positive duties have a much less rigid range of applicability. Kant characterizes this in terms
of the difference between perfect and imperfect duties. He argues that a duty to refrain from
lying (negative) is a perfect duty whereas a duty of beneficence (positive) is an imperfect duty.
Perfect duties obligate us strictly: People are always required to refrain from lying; imperfect
duties are open: People are sometimes required to do good for others, but not always.
Another way of putting this point is in terms of the concept of moral closure (Davis 1993,
p. 209). If a moral theory achieves moral closure, it prescribes that every action is ether right or
wrong. Consequentialist theories achieve moral closure. For example, since the classical Utilitarians appraise every single action according to the amount of net pleasure brought about, a seemingly innocuous action such as going for a walk may be regarded as a wrong action if there were
other available courses with greater utility. Deontological theories do not achieve moral closure;
they require one to refrain from wrongdoing, but once those duties have been met, allow considerable room for personal projects. It is, for example, permissible to work in one’s garden on the
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weekend, even though charity work would bring about greater impartial benefit. Deontologists,
therefore, believe that morality allows a person much leeway in order to engage in his or her own
activities and projects. Once one has met the prohibitions, conditions that limit one’s behaviour,
one is permitted to engage in other activities, which do not maximize the good.
EPISTEMOLOGY OF DEONTOLOGICAL RULES
Classical Utilitarianism, a consequentialist moral theory, has a simple explanation for why
actions are right or wrong. An action is right if is maximizes pleasure, wrong if it does not. Deontologists, by contrast, regard rightness and wrongness as intrinsic to certain types of actions, those
specified by commonly acknowledged moral rules (such as, thou shall not murder). (It is important to note that a deontologist need not deny that increasing happiness is the right thing to do.)
Some deontologists, such as Kant, argue that all commonly recognized general duties may
be derived from a more basic principle. For Kant, the supreme principle of morality is known
as the Categorical Imperative, and all higher-order principles, such as prohibitions on lying,
may be derived from this fundamental law. Kant provides several variations on the Categorical Imperative, but employing the formula of humanity – “treat humanity…never simply as a
means, but always at the same time as an end” (Kant, [1785] 1903: 429) – he would argue that
deontological constraints can all be understood as deriving from the respect which we owe to
rational agents in virtue of their rationality.
Other deontologists such as W.D. Ross, while recognizing a variety of moral duties, deny
that there is any overarching explanation for why these are our duties. Ross appeals to the variegated nature of common moral thinking, and present his theory as mapping closely on to moral
common sense (Ross’s ethical theory is one version of Intuitionism).
It is important to distinguish deontological moral theories from absolutist moral theories.
Moral absolutism is the view according to which some actions are wrong whatever the consequences. Moral absolutism about lying, for example, would say that the lying is always wrong,
whatever the consequences. Moral absolutism differs from deontology in the following way.
Absolutism endorses two claims: 1) some actions are intrinsically right or wrong; 2) the consequences of an action of this sort (e.g. lying) can never override its intrinsic rightness or wrongness. A deontological ethical theory is committed to 1) but not to 2). All absolutist theories are
therefore deontological, but not all deontological theories are absolutist.
Although deontological ethical theories are not necessarily absolutist, some important deontologists have been. Kant’s infamous discussion of the inquiring murderer suggests that he
held that the deontological constraint on lying is absolute. An important contemporary deontologist, Charles Fried, endorses absolutism in the following passage: “Ordinary moral understanding, as well as many major traditions of Western moral theory, recognize that there are
some things which a moral man will not do, no matter what…It is part of the idea that lying or
murder are wrong, not just bad, that these are things you must not do – no matter what. They
are not mere negatives that enter into a calculus to be outweighed by the good you might do
or the greater harm you might avoid. Thus the norms which express deontological judgments
– for example, ‘Do not commit murder’ – may be said to be absolute. They do not say: ‘Avoid
lying, other things being equal’, but ‘Do not lie, period’” (Davis 1993, p. 205).
Other deontologists, such as W.D. Ross, hold that one may in exceptional circumstances break
deontological constraints. Ross distinguishes between prima facie duties and what he calls duties
proper. The concept of a prima facie duty is the concept of a duty, which though it is a significant
reason for not doing something, is not absolute, but must be weighed up against other duties. A
duty proper refers to the action that must be done when all the prima facie duties have been considered and weighed. To illustrate, Ross thinks that people have duties to keep their promises, and
duties of benevolence: These are, then, prima facie duties. Insofar as these prima facie duties come
into conflict (and one cannot keep a promise and act with benevolence), one must decide on the
basis of contextual details, which of these duties is most pressing. The action which is judged to
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be, all things considered, the right thing to do, is the duty proper. Ross’s theory is an example of a
moderate deontology, that is, deontology without absolutism.
DEONTOLOGICAL ETHICS AND DUTIES
What sorts of duties do deontological theorists endorse? Deontologists normally recognize
two classes of duties: 1) general obligations and 2) special obligations. General prohibitions include many of the commandments endorsed by Judeo-Christian religious thinking, including
prohibitions on lying, cheating, promise breaking, murdering, and torturing. One might say
that they are general because they are owed to all human beings. By contrast, special obligations are those obligations which derive from one’s having made a promise, signed a contract,
or as a result of occupying a social role such as being a teacher or doctor or a parent. It is easy to
see that these obligations do not bind everyone in the same way. If one has made a promise to
do something, say, to wash the dishes, then this gives you a reason to do it, a reason which does
not bind someone who has not promised. Similarly, a teacher is required to perform actions
not required of everyone simply in virtue of being a teacher. This entails that the identity of the
agent often seems relevant to ascertaining what he or she is obligated to do.
The agent-relativity of deontological moralities emerges in another way too. As already noted, deontological ethical theories prescribe that certain actions are wrong simply in virtue of
the actions they are. One should not kill an innocent person even if the consequences of not
doing so are very grave. This is a constraint on what a particular subject is permitted to do: Deontological constraints say, for example, that “thou shall not murder” they are addressed to the
individual moral agent. This entails that the agent ought to be most concerned with refraining
from murdering, rather than, say, the overall number of murders committed by other agents.
This make deontology agent relative since what is ruled out is your murdering rather than murders per se. Your killing of an innocent person is held to matter more than an innocent person’s
being killed (say, by someone else). There is here an important connection with the distinction
between acting and refraining to act (see section 1) since a deontologist thinks that it is much
worse that someone, the agent, commit a murder, than someone, the agent, allow a murder to be
committed. The deontological requirement against murder prohibits one from murdering; there
is no straightforward counterpart requiring one to go about preventing murders.
To illustrate this, consider an example where someone is faced with a terrible moral choice
between, either, killing one innocent person, or allowing ten other innocents to be killed by
someone else. (This case is a close variation on Bernard Williams’ classic “Jim and the Indians”
example.) A consequentialist ethical theory will look to the consequences of the alternatives,
and here it seems that one is faced with a relatively easy decision to kill the one innocent person
in order to prevent the others being killed. The point of the example is that from an impartial
perspective, that of an agent neutral morality, the discrepancy in value is substantial, and the
right action rather obvious.
A deontologist will4 say that this ignores the crucial detail that a particular agent must intentionally kill an innocent person, that is, commit a murder; and here the deontologist will insist
that it matters morally, just who it is that is doing the killing. In this sort of case, people are going to be killed in both outcomes. However, the point is that the deontological constraint says
that one should not kill an innocent person (even to save other innocent); and this implies that
what matters most morally is one’s not killing an innocent rather than innocents being killed.
Since deontological prohibitions regulate killing, deontology is agent-relative. The impartial
fact that there will be more killings if the subject does not kill the one innocent is overridden
by the importance of honouring the absolute prohibition on murder.
This fact that the agent of certain types of acts seems to matter quite independently of the
objective consequences of the action is called moral integrity. There are some things that we
cannot be expected to do, if we are to preserve ourselves as moral agents, and refrain from
committing intrinsically wrongful actions. Opponents of deontological ethics do not cast this
4

Fried, C. 1978, p. 466.

Nikola Dujovski, Ivan Ristov

21

property of deontological theories in such a positive light, and call it “keeping one’s hands
clean”. Nancy Davis sums up this point as follows: “Deontologists … not only assign more
weight to our own avoidance of wrongdoing – where wrongdoing is understood as violating
the rule – than to the interests of others, they also require that we assign more weight to our
own avoidance of wrongdoing than we do to the avoidance of wrongdoing tout court, or the
prevention of wrongdoing of others” (1993, p. 207).
CONTEMPORARY ETHICAL THEORIES
Contemporary ethical theories often investigate the foundations of morality, and seek to
find what common denominators distinguish ethical consideration from other aspects of life.
Deontologists have typically tried to find whether actions or incidents that are ascribed moral
qualities (positive or negative) have common characteristics that make it possible to find a
more basic source of moral value. Are good actions those that conform to divine law? Those
that benefit humanity? Those that respect the call of police profession?
Practical or applied ethics, on the other hand, seeks to find answers to concrete moral problems. Typical examples of questions that have been subjected to ethical investigation are police
powers, use of force and respect of human rights; all contested issues in society on which there
is strong disagreement. In these cases, the customary approach is to consider how different
ethical theories would treat the problem under scrutiny.
Contemporary ethical theories may be classified into four types: naturalism, intuitionism,
non-cognitivism, Neo-Kantianism.5 The fundamental theses of naturalism are these: 1) Ethical
sentences are genuine judgments (capable of being true or false). 2) The truth or falsehood of
ethical sentences is established by methods of experimentation and observation characteristic
of the natural sciences. 3) Ethical words are definable in terms of words that refer to scientifically discriminable properties of objects or states of affairs.6 These are the only articles on which
there is universal agreement among naturalists. In matters of detail there are almost as many
disagreements as there are individual naturalists. Intuitionists assert 1), but deny 2) and 3).
Non-cognitivists include the logical positivists, C. L. Stevenson – who must be listed separately
because he resists easy classification – and the contemporary Oxford philosophers of ordinary
language. Among the positivists, Stevenson, and the Oxford philosophers, the agreements are
more significant than the disagreements. The logical positivists and Oxford philosophers deny
1), 2), and 3), but for different reasons and with different implications. Stevenson denies 1), 2),
and 3), but not without important qualifications. The Neo-Kantians cannot be easily characterized with reference to 1), 2), and 3).
Theoretical perspectives in ethics fall into two main categories: teleological theories and
deontological theories.7
tThe word teleological originates in the Greek root, telos, which means ends or consequences of actions.
tThis group of theories measures the ethical value of a decision or action based on its consequences. But, since they are generally measured on the notion of utilitarianism, consequences are deemed ethical, moral or right based on the “greatest happiness” doctrine.
tThe word deontological originates in the Greek word, deon, which means binding.
5 See Frankena, Moral Philosophy at Mid-Century, 60 PHILOSOPHICAL REVIEW 44.
6 Thus we can explain a naturalistic definition as one which satisfies (3). There is a wider sense of the word “naturalistic” than the one here used. This is the sense defined by C. D. Broad in Some of the Main Problems of Ethics,
21 PHILOSOPHY 99 (1946). In this sense, any ethical theory is naturalistic if it claims to define ethical words by
nonethical words, scientific or otherwise, and/or claims to derive, deductively or inductively, ethical sentences from
nonethical sentences, scientific or otherwise. In this sense of the word, a theological ethics which defines ‘X is good’
as ‘X is what God wills’ is naturalistic. According to the usage here adopted, however, John Dewey is an ethical
naturalist; a theological ethical theorist is not. We could equally well render this sense of “ethical naturalism” by the
label “ethical empiricism”.
7 Nakhnikian, G, 1956, p. 188.
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tThis group of theories judge the ethical value of actions based on one’s duty or responsibility to act. This group of theories is known as duty-based theories.
Jeremy Bentham (1748-1832) believed that pain and pleasure guided all actions and because of it, the consequences of one’s actions may be unethical or immoral if one did not also
consider that succumbing to pleasure may cause pain for others or to one’s self.
Bentham proposed a hedonistic calculus that could help individuals do the right thing:
tThe intensity of pleasure or pain;
tThe duration of pleasure and pain;
tThe certainty of pleasure or pain;
tThe purity of pleasure or pain;
tThe extent of pleasure or pain;
tThe propinquity of pleasure or pain;
tThe fecundity of pleasure of pain.
John Stuart Mill (1979) believed that instead of trying to quantify the pleasure or pain of
an action, one should use a qualitative approach. Mill also believed that actions can be deemed
ethically or morally superior even if they do not produce happiness for every human.
WHY DEONTOLOGY IS IMPORTANT FOR THE POLICE
Careful consideration of ethical dilemmas is an important part of forming an ethical basis
from which to operate. Braswell et al. (2008) discuss five goals that should be included in examining crime, justice and ethics:
tBecome aware of and open to ethical issues in their entirety, both the small and the grandiose;
tBegin developing analytical skills that will help to critically examine the why and how of
what we do in the criminal justice system;
tGrow in our ability to become more personally responsible;
tAppreciate the coercive nature of the criminal justice system;
tDevelop whole sight. This means exploring things from both a mind and heart perspective, appreciating all the costs involved in the criminal justice system.
It is also, at times, overlooked as the driving force that guides policies, practices, operations,
and procedures of the criminal justice system.8
tPolice: Ethics filters through the most mundane and routine activities of the police to the
most dangerous and life-threatening situations that require the use of deadly force.
tResearch: It ensures that empirical investigators do not violate the basic rights of human
subjects as they search for answers to society’s crime problems.
According to Wright (1999), it is only natural for the criminal justice system to succumb to
inappropriate, illegal, and unethical behaviour. An argument for the ethically-dangerous environment that seemingly characterizes the criminal justice system is the ability of its employees
to use discretion.
tDiscretion allows actors of the system to be swayed by circumstances and/or situations
outside the realm of the law.
tIt also allows actors to weigh factors not necessarily relevant to fulfilling their duty as ethical public servants.
Police ethics is a word that invokes the sensitivities of people especially when it involves
the actions of professionals working in the criminal justice system. It can be a divisive word
because it tends to elicit strong reactions and a word whose meaning is influenced by:9
tour upbringing;
8
9
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tpersonal and work experiences;
treligious beliefs and moral philosophy;
tfriends and co-workers;
tlaws that exist at the state and federal level.
Police ethics, in many ways, can be an elusive term with various meanings depending on the
situation and circumstance.
Criminal justice employees each have unique aspects to their jobs. According to Pollack,10
there are four common ethical elements that each criminal justice professional encounters:
tDiscretion: The power to make a decision or act in a manner that the individual feels is
right or correct.
tThe duty to enforce the law: Service to the law is part of every criminal justice career and is
also expected even if the individual disagrees with the law itself.
tThe duty to uphold constitutional protections: Fundamental to the Constitution are the concepts of due process and equal protection.
tThey are public servants: The job of those in criminal justice is to serve the best interest of
the citizens and they must hold themselves accountable to the public.
Police officers in their everyday work are often in a situation to be unethical. Pollack (2010)
notes steps that can be taken when determining what course of action someone should take
when faced with an ethical dilemma:
tExamine all possible resolutions to the situation and examine all the possible costs and
effects of each possibility.
tDetermine if any of the possible results of the situation would be viewed as unreasonable
if other people were made aware of the situation or if it were to be made public.
tA criminal justice professional must be able to justify the decision based on his or her own
set of values and beliefs.
Becoming an ethical person is a journey in which one must evaluate his or her own morals
and values and also face everyday choices that will not only have a lasting effect on themselves,
but on their co-workers, the citizens they serve and the offenders in the criminal justice system.
Due to the positions of public trust that are held by members of the criminal justice profession
careful examination of how law enforcement, lawyers, judges, correctional officers, community
supervision officers (probation and parole), private security personnel, loss prevention employees, forensic scientists and criminal justice researchers carry out their duties is paramount
in any discussion of ethics.
Ethical considerations are common in most professional occupations, including fields such
as medicine, business, pharmaceutical research, as well as criminal justice. Criminal justice
professionals are faced with challenging situations continually and some of them are unique to
the profession:
tPolice officers;
tLawyers, judges, and juries;
tProbation and parole officers;
tInstitutional corrections.
Before beginning an in-depth discussion on ethical practices among criminal justice practitioners, we must first examine the foundations of ethical thinking in general and examine how
the theoretical purpose and origins of ethical thinking have impacted how we do business in
the criminal justice system.
CONCLUSION
Police profession and police officers as part of criminal justice system, are most visible and
most representative part of previous mentioned system. They are in everyday relations with the
citizens and most of the time are able to build up, or to strengthen the co-operation between
10
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the police and the public. These relations are of a crucial importance for developing police
profession in the democratic society, establishing good and lawful behaviour for both, police
and citizens.
Measures to be taken are related to:
− preparing national curricula and year plan for training police officers in police ethics and
deontology;
− delivering lessons and best practices to the police officers;
− encourage police officers and citizens to a better and stronger co-operation and mutual
understanding;
Importance of knowledge on deontological theories is recognized as priority for ethical
police work. Police officers should be informed about contemporary deontological theories
and managers should insist deontologists to be included as teachers in police training. Police
deontology and its further development make sense only when it is permanently respected and
when police officers (especially police managers) are aware of the importance of ethical behaviour within police organization. Police managers are first to be responsible and invest further
effort to establish good relations first within the police, respect and tolerance among police
officers, and after that, between police officers and public. Police practice and rules need to be
implemented in appropriate way, so the citizens are feeling comfortable and secure, having in
mind that the police is well trained and prepared to respond to all security challenges and risks.
However, no police manner is appropriate if the police officers are not aware, or are not respecting the ethical standards and procedures. Respect of human rights and freedoms, respect of
laws and regulations, including the Code of Police Ethics, are of great importance to all police
officers. Only if the theoreticians are showing attention to further development of deontology,
and only if the practitioners are implementing those standards in their everyday work and
activities, police profession will continuously fulfil its mission as a guarantor of democratic
society, stability and prosperity of the nation.
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ГОВОР МРЖЊЕ – КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ ГРАЂАНСКИ ДЕЛИКТ?
Доц. др Дејан M. Мировић
Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
Сажетак: Говор мржње је у модерном праву доминантно регулисан у оквиру
грађанског права. Најзначајнији извори у овој области су Препорука R 97/20 Савета
Европе и пракса Европског суда за људска права поводом кршења члана 10 Европске конвенције о људским правима. Богата пракса Европског суда за људска права
показује да се чак и изјаве расистичког, дискриминаторног, негационистичког и антисемитског типа третирају као грађански деликти. Европски суд за људска права посебну пажњу у својим пресудама обраћа на утврђивање правне дистинкције између
слободе изражавања и говора мржње. Најпознатији случај у овој области је предмет Зана који је у вези са јавним наступима курдског посланика санкционисаним
од стране турског правосуђа као кривично дело. У домаћем правном систему говор
мржње се регулише Законом о јавном информисању из 2003. године и Кривичним
закоником. За санкционисање говора мржње се у Србији углавном предвиђа парнични поступак. Са друге стране, ad hoc међународни кривични судови за бившу
Југославију и Руанду заступају становиште да је говор мржње искључиво кривично
дело. Анализа пресуде из Нирнберга, посебно делови пресуде о нацистичким пропагандистима Штрајхеру и Фричеу, јасно показује да ово становиште ad hoc судова
није у складу са решењима из модерног права. Зато ограничавање слободе говора
и кажњавање у оквиру кривичног права може довести до кршења чланова 6, 7 и 10
Европске конвенције о људским правима који регулишу права на фер поступак, законитост и слободу изражавања.
Кључне речи: Говор мржње, кривично право, грађанско право, Европска
конвенција о људским правима, Нирнбершки процес, Савет Европе.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Да ли „говор мржње“ треба да регулише кривично или грађанско право? Да ли
говор мржње може бити посебно дело у оквиру кривичног права, као што се тврди у
оптужницама Међународног кривичног суда за бившу Југославију и Међународног
кривичног суда за Руанду? Или је такозвани говор мржње грађански деликт?
Најзначајнији међународни извор у овој области је, без сумње, Препорука Комитета министара Савета Европе (усвојена од стране Комитета министара СЕ 1997)
R 97/20. Она прецизно дефинише говор мржње као материју коју треба да регулише грађанско право. Слично поступа и законодавац у Републици Србији. У Закону о јавном информисању из 2003. године (у члану 39) предвиђа се да се због повреде забране говора мржње „примењују одредбе закона којим се уређује парнични
поступак“.1 Такође, пракса Европског суда за људска права (и пре тога до 1998 године, одлуке и извештаји Европске Комисије за људска права) такође показују да се
ова материја регулише у грађанско-правној области.2 С друге стране, међународни
ad hoc судови УН за бившу Југославију и Руанду позивајући се, између осталог, на
пресуду Међународног војног суда у Нирнбергу из 1946. године (уз познати мото „од
Нирнберга преко Хага до Рима“) сматрају да је говор мржње кривично дело.3 Дакле,
1 Службени гласник РС, бр. 43/03.
2 Дитертр, Ж., Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Службени гласник,
Београд, 2006. стр. 289-308.
3 На пример, случај Акајесу у МКСР, у МКСЈ види случај Брђанин. http://www.icty.org/. За Нирнберг
види делове пресуде Штајнхеру према: Нирнебршка пресуда, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1948. стр. 181. О самом раду МКСЈ или Хашког трибунала види Шкулић, М., Један поглед на Хашки
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постоје аргументи за и против регулисања говора мржње у различитим правним гранама. Али, ако се определимо за решење у оквиру кривичног права, треба доказати да је
говор мржње произвео „реалну последицу“, а не само да је дошло до „угрожавања“ неког
апстрактног правног добра.4
ПРЕПОРУКА R(97)20 САВЕТА ЕВРОПЕ КАО НАЈЗНАЧАЈНИЈИ
МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОР У ОБЛАСТИ ГОВОРА МРЖЊЕ
У Препоруци R (97) 20 Савета Европе из 1997. се (поводом говора мржње државних
службеника) наводи да су „прикладне дисциплинске санкције“. Затим се у анексу Препоруке бр. R (97) 20 се наглашава да „изрицање казне затвора или новчане казне лицу
осуђеном за говор мржње може у многим случајевима бити неефикасно“. Министарски
Комитет Савета Европе зато препоручује „принудни рад у заједници коју је појединац
увредио“, јер он „може да има едукативне аспекте... што ће допринети бољем разумевању
и поштовању дотичне групе или дотичних група“. Такође, „ове мере имају у виду читав
низ правних инструмената којима се повећавају могућности предвиђене грађанским
правом... Ако то национално законодавство допушта, организације које заступају жртве
говора мржње треба да имају право да покрећу грађанске парнице“.5
Такође, у Анексу Препоруке R (97) 20 се износи да се примена односи „нарочито на
говор мржње који се шири посредством медија...“. Упућује се да се кроз „грађанско право, дозвољава заинтересованим невладиним организацијама да подносе грађанске тужбе, омогућавајући одштету жртвама говора мржње и омогућавајући судске одлуке које
жртвама дају право на одговор или налажу исправке... Осим тога, у складу са основним
захтевима владавине права, свако ограничавање слободе изражавања или уплитање у
њу мора бити подложно независној судској контроли“.
У анексу Препоруке се чак случајеви кривичног гоњења због говора мржње називају
„проблематичним“ и препоручује се националним законодавствима да се „усресреде“
на њих, јер „казна затвора за говор мржње треба да буде изузетак“.
Комитет министара Савета Европе у препоруци R(97)20 посебно упозорава државе чланице да треба да размотре слободу изражавања осумњиченог, узимајући у обзир да увођење „кривичних санкција представља озбиљно ограничавање те слободе“.
Такође, стандарди које националне власти примењују морају да узму у обзир „начин,
садржај, контекст и сврху извештавања“. У образложењу Препоруке се наводи и важност
постојања законитости: „Ове напомене су значајније тамо где кривичне санкције могу да
се наметну у светлу начела nullum crimen, nulla poena sine lege као и начела да се кривично
право не сме широко тумачити на штету оптуженог, на пример аналогијом. Ова начела су део гаранције из члана 7 ECHR и стога проистиче да кажњиво дело мора да буде
јасно дефинисано законом“.6 Дакле, говор мржње је Препоруци Савета Европе без сумње
трибунал и његово место у историји, у Ћирић, Ј. (прир.), Хашки трибунал између права и политике, Институт за упоредно право, Београд, 2013. стр. 56-120. Проф. др Шкулић критикује флоскулу о еволутивно
развоју међународног кривичног права од Нирнберга до Хага. О самом раду МКСЈ и подизању оптужница
због говора мржње види: Del Ponte, C., La Caccia, Feltrinelli, Milano, 2008, стр. 187.
4 Чејовић, Б., Кулић, М., Кривично право, Службени гласник, Београд, стр. 114-117. Аутори наводе
закључке са X конгреса Међународног удружења за кривично право одржаног у Риму 1969. у којима се наводи да је посебно значајно да кривично дело не буде уопштено или непрецизно формулисано (принцип
законитости), управо због нејасног појма угрожавања. Ни у теорији ни у судској пракси не постоје јасни
критеријуми шта је то угрожавање или опасност.
5 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/serbian/Rec%281997%29020&ExpMem_sb.pdf.
6 Аутори Препоруке се позивају на Европски суд за људска права случај С. В. против Уједињеног
Краљевства, пресуда од 22. 11. 1995. године, серија А, бр. 335-Б ставови 34-36. Такође, у образложењу се наводи да „кривично право не мора увек бити прикладно за конкретне случајеве говора мржње, док грађанско
право начелно нуди већу флексибилност у том погледу... органи гоњења морају да испоље посебан опрез
када се баве случајевима говора мржње. У неколико европских земаља пракса је показала да може бити
веома тешко да се достигне ниво доказа који захтева кривично право. Уместо снижавања тог нивоа, што би
озбиљно нарушило слободу изражавања, предлаже се да ти органи брижљиво утврде да ли је прикупљено
довољно доказа пре него што наложе гоњење“.
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грађански деликт. Такође, кажњавање говора мржње се не сме користити као оправдање
за ограничавање слободе изражавања. У супротном, долази до кршења члана 7 Европске
конвенције о људским правима који регулише начело законитости, али и чланова 10 и 6
који гарантују право на слободу изражавања и право на фер судски поступак.
РЕГУЛИСАЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ У СФРЈ И СРБИЈИ
Кривично законодавство Социјалистичке Републике Србије предвиђао је дела као
што су излагање порузи народа и народности Југославије и ширење лажних вести, али
никада није дефинисало говор мржње као кривично дело. Исто важи и за кривичну регулативу на нивоу СФРЈ, која је предвиђала кривичну одговорност одговорног уредника, издавача, забрану јавног иступања, забрану позивања на насилну промену уставног уређења, и забрану изазивања националне, расне и верске мржње, раздора или
нетрпељивости.7
Такође, говор мржње у југословенском законодавству се не помиње ни у делу који
регулише ратне злочине или расну и другу дискриминацију. Говор мржње се у нашем законодавству први пут појављује тек 2003. године у Закону о јавном информисању.8 Ту се
даје прва дефиниција говора мржње и регулише се његова забрана у оквиру грађанског
права: „Забрањено је објављивање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог
припадања или неприпадања некој раси, вери или нацији, етничкој групи, полу или
због њихове сексуалне опредељености“. Дакле, ради се о једној врсти грађанског деликта који чак ни уз најшире тумачење није могуће дефинисати само у смислу кривичног
права (у суштини, јер након говора мржње нема јасне последице у „физичком смислу“ или оне последице која се тражи као један од елемената за општи појам кривичног
дела).9 Међутим, Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 2012. године
предвиђено је увођење новог члана 56а. У том новом члану Кривичног законика се наводи да ће, ако је кривично дело учињено из мржње због припадности верисповести,
политичкој оријентацији, раси, нацији или полној и сексуалној оријентацији, суд то
сматрати отежавајућом околношћу.10 Санкционише се и оправдавање и пропагирање
терористичких идеја (посредно подстицање), слично као што прописује пракса Европског суда за људска права.
ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА – СЛУЧАЈ „ЗАНА“
Европски суд за људска права (и Комисија до 1998. године) поводом члана 10 Европске конвенције о људским правима, који регулише границе слободе изражавања,
донели су велики број одлука и пресуда.11 Ове пресуде и одлуке одређују јасну правну
дистинкцију између слободе изражавања и говора мржње.
7 Види: Службени лист СФРЈ, бр. 44/76, и 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 38/90, 45/90, 54/90; Службени лист СРЈ,
бр. 35/92, 16/93, 37/93, 24/94, 61/2001, као и Службени гласник РС, бр. 39/2003. Очигледно, таква решења у
српском и југословенском законодавству су била под утицајем оних из Нирнбершке пресуде).
8 Службени гласник РС бр. 43/03.
9 Овакво регулисање је има смисла и када се погледа општа дефиниција кривичног дела. Оно се мора
састојати од радње које проузрокује одређену последицу у „физичком смислу“, као што то наводе, Чејовић,
Б., Кулић, М., Кривично право, Службени гласник, Београд, стр. 94. Веома је тешко у том смислу дефинисати
последицу у физичком смислу које је изазвао говор мржње. Речи ипак не „убијају“ иако се у колоквијалном
смислу често користи тај израз.
10 Законик о изменама и допунама Кривичног законика из 2012. члан 6 под насловом Посебна околност
за одмеравање казне за кривично дело учињено из мржње. Очигледно је да су ове измене донете и у контексту великих немира који су се догодили на паради ЛБГТ групе 2010. године. Министар правде као предлагач
је истакао у Народној скупштини да се нови члан уводи ради боље заштите појединих „група становништва“. Са друге стране, изменама се уводи и члан 391а којим се кажњава подстицање на тероризма и то је у
складу са праксом Европског суда за људска права.
11 Цитати према www.humanrights.coe.int/media/documents/. Судска пракса у вези са применом члана 10
Европске конвенције о људским правима – 40 година судске праксе – 1959-1999. Дирекција за људска права,
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На пример, у новембру 1999. године Суд је оценио да је било кршења члана 10 који
гарантује слободу изражавања у случају Нилсен и Јохансен. Суд је признао право подносилаца представке да узврате истом мером на оштре критике и није то дефинисао као
говор мржње. Европски суд за људска права је такође истакао да су спорне изјаве биле
саставни део жучне и трајне дебате о питањима од општег интереса.12
Такође, у извештају из априла 1995. године Комисија је једногласно закључила да
осуда једног политичког вође муслиманске мањине у западној Тракији за нарушавање
јавног реда (због тога што је током предизборне кампање растурао летке у којима се
муслиманско становништво те области описује као турско) представља кршење слободе
изражавања који гарантује члан 10 Европске конвенције о људским правима. Комисија
је том приликом подсетила на значај слободе изражавања представника народа.
У случају Линтенс, у јулу 1986. године, Европски суд за људска права изнео је да је
штампа обавезна да објављује информације и идеје о питањима о којима се расправља на
политичкој сцени. Штампа има задатак да објављује такве информације и идеје, а јавност
има право да их добија, сматрало је судско веће. Такође, према Европском суду за људска
права, слобода штампе обезбеђује јавном мњењу један од најбољих начина да упозна
идеје и ставове политичких вођа и формира мишљење о тим идејама и ставовима.
Такође, у случају Аксоу, разматраном у октобру 2000, у којем је подносилац представке био писац и бивши турски посланик у парламенту који је осуђен због изјава (између
осталог и на конгресу једне политичке партије) које се тичу проблема на југоистоку Турске, Европски суд за људска права је закључио да је слобода изражавања нарочито важна за изабраног представника народа. Касније, када је турски политичар курдског порекла по други пут осуђен због објављивања чланка у једном недељнику, Европски суд
за људска права је поново одбацио пресуду и подсетио турске власти на кључну улогу
штампе у демократији. Код треће осуде турског политичара (после објављивања брошуре о правима његовог народа) Европски суд за људска права је подсетио да је суштина
демократије да дозволи изношење и разматрање различитих политичких пројеката, чак
и оних који доводе у питање актуелну организацију државе (под условом да немају за
циљ да угрозе саму демократију).13
У случају Арслан, Полат и Гергер из 1999. године подносиоци представке су били
осуђени зато што су критиковали деловање државе на југоистоку Турске. Европски суд
за људска права је те године истакао да спорни текстови нису подстакли на насиље упркос непријатељској конотацији неких делова или употреби речи као што су: отпор,
борба и ослобођење.
Коначно, у новембру 1997. године Европски суд за људска права је у (вероватно
најпознатијем) случају Зана оценио да осуда бившег градоначелника због подршке теСтразбур; Дитертр, Ж., Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Службени гласник,
Београд, 2006. стр. 289-308 као и Извод из судске праксе Европског суда за људска, књига 2, Сарајево, 2001. стр.
33-201. Европска комисија за људска права је у својој одлуци од 3. децембра 1997, С. Панев против Бугарске, у
вези представке бр. 35125/97, оценила да је та представка неприхватљива. Прецизније, подносилац је осуђен
због клевете после чланка у коме наводи имена особа које су наводно учествовале у масакру из 1944, приликом промене власти у Бугарској. У случају Ото-Премингер институт против Аустрије, пресуда од 20.
септембра 1994, Европски суд за људска права је закључио да нема кршења члана 10, заплена и конфискација
филма В. Шретера (W. Schroeter) коју су наложили аустријски судови. Оцењено је да је су ове мере биле неопходне ради; „заштите права грађана“ и њихових „религиозних убеђења“. Та права и убеђења, оцењује Суд,
не смеју да буду вређана јавним изражавањем мишљења других. У случају Вингроу (Wingrowe) од 25. новембра 1996. Европски суд за људска права је пресудио да нема кршења члана 10 – одбијање британског Одбора
за класификацију филмова да изда сертификат о класификацији филма који је Одбор сматрао богохулним.
12 Цитати према: Судска пракса у вези са чланом 10 Европске конвенције о људским правима, Савет Европе,
Спринт, Београд 2002; Дитертр, Ж., Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Службени
гласник, Београд, 2006. стр. 289-308. О слободи изражавања и важности општег дискурса када се ради о
питањима од општег интереса види Дворкин, Р., Суштина индивидуалних права, ЦИД, Подгорица, 2001. стр.
330. Он наводи да власт нема право да ограничи слободу говора чак и када би то донело општу корист.
13 Цитати према www.humanrights.coe.int/media/documents/. Судска пракса у вези са применом члана 10 Европске конвенције о људским правима-40 година судске праксе-1959-1999. Дирекција за људска права, Стразбур; Дитертр, Ж., Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Службени гласник, Београд,
2006. стр. 289-308; Извод из судске праксе Европског суда за људска, књига 2, Сарајево, 2001. стр. 33-201.
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рористичким актима у једном интервју није била правилна јер није у складу са Европском конвенцијом о људским правима. Прецизније, пресуда турског суда против Лејле
Зане не може да се оправда на основу члана 10 Европске конвенције о људским правима,
сматрало је судско веће у Стразбуру. Оваква пресуда Европског суда за људска права
показује колико далеко Суд иде када одређује границу између слободе изражавања и
говора мржње.
С друге стране, у случају Зана, турско правосуђе је сматрало (не без основа) да је градоначелник једног града у југоисточном делу земље (и прва жена посланик курдског порекла у турском парламенту), Лејла Зана, дала вербалну подршку лидеру забрањене Радничке партије (PKK) Курдистана Абдулаху Оџалану. Зана је посредно, према тумачењу
турског правосуђа, давала вербалну подршку побуњеницима који преко 30 година воде
оружану борбу против Турске (убијајући турске војнике и полицајце).
Међутим, Зана никада није директно позивала на убиства или ратне злочине нити
је учествовала у оружаним акцијама или била у командном војном/герилском ланцу. Она
је давала подршку Оџалану као политичком лидеру PKK. За такве изјаве (као и за употребу забрањеног курдског језика у турском парламенту) она је осуђена на дугогодишњу
робију. Европски суд за људска права је одбацио овакве пресуде и 2005. године наложио
да Турска исплати новчану одштету Зани због кршења права на слободу изражавања.
Коначно, и у самој Турској су после неколико година одустали од кривичног гоњења
Лејле Зане због њених проблематичних (из перспективе турског законодавства) изјава и
говора. Такву одлуку је донео другостепени турски суд 2009. године. После тога је Лејла
Зана 2011. године поново избрана за посланика у парламенту, а 2012. године се срела са
тадашњим турским премијером Ердоганом.
Дакле, и у Турској (за коју се не може тврдити да примењује највише правне стандарде када се ради о људским правима) после неколико деценија регулисања јавних изјава
кривичним законодавством, закључено је да се граница између говора мржње и слободе
изражавања мора одређивати у оквиру грађанског права. Наравно, на овакву промену
су, без сумње, утицале и пресуде Европског суда за људска права, посебно случај Зана.14
Зато се може сматрати да је случај Зана био прекретница (или прецедент) у пракси турског правосуђа када се ради о слободи изражавања и граници са говором мржње.
ДЕФИНИСАЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ У ПРАКСИ
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Европски суд за људска права (и Комисија до 1998. године) у својој пракси ипак нису
дозвољавали неограничену слободу изражавања. Комисија и Европски суд за људска
права су више пута одобравали кажњавање изјава које су биле расистичке, негационистичке, ксенофобичне и антисемитске. Ту није могло бити речи о заштити слободе
изражавања коју гарантује члан 10 Европске конвенције о људским правима.15
У том смислу познати случајеви су:
− Представка бр. 31159/96 или Одлука од 24. јуна 1996. године, у случају П. Марис
против Француске. (Осуда због објављивања чланка у коме се оспорава постојање гасних комора у концентрационом логору у Штрутхофу). У овом случају је од стране Ев14 Она је добитник неколико међународних награда у области људских права између осталих и награде
Андреј Сахаров коју додељује Европски парламент у области људских права и слободе изражавања.
15 Према члану 10 Европске конвенције о људским правима, „свако има право на слободу изражавања“ и
„то право обухвата слободу мишљења и слободу добијања информација и идеја без мешања државних власти и без обзира на границе“. Остваривање ових слобода може бити „подвргнуто одређеним формалностима, условима, ограничењима и санкцијама које су прописане законом... у интересу националне безбедности,
територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда и криминала, заштите здравља
или морала, заштите угледа или права других, спречавање откривања поверљивих информација или
очувања ауторитета и непристрасности судства“. Више о самој Европској конвенцији и њеном доношењу
1950. године као и Европском суду за људска права види Жеревац, Р., Водич кроз поступак пред Европским
судом за људска права, Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, 2003, стр. 5-9.

30

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

ропског суда за људска права процењено да се ради о говору мржње. Иста дефиниција је
дата и у следећим случајевима;
− Представка бр. 25096/94 или Одлука од 6. септембра 1995, О. Е. Ф. А. Ремер против
Немачке у случају оспоравање постојања холокауста у једном часопису.
− Представка бр. 26551/95 или Одлука од 26. јуна 1996. у случају Д. И. против Немачке (због тога што је једна публикација порицала постојање гасних комора у концентрационим логорима);
− Представка број 36773/97 или Одлука од 9. септембра 1998, у случају Х. Начатман
против Аустрије, због објављивања чланка који сугерише да је број жртава нацистичких погрома прецењен. Коначно, Европски суд за људска права и Комисија сматрају и да
је кажњиво поређење са нацистима. На пример, тако је закључено поводом представке
број 34328/96 на основу које је донета Одлука од 17. новембра 1998. у случају Пере против Холандије. (Он је осуђен због увреда и клевета пошто је једну организацију за борбу
против дискриминације олако и неосновано упоредио са нацистима).16
МЕЂУНАРОДНИ ВОЈНИ СУД У НИНБЕРГУ – ШТРАЈХЕР И ФРИЧЕ
Међународни војни суд у Нирнбергу је 1. октобра 1946. године донео пресуду за коју
се сматра да је један од основа модерног међународног кривичног права.17 У том контексту, на њу се позивају Међународни кривични суд за бившу Југославију (МКСЈ) и
Међународни кривични суд за Руанду (МКСР). Међутим, правна анализа показује да
у Нирнбешкој пресуди нема кривичног дела говор мржње. На пример, уредник антисемитског часописа Der Sturmer Штрајхер осуђен је због злочина против човечности.18
Прецизније, зато што је као високи службеник нацистичког режима директно учествовао у систематском прогону јеврејских цивила. У образложењу се помиње кривично
дело говор мржње. Такође, ослобађање другог пропагандисте нацистичког режима Фричеа од стране Међународног војног суда у Нирнберегу такође доказује тврдњу да није
било осуде због говора мржње у Нирнбергу.
Прецизније, у пресуди из 1946. се наводи да је Фриче био шеф радио-одељења министарства пропаганде и опуномоћеник за политичку организацију Великонемачког
радија. (Фриче је био члан нацистичке партије и једно време је служио и на Источном
фронту као пропагандиста). Фриче је контролисао око 2.300 немачких листова. Штампи је давао директиве да пишу о Јеврејима, оправдању агресивних ратова и такозваном животном простору. Ипак, он никада није присуствовао састанцима на „којима су
прављени планови“ за агресорски рат.19 (Зато се за његову делатност, сматра судско веће,
не може рећи да је била таква да улази у дефиницију општег плана за „вођење агресорског рата“). Међународни војни суд је утврдио да је Фриче давао антисемитске и
ратнохушкачке изјаве (данас би то био говор мржње), али се ипак „не може се сматрати
да је он био учесник у злочинима“. Његов циљ је био да створи јавно мњење повољно
16 О говору и јавном дискурсу нациста види: Клемпер, В., Истина о језику нациста, Танјуг, Београд,
2006, стр. 242. Ово је интересантна и актуелна одлука ако се узе у обзир да је постао манир у модерном информативно-пропагандном дискурсу да се руски руководиоци поводом сукоба у Украјини 2014/2015 олако
упоређују са Хитлером и нацистима. Апсурдно је такво поређење ако се има у виду да је РФ наследила
правни континуитет СССР-а, државе оснивача Нирнбершког трибунала који је управо судио нацистима.
17 О фундаменталном значају Нирнберга за међународно кривично право види више у: Марковић, М.,
Нирнбершко суђење примена нових начела у међународном кривичном праву, у: Лопичић, Ђ., (прир.),
Међународно кривично право, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 419-443; Kostić, S., Međunarodni
odnosi i međunarodno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1966, стр. 195, Кривокапић, Б., Енциклопедијски речник
међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010, стр. 658. Фриче је био један
од тројице људи од 22 оптужених уз Шахта и Папена који су ослобођени. О међународним кривичним злочинима Вучинић, З., Међународно ратно и хуманитарно право, Службени гласник, 2006. стр. 62-67; Јончић,
В., Међународно хуманитарно право, Правни факултет, Београд, 2010, стр. 292-353.
18 Види: Нирнебршка пресуда, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1948, стр. 181.
19 Исто, стр. 224.
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по Хитлера и немачки ратни напор, сматрало је судско веће у Нирнбергу. Зато је Фриче
ослобођен од оптужби за ратне злочине и злочине против човечности.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Ослобађајућа пресуда нацистичком пропагандисти Фричеу, донета од стране
Међународног војног суда у Нирнбергу 1946, показује да говор мржње не може бити
самостално регулисан као кривично дело упркос томе што је Фриче је несумњиво давао
антисемитске и ратнохушкачке изјаве и инструкције штампи. То није било довољно за
његову кривичну одговорност пред судским већем у Нирнбергу.20 Прецизније, Фриче
није директно учествовао у међународним кривичним делима као што су злочин против мира, ратни злочини и злочини против човечности и зато је ослобођен кривичне
одговорности упркос говору мржње који је пропагирао и користио.
Такође, када се ради о говору мржње, Савет Европе и Европски суд за људска права
усмерен је у својој регулативи (и пракси) ка кажњавању у оквиру грађанског права. У
том смислу, најзначајнији извори у овој области су Препорука R 97/20 Савета Европе,
али и обимна пракса Европског суда за људска права поводом кршења члана 10 Европске конвенције о људским правима.
Такву судску праксу је усвојила чак и Турска која је деценијама користила једну врсту
вербалног деликта ради обрачуна са курдским политичарима и новинарима. Случај Зана
је свакако најпознатији пример и једна врста судског прецедента за турско правосуђе
који показује да чак и тој држави (која није позната по високим стандардима у људским
правима) постоји напредак у регулисању слободе изражавања и правној дистинкцији са
говором мржње.
У Србији је још 2003. године донет Закон о јавном информисању који регулише ову
материју на исти начин као и међународни извори. Говор мржње се регулише у оквиру грађанског права и поступка. Међутим, Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 2012. године предвиђено је увођење новог члана 56а. У том новом
члану Кривичног законика се наводи да ће, ако је кривично дело учињено из мржње
због припадности вероисповести, политичкој оријентацији, раси, нацији или полној
и сексуалној оријентацији, суд то сматрати отежавајућом околношћу. Забрањено је и
јавно подстицање на тероризам.
Када се претходне чињенице имају у виду, јасно је да је погрешан приступ ad hoc
међународних кривичних судова за бившу Југославију и Руанду по ком је говор мржње
искључиво кривично дело. Прецизније, прешироко одређивање појма говора мржње
и његово регулисање само у оквиру кривичног права доводи често само до кршења
људског права на слободу изражавања. На тај начин се крши универзално људско право
гарантовано чланом 10 Европске конвенције о људским правима, али се нарушавају и
принципи законитости, правне сигурности, као и забране ретроактивности у оквиру
кривичног права.
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HATE SPEECH – CRIMINAL OFFENCE
OR OFFENSE REGULATED BY CIVIL LAW?
Assistant Professor Dejan D. Mitrovic, PhD
University of Priština, Faculty of Law, Kosovska Mitrovica
Abstract: Hate speech in contemporary law is regulated within civil law. The most important sources in this field are the Recommendation R 97/20 of Council of Europe and practice
of European Court for Human Rights regarding violation of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Rich experience of the European Court for Human Rights shows
that even racist, discriminatory, holocaust denial and anti-Semitic statements are treated as
civil delicts. The European Court for Human Rights in its judgments pays special attention
to the issue of determining difference between freedom of speech and hate speech. Most famous case in this area is the case “Zana”, on statements of Kurdish parliamentary member that
where sanctioned as criminal offence by the Turkish judicial system. In Serbian legal system,
hate speech is regulated by the Law on Public Informing of 2003 and the Criminal Code. In
Serbia, civil proceedings are stipulated for sanctioning of hate speech. On the other hand, ad
hoc international courts for ex-Yugoslavia and Ruanda represent viewpoint that hate speech is
exclusively a criminal offence. Analysis of the judgment from Nuremberg trial case, especially
those parts on Nazi propagandists Julius Streicher and Hans Fritzsche, shows that this viewpoint is not in accordance with contemporary law. Thus, limiting freedom of speech and punishing within limits of criminal law may lead to violation of Articles 6,7 and 10 of the European
Convention on Human Rights that regulate the rights to fair proceeding, legality and freedom
of expression.
Keywords: hate speech, criminal law, civil law, European Convention on Human Rights,
Council of Europe, Nuremberg trial case.

НОВИ АСПЕКТИ РЕАГОВАЊА НА АКЦИДЕНТЕ,
НЕСРЕЋЕ И ТЕРОРИСТИЧКЕ АКТЕ – ИЗ УГЛА ПОСТУПАЊА
НА МЕСТУ КРИВИЧНОГ ДОГАЂАЈА1
Доц. др Звонимир Ивановић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд
Сажетак: Класична теорија у криминалистици и кривичнопроцесном праву наводи увиђај као доказну радњу, којој претходи обезбеђење места кривичног догађаја.
Ово је констатација која је потпуно неспорна у теорији и пракси. Новост која се у
последње време јавља је везана за супранационалну карактеристику догађаја који
имају прерогатив значајне опасности масовних размера и последице које такви
догађаји могу изазвати на ширем подручју и према већем броју људи, а који превазилазе националне оквире, посебно у ланцу реаговања на овакве догађаје. Посебно треба размишљати о вишеструкости аспеката значаја радњи предузетих на месту
догађаја. Генерално гледано, у свакој земљи, када су у питању акциденти или нпр.
терористички акти, првенствено се постави питање националне безбедности и заштите осталих грађана у вези са могућим будућим активностима оваквог обима и
значаја. Оно што је ново и у овој ситуацији јесте, за Србију – не тако далека будућност
а за земље чланице Европске уније (ЕУ) – актуелна садашњост. Новост се односи на
клаузулу солидарности ЕУ (чл. 222 Лисабонског споразума) и инструменте кризног
менаџмента постојеће у ЕУ као и бивше институционе одговоре или покушаје одговора на овакве кризе – Споразуми за решавање и координацију ванредних ситуација
и криза ЕУ (Emergency and Crisis Coordination Arrangements – CCA) односно нове инструменте, као нпр. Споразума у вези са Интегрисаним политичким одговором на
кризне ситуације (Integrated Political Crisis Response – IPCR). Теоретски, ови инструменти би могли због свог наднационалног значаја и смисла довести до заједничких
активности земаља чланица ЕУ на територији поједине државе чланице а та тежња
би могла, у извесном смислу, теоретски довести до последица и на територији држава
са статусом преговарача о чланству. У раду се бавимо претпоставкама и последицама активности на више различитих нивоа политичком, националном, наднационалном, а посебно у светлу обавеза које Република Србија преузима као преговарач у
приступању ЕУ.
Кључне речи: место кривичног догађаја, субјекти поступања, криминалистичка
полиција, надлежности, увиђај.
УВОД
Криминалистичка теорија и пракса указују на вишеструке основе поступања на
месту догађаја поводом различитих догађаја. У те основе најчешће се убрајају Закон
о полицији (Службени гласник РС, 101/2005 63/2009 – одлука УС и 92/2011), Законик о
кривичном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,
45/2013 и 55/2014, ЗКП) и многи подзаконски акти. Оно што ми у теорији нисмо до
сада разматрали јесте ново окружење и потребе савремених услова европске реалности, као и обавезе које су за Републику Србију настале постајањем кандидата за
приступање ЕУ. Ово је веома значајно за Србију са аспекта поступања у случајевима
масовних „несрећа“ дефинисаних првенствено основним актима ЕУ – Лисабонским
споразумом (чл. 2222) и Споразумом о функционисању ЕУ (Treaty on the functioning
1 Овај рад је резултат рада у склопу пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне
реакције“ КПА.
2 Веома широко дефинисан појам који обухвата могуће догађаје терористичких аката, несрећа
узрокованих актом човека и природним узроцима.
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of the European Union – TFEU)3. Ова клаузула обавезује државе чланице да притекну у
помоћ чланици погођеној догађајем који потпада под појам несреће, укључујући и помоћ
војним средствима. Једно од тела ЕУ за поступање у кризним ситуацијама, одређено у
виду ЦЦА, прерасло је, кроз непуне две године (од октобра 2013), у компетентнији и
потпунији комплекс, тј. кризни систем за менаџмент. Описано се остварује првенствено
кроз инструмент EU Integrated Political Crisis Response4 – IPCR5 али и трансформацијом
Центра за надзор и информисање (Monitoring and Information Centre – MIC) у Координациони центар за хитна реаговања (Emergency Response Coordination Centre – ERCC)6.
Поред поменутог постоје и инструменти за поступање у кризним ситуацијама7 у оквиру институције European External Action Service (EEAS)8, као и Систем за одговоре на
кризне ситуације, који се састоји од платформе за кризе, ЕУ ситуационе собе и Одбора
за кризни менаџмент. У септембру 2014. године ЕУ је усвојила веома важан документ –
одлуку која се односи на озбиљне прекограничне претње за здравље људи која проширује
inter alia домашај епидемиолошких облика надзора становништва који спада у надлежност европског центра за спречавање и контролу заразних болести (European Centre for
Disease Prevention and Control – ECPC). У смислу одговора на хитне ситуације и несреће
изван ЕУ веома је значајно разумети да ови центри и уопште инструменти ЕУ обухватају
и ту димензију, те да се такође мора разумети да у ситуацијама које као иманентну имају
опасност по чланице ЕУ изискују ангажовање оваквих центара, на вишем нивоу. Такође
постоји ангажовање изван ЕУ и када не постоји ова иманентна опасност, али у другачијем
обиму. Он се тада своди на помоћ у цивилној заштити, хуманитарној помоћи као и
индивидуалној финансијској помоћи држава чланица земљи изван ЕУ угроженој оваквим
несрећама. Овај облик помоћи смо и ми користили за време поплава из 2014. године. Оно
што је значајно из ових оквира разумети јесте да је у сваком случају у питању један веома
одмерен и координиран одговор на кризне ситуације, чији актери узимају у обзир политичке оквире за поступање и представљају облик тела којем је поверена одлука за деловање
у условима ограниченог суверенитета наднационалним инструментима. У суштини, једна
од значајнијих улога јесте у размени информација (које могу имати обавештајни карактер)
и политичкој координацији активности уз умањење трошкова. Улога ових нових тела у
складу са савременом филозофијом кризног менаџмента у ЕУ не може остати без анализе у Србији, а посебно не без криминалистичке интеграције оваквих инструмената у
систем поступања на месту догађаја поводом оваквих околности и проблема.
3 Не треба поистовећивати ову клаузулу са клаузулом заједничке одбране из чл. 42.7, којом се чланице ЕУ
обавезују да у случају војне претње једној од чланица помогну војним средствима.
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_the_European_Union#Treaty_on_the_functioning_of_

the_European_Union последњи пут приступљено 25. 4. 2015.

5 Упореди са Nimark A. Pawlak P. Upgrading the Union’s response to disasters, Brief Issue, EU Institute for
security studies, November 2013 no. 45/2013, доступно на: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/
Brief_45_Crisis_response.pdf, последњи пут приступљено 3. 5. 2015.
6 У овом смислу не треба поистовећивати IPCR са The Crisis Management and Planning Directorate (CMPD)
који се бави заједничком безбедносном и одбрамбеном политиком ЕУ, што ће рећи да се бави војним
аспектима проблематике, стратешким планирањем цивилних мисија и војних операција у вези са кризним
менаџментом. Овде се може поменути и Политички и безбедносни савет као припремно тело за Европски
савет који саветује Комитет за цивилне аспекте кризног менаџмента (Committee for Civilian Aspects of Crisis
Management – CIVCOM).
7 У поређењу са претходником ова побољшана координативна платформа ситуирана у DG ECHO се
карактерише појачањем услуга и овлашћења. За разлику од MIC, ERCC има капацитет надзора 24/7 која
омогућава скоро тренутну реакцију на хитне случајеве. Са три одвојене оперативне собе Центар има капацитет да поступа по више различитих кризних ситуација одједном, у исто време. Капацитети се не састоје
само у простору већ и у људским капацитетима. Такође овај центар омогућава канале за координацију и
размену информација у реалном времену, односно у току свих операција симултано са активностима. Ово
се чини кроз средства за видео-конференцијске везе, а којим омогућава центру повезивање са релевантним
органима држава чланица (кризним центрима) службама Европске комисије и телима Европског савета .
8 IPCR је оснажен везивањем за координацију са OIC Committee of Permanent Representatives – COREPER и
самим Европским саветом, што додатно ојачава позицију различитих аката које могу координирати овакви
инструменти. Смисао IPCR је била ојачање способности земаља чланица ЕУ да у кризним ситуацијама доносе одлуке у адекватном временском оквиру који такве кризне ситуације захтевају.

Звонимир Ивановић
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Поступање на месту догађаја
Након добијања првих информација о догађају, њиховог проверавања и сређивања,
припадник полиције који, у циљу провере добијених информација и предузимања потребних мера, излази на место догађаја, руководилац екипе за његово обезбеђење, руководилац увиђајне екипе, као и сваки појединачни члан других формираних екипа, још
у току приближавања месту догађаја треба да анализирају постојећа сазнања, размотре
проблеме који се обично везују за кривичне догађаје оне врсте којој припада и догађај
поводом ког се поступа, а, ако је могуће, и да планирају радње које ће, у сфери своје одговорности, предузети по доласку на место његовог одигравања.9 Истовремено, треба размотрити и питање безбедности чланова екипе за обраду места догађаја, али и проблеме
које може створити стање на месту догађаја.10
Безбедност службених лица и безбедност других лица присутних на месту догађаја је
приоритет, као и безбедност грађана у ширем смислу. То, већ у овој фази поступање поводом кривичног догађаја подразумева предузимање низа мера чији је циљ препознавање,
а потом и елиминисање или, пак, ограничење ризика од повреда и болести. Ризичне,
односно потенцијално ризичне ситуације или околности понекад се могу уочити без
неких већих проблема‚ а понекад интуитивно, али не и на први поглед.11 Уз разноврсне
ризике физичке, хемијске и биолошке природе, значајну пажњу свакако заслужују и ризици радиоактивног зрачења. Ризици који нису лако уочљиви свакако укључују и вирусе и инфективне материје, који се јављају нарочито у ситуацијама контакта са остацима
човековог тела‚ односно контакта са људском крвљу и ткивом на месту повређивања
или смрти.12 У смислу савремених тенденција и проблема са којима су се многе полиције
света суочиле последњих година у овој области је значајно разматрати ризике који
обухватају CBRNe (Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and Explosion) групе фактора.
Наиме, опасност од могућих терористичких аката или преношења каквих заразних неизлечивих болести велике стопе смртности и брзог напредовања усложњава поступање
овлашћених службених лица на месту догађаја – припадника полиције и, посебно,
представника јавног тужилаштва. Јавни тужилац као руководилац предистражног поступка уз капацитете предвиђене Закоником о кривичном поступку, у смислу одлука и
менаџерске улоге у поступку (како предистражном тако и истражном), као фокус-тачка за све информације о оваквим проблемима, ипак не би могао функционисати самостално. У том циљу помоћ долази од стране МУП-а РС, али и других стручних служби
најразличитијих органа, Министарства одбране, Војске Србије, Министарства здравља,
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, стручне службе министра
без портфеља задуженог за ванредне ситуације.
Уважавање чињенице постојања бројних ризика од заразе на месту догађаја, налаже да се, уз дефинисање потребних кадровских и техничких потенцијала, пре уласка у
круг места догађаја, мора обезбедити и заштитна опрема за службена лица ангажована
у обради. У европским оквирима развија се систем који је у уводном делу већ делимично обрађен и којим се као први значајан моменат јавља, на политичком нивоу, облик
размене информација, оваплоћен у различитим наднационалним институционалним
оквирима. Међутим, поред овог највишег облика размене информација на различитим
9 Унутар ове институције постоји низ интересантних инструмената и, као што је већ поменуто, они носе
обавезе, поред држава чланица ЕУ и за државе кандидате за приступање ЕУ.
10 Жарковић, М. Ивановић З. Криминалистичка тактика, КПА, Београд, 2015 стр. 242.
11 У том смислу предвидети и припремити се за наилазак на потенцијално опасну ситуацију, или сложене
и отежане услове који изискују примену специфичних поступака и коришћење адекватних средстава – заштитних средстава и опреме, средстава и опреме за пружање неодложне помоћи, одеће, транспортних средства, средстава за комуникацију, осветљење, блокирање места догађаја и укључивање специјалистичких
служби за детоксикацију и спречавање ширења опасности са таквог места и сл. Упореди са: Жарковић, М.
Бјеловук, И. Кесић, Т. Криминалистичко поступање на месту догађаја и кредибилитет научних доказа,
Криминалистичко –полицијска академија, Београд, 2014, стр 38.
12 Оно место догађаја које са собом носи ризик заразе, односно оне његове делове где ти ризици

постоје, треба посебно обележити тракама, заставицама или другим ознакама које упозоравају на
ризичну зону, односно предмет или траг (нпр. не прилази опасност заразе, радиоактивно и сл.).
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академским нивоима развијају се и покушаји другачијих одговора на овакве проблеме. Један од таквих јесте FP7 пројекат EDEN (End-user driven Demo for CBRNe Chemical,
Biological, Radiological, Nuclear and Enhanced Conventional Weapons13) који финансира Европска комисија, на чијој имплементацији ради конзорцијум од различитих академских
институција 15 земаља ЕУ, на чијем челу је BAE sistems, plc.14 из Велике Британије15. У
склопу овог пројекта одговори на сличне ситуације се лакше могу пронаћи у размени
информација кроз софтверско-хардверски облик система у који би његови корисници
као представници првих органа присутних на месту догађаја уносили податке. Цео систем је замишљен као тростепени облик комуникације, у којем информација са лица
места путује у систем где су примаоци такве информације између осталих и центри
који су имали искустава са различитим облицима проблема сличне врсте (CBRNe) и
у овом смислу могуће је на основу података унетих у систем добити адекватне савете
и помоћ у процени ситуације на месту догађаја. Други ниво размене информација је
упозоравање и размењивање информација о могућим миграцијама ризика који се овим
путем може антиципирати за друге територије, али и добијање информација о референтним институцијама и установама оспособљеним за поступање са оваквим ризицима и
материјалима у циљу деконтаминације и локализовања оваквих ризика (уколико је то
могуће). Трећи ниво комуникације своди се на аналитички део уз пружање могућности
да претходно помињане установе и институције учествују у експертизи неопходној
за вођење даљих поступака (кривичних, дисциплинских, одбрамбених и сл.) из оваквих ситуација, као и да дају смернице у правцу даљег обезбеђивања места догађаја и
обезбеђивања адекватних количина материјала неопходног за вештачење узорака. У
оквирима овог пројекта поставља се питање врста и количина информација које се на
тај начин могу делити, као и које су то институције које би овим путем добијале овакве информације. Међутим, ово питање се може поставити и у првом случају везаном
за наднационалну институцију у оквирима ЕУ, ка којој Република Србија као суверена
држава која није чланица ЕУ нема обавезу размене информација. Ипак, питање дељења
информација је много јасније, с обзиром да постоји низ споразума који обавезују РС да
поступа у складу са вредностима на којима је Унија заснована16. У том смислу од значаја
су и копенхагенски услови од којих је један од услова за придруживање „способност да се
преузму обавезе које произилазе из чланства, укључујући прихватање циљева политичке, економске и монетарне уније, и административни капацитет неопходан за делотворну примену и спровођење правних тековина ЕУ.“ 17 О свему овоме треба водити рачуна
када разматрамо питање проблема размене информација и обавезе које смо већ преузели потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) доношењем
Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА)18 и поглавља 25, као и
13 Болести које најчешће прете са места кривичног догађаја су хепатитис Б‚ туберкулоза и херпес. Уз њих,
то су и вирусна хеморагична грозница‚ Кројцфелд–Јаковљева болест (болест лудих крава)‚ хепатитис А и
Е (преносе се фекалијама)‚ хепатитис Б‚ Ц‚ Д‚ Г (серумски хепатитис – пренос захтева непосреднији контакт). E. R. Czarnecki, Safety Revisited, www.iowaiai.org, доступан 25. 10. 2008. Наведено према Жарковић,
М. Бјеловук, И. Кесић, Т. Криминалистичко поступање на месту догађаја и кредибилитет научних доказа,
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 38-39.
14 Према некима означава и Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, High Yield Explosive, опет према
схватањима Министарства oдбране Сједињених Америчких Држава.
15 British aerospace and defense company, Public limited company, London, Farnborough, United Kingdom
16 На овом пројекту је и аутор укључен као независни спољни експерт.
17 У чл. 22. Преговарачког оквира Србије са ЕУ наводи се да: „У случају да Србија озбиљно и континуирано крши вредности на којима је Унија заснована, Комисија ће, на сопствену иницијативу или на захтев једне
трећине држава чланица, дати препоруку за привремени прекид преговора и предложити услове за њихово
евентуално обнављање. Након што саслуша ставове Србије, Савет ће квалификованом већином донети одлуку о
датој препоруци, да ли да привремено прекине преговоре и о условима за њихово обнављање. На Међувладиној
конференцији државе чланице ће поступити у складу са одлуком Савета, не доводећи у питање опште правило
једногласности на међувладиним конференцијама. О овоме се обавештава Европски парламент“.
18 Поред овога од значаја је и увођење правних тековина ЕУ. Правне тековине се непрестано развијају,
а посебно обухватају: садржај, начела, вредности и политичке циљеве уговора на којима се Унија заснива;
акте које су органи донели у складу са Уговорима, као и судску праксу Суда правде Европске уније; све друге
акте, било да су правно обавезујући или не, који су донети у оквиру Уније, као што су међуинституционални
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усвајањем Споразума о учешћу у мисијама ЕУ и Споразума о размени тајних података
са институцијама ЕУ (оба су ступила на снагу 1. августа 2012)19, у ово треба убројати
и Административни аранжман са Европском одбрамбеном агенцијом (EDA). У овом
правцу иду и други инструменти преузети као обавезе у приступним преговорима.
Дакле, приликом разматрања од стране надлежног органа о корацима који се морају
предузети приликом поступања, у случајевима када криминалистичка служба и прва
овлашћена службена лица полиције изађу на лице места (уз могућност укључивања у
ту процену и стручних лица хитне помоћи и ватрогасне – односно службе сектора за
заштиту и спасавање) постоји низ корака који се морају урачунати у укупну суму обавезних поступања за овакве случајеве. У редовном окружењу и редовним ситуацијама
поступање свих првих овлашћених службених лица ОСЛ-а на месту догађаја се своди
на обавештавање надлежног органа – јавног тужиоца (ЈТ) о подацима, информацијама и
околностима на месту догађаја. У зависности од околности и ситуације на месту догађаја,
информација прослеђена надлежном органу (ЈТ) мора добити свој епилог у даљим одлукама овог надлежног органа. Очекује се да ЈТ као руководилац предистражног поступка и dominus litis истраге даље суверено и независно поступа у оквиру овлашћења
предвиђених свим значајним легислативним актима. Дакле, овлашћење овог независног
органа јесте стриктно предвиђено позитивним законодавством, у вези са којим првенствено предњачи ЗКП, по којем би се за случајеве из чл. 133, ст. 3 и 4 могла по правилу
затражити помоћ стручних лица (различитих струка), а може се на увиђај позвати и
вештак ако би то његово мишљење и налаз могло бити од значаја20. Није немогуће спекулисати о укрштању интереса у могућим случајевима великих акцидената, несрећа, изазваних како људском руком тако и могућим природним катастрофама, као облицима
vis maior за чију санацију и могуће последице могу бити заинтересоване и државе чланице ЕУ, као наше непосредно окружење, али и шире. Поставља се питање да ли је описана фокус-тачка (тужилаштво) адекватно обавештена и упућена у постојеће обавезе
које смо различитим инструментима преузели у давању и прослеђивању, али и размени
информација које су оперативне, тајне или отворене за пријем различитих субјеката. У
том смислу, поред чисто стручне одлуке, како о безбедносним аспектима, тако и о чисто
оперативним или одбрамбеним проблемима и питањима, неопходно је разматрати и политичке импликације оваквих проблема у савременом политичком окружењу у Србији.
Довољно је да се вратимо у 2014. годину и сетимо се до тада незапамћених поплава у
Србији, када су на санацији последица били ангажовани сви сегменти друштва, а да у
датом тренутку они нису били довољни па су у помоћ притекли и Руска Федерација али
и чланице ЕУ, кроз фонд солидарности као инструмент за примену клаузуле солидарности, али и поједине државе чланице самосталним хуманитарним и другим стручним
облицима помоћи. Неопходно је разматрати улогу оваквих фокус-тачака у ситуацијама
које су сличне прошлогодишњој по значају и могућим опасностима, а у светлу тадашњих
искустава и актуелних прописа у Србији и ЕУ. Хипотетички, могло би се десити нешто
слично ситуацији у којој се нашла Краљевина Шпанија у вези са здравственом радницом зараженом вирусом еболе, а у оваквим случајевима би биле заинтересоване, епидемиолошки и безбедносно, многе земље ЕУ, а такође би могле пружити стручну и епидемиолошку помоћ. Од поменуте фокус-тачке (тужилаштва) зависи много даљих корака;
наравно, и полиција има обавезе дисеминирања, односно прослеђивања информација,
као и безбедносне службе, које као крајњу инстанцу корисника информација од безбедносног, одбрамбеног значаја имају директоре, министре, Биро за координацију служби

споразуми, резолуције, изјаве, препоруке, смернице; међународне споразуме које је закључила Унија, или
Унија заједно са својим државама чланицама, као и споразуме које државе чланице међусобно закључе, а
тичу се активности Уније.
19 Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније представља детаљан, вишегодишњи
план усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ, за период 2013–2016.
20 Више о томе и о свим обавезама РС на http://www.seio.gov.rs.
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безбедности21, односно Савет за националну безбедност22. Суштински, овде имамо цивилну контролу безбедносних служби али и политичке факторе у одлучивању о безбедносним проблемима, што у крајњој консеквенци мора имати предавање информација
по основу обавеза преузетих различитим споразумима. Ово у даљим консеквенцама
може имати импликације на нивоу ЕУ, кроз предузимање мера у циљу имплементације
клаузуле солидарности из чл. 222 TFEU, али и заједничке безбедносне политике.
Можда би овде било упутно објаснити у каквим проблемима се нашла краљевина
Шпанија у моменту када је медицинска радница оболела од еболе. Држава је организовала њено довожење у Шпанију, а да притом нико у здравственом систему (цивилни сектор) није био спреман за овакву проблематику. Тог момента целокупан сектор је стао,
многи здравствени радници су протестовали сматрајући да њихов позив није такав да
могу доводити себе и своје породице у такву врсту високог ризика, оправдања су ишла
од недовољности зараде за такве високе ризике до етичких питања. Ово није толико
значајан моменат са аспекта вршења увиђаја и размене информација, али представља
један веома значајан моменат у погледу социјалне реакције која је могла бити предвиђена
– могло се превентивно деловати на критичну масу која је изазвала кризу која је могла
имати несагледиве последице. Управо овде можемо препознати значај анализе и оваквог догађаја, с обзиром да се можемо наћи у ситуацији која подразумева постојање заразне болести (типа еболе) као резултат намерно изазваног акта ширења и изазивања
епидемије заразне болести у смислу кривичног дела преношења заразне болести из чл.
249 Кривичног законика РС (Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005
– испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014 – КЗ)23 као и акта тероризма
из чл. 391 КЗ.24 Надлежност у овом смислу може бити првенствено везана за стварно
надлежног тужиоца, али и за друге органе. У том смислу могу поступати и Институт
за заштиту здравља Србије у сарадњи са референтним здравственим установама и Републичком комисијом за заштиту становништва од заразних болести, као надлежни у
пословима превенције и спречавања ширења заразне болести, а такође и у предузимању
мера на санацији последица по закону о заштити становништва од заразних болести
(Службени гласник РС, број 125/04 и 36/15). Према чл. 10 ст. 3 овог закона, поменуте
институције се могу навести као референтне Влади Републике Србије (а директно и министру здравља) за одлучивање о одређивању примене мера. Оне се јављају и као предлагачи програма примене радњи и мера у циљу спречавања и санације болести у питању.
Такође, када је у питању поступање обавештајних служби БИА и ВБА у случајевима тероризма, ангажовање ових органа мора бити усклађено, а то спада у надлежност Бироа
за координирање служби безбедности, односно Савета за националну безбедност25. У
приказаном хипотетичком оквиру или хипотетичкој кризној ситуацији, потенцијалној
несрећи широких размера, према нашем законодавству надлежност би се опет свела на
првенствено поступање ЈТ и првих лица овлашћених да буду на месту догађаја. Наше је
21 О овоме се може расправљати, посебно у последње време, када се јавља проблем рушења хеликоптера
Војске Србије (ВС) Ми-17, ангажованог у поступку заштите и спасавања бебе од неколико дана из Новог
Пазара. Уобичајени поступак везан за вршење увиђаја, и обезбеђење места догађаја био је вршен од стране
војне полиције и Министарства одбране, чији извештај је чекан од стране Вишег тужилаштва без записника
о увиђају и поступања тужилаштва као законом овлашћеног и надлежног органа.
22 Биро за координацију чине директори служби безбедности и секретар Савета за националну безбедност. У раду Бироа за координацију могу по позиву да учествују: представници Министарства спољних
послова, директор полиције и начелници управа полиције, републички јавни тужилац директор Управе
царина, руководиоци других државних органа, организација и институција.
23 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/2007,
прво тело регулисано чл. 11-14 а друго чл. 5-10. Чланови Савета су: председник Републике, председник
Владе, министар одбране, министар унутрашњих послова, министар правде, начелник генералштаба Војске
Србије, директори служби безбедности.
24 Посредно овде могу бити у питању и кривична дела непоступања по здравственим прописима за време епидемије из чл. 248 КЗ, преношење заразних болести код животиња и биљака из чл. 270 и несавесног
пружање ветеринарске помоћи из чл. 271 КЗ.
25 Уз одговорност за ово кривично дело могуће је предвидети одговорност и за низ других као нпр. дело
јавно подстицање на извршење терористичких дела из Члана 391а, врбовање и обучавање за вршење терористичких дела из члана 391б, терористичког удруживања из чл. 393а КЗ.
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скромно мишљење да, у ситуацији описаној као хипотетичка кризна ситуација еболе,
слична оној у Шпанији, наши државни органи не би били адекватно припремљени за
овакав проблем. Неприпремљеност би се могла посматрати вишеслојно, наиме, први
проблем би био везан за поделе надлежности и активности органа присутних на месту догађаја. Информација са места догађаја би морала неким путем да буде послата
и примљена од стране адекватног и надлежног органа. Ако посматрамо могуће органе
надлежне да поступају на месту догађаја, два би била прва – припадници хитне помоћи
и министарства унутрашњих послова, полиције (евентуално припадници сектора за заштиту и спасавање). У првом моменту могло би се спекулисати о постојању адекватне
заштитне опреме код оба органа, што је према укупном стању у обе ове службе и уопште,
вероватно, тешко изводљиво. Посебни проблеми и потешкоће у спровођењу криминалистичке обраде везују се за трагичне догађаје који су за последицу имали велике људске
жртве и огромну материјалну штету (незгоде у авионском, друмском, железничком или
бродском саобраћају, несреће у рудницима, експлозије, пожари и сл.). Решавање настале ситуације и поступање у овим, посебно сложеним условима, подразумева не само
тимски рад, већ и ангажовање великог броја различитих екипа. Сарадња међу екипама,
флексибилност и способност прилагођавања ангажованих службеника, од пресудне су
важности за успех укупних напора на утврђивању и санацији ситуације настале на месту догађаја. Деликатност поступања на локацијама трагичних догађаја последица је и
чињенице да рад са преминулима, преживелима и њима блиским лицима често доводи
до неуобичајено снажних и неочекиваних притисака на психу ангажованих службених
и других лица на месту догађаја лица. Уопштено говорећи, значај препознавања стреса
као нормалне реакције на абнормалну ситуацију не би требало потценити, стога што
се његове негативне појаве, код појединих учесника обраде места догађаја, могу веома
штетно одразити, не само на психичко здравље појединца, већ и на успех активности
целог тима. Ради лакшег очувања емотивне стабилности ангажованог људства и контроле ситуације, као и суочавања са осећањима која нужно изазивају трагични догађаји са
великим бројем тешко повређених и смртно страдалих лица, пожељно је да се у саставу
тимова за обраду места догађаја ангажују и психолози.26Дакле, први моменат би скоро
сигурно значио контакт са материјом која је контаминирана, а такође и могло би се очекивати да овако високо заразна болест одмах буде пренета на лица која су прва у контакту са
материјалом. Психолошки, могуће су различите реакције у оваквим случајевима, од потпуне апатије до хистерије, а то такође усложњава могуће путеве и квалитет информација
који би морали бити достављени надлежном тужиоцу. С друге стране, с обзиром да
догађаји који за последицу имају људске жртве и велика материјална разарања захтевају
спровођење дуже, понекад и вишедневне криминалистичке обраде места догађаја, готово увек у таквим ситуацијама, а посебно на локалитетима ван насељених места (нпр.
у случају пада авиона на неприступачном терену – планинском масиву, мочвари и сл.),
јављају се и бројни други проблеми: проблем превоза службених лица и осталог потребног особља до и са места догађаја (у ту сврху,када то услови дозвољавају, могуће је
користити и хеликоптере); проблем напајања електричном енергијом бројних уређаја
(у ту сврху потребно је обезбедити генераторе); организовање постављања, чувања и
коришћења компјутерске и телекомуникационе опреме; задовољавање потреба за водом, храном, сном и сл.; обављање физиолошких и хигијенских потреба ангажованог
људства; одлагање отпада итд. (потребно је поставити више шатора са различитом наменом, монтажних WС-а, туш кабина и сл.).27 Такође, у ову ситуацију можемо унети и
варијаблу представника тужилаштва на месту догађаја, који тек нема никакву заштитну опрему, што још више повишава ризик целокупног поступања надлежних органа.
26 Посредно у овим случајевима од значаја је и надлежност надлежног одбора Скупштине Републике
Србије – одбора за безбедност.
27 Свако ко је укључен у обраду места догађаја ће, у неком степену, доживети стрес, а код неких се стрес
може од нормалне реакције претворити у медицински поремећај, са потенцијално озбиљним физичким и
психичким последицама. Disaster victim identification – guide, InternationalCriminalPolice, Interpol, 1997,

стр. 6. Наведено према Жарковић, М. Бјеловук, И. Кесић, Т. op. cit., стр. 42.
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Оваква манљива ситуација се може још више хипотетички развијати са укључивањем и
других органа надлежних за поступање у случајевима тероризма, па тако и БИА и евентуално ВБА, уз могуће учешће специјализованих служби ВС и Министарства здравља
РС. Тек у овом моменту могло би се евентуално размишљати о процени ситуације и
ризика на месту догађаја, као и о примени адекватних средстава заштите и могућој контроли контаминације на месту догађаја. Консеквентно, као крајње инстанце у овом раду
учествују и Влада РС и Биро за координацију служби безбедности, као и Савет за националну безбедност. Информације које се везују за узроке, услове настанка овакве кризне
ситуације, суштински веома мало земаља желе да деле и размењују са другим земљама,
првенствено због опасности по безбедност земље, могућих импликација по способност
земље да се бори против оваквих фактора и, у крајњем случају, због могућих системских
епилога овакве ситуације. Са једне стране, помоћ у оваквим случајевима је иманентна и
неминовна чак и за високоразвијене земље, а камоли за Србију. Помоћ коју смо навели
на претходним страницама, која ни на који начин не задире у сувереност земље која је
прималац помоћи, никоме није спорна, али када посматрамо ризике који могу произаћи
из кризних ситуација, веома је тешко разумети да физичке границе између држава могу
бити довољна баријера за заустављање једне овакве или сличне критичне ситуације.
У разматрању наше проблематике неопходно је унети и константу потребе очувања
места догађаја и пружање помоћи лицима која су на месту догађаја. Поступак обезбеђења
лица места обухвата низ међусобно повезаних активности – одређивање ширине круга
лица места, његово обележавање, поступање са присутним лицима и онемогућавање
дејства различитих реметилачких фактора. Циљеви чије се остварење мора ускладити
са основним циљем обезбеђења лица места су, пре свих, пружање помоћи повређеним
лицима, омогућавање рада различитим спасилачким службама, посебна заштита
појединих предмета и трагова (па и носилаца дигиталних трагова), трагање за одбеглим учиниоцем уз употребу службених паса, односно предузимање мера непосредног гоњења учиниоца затеченог на делу, односно у близини места извршења28. Сва ова
поступања морају бити усклађена и координирана, а наша фокус-тачка се у том смислу
може ослонити и на припаднике МУП-а – у организацији ангажовања адекватних ресурса. Међутим, базична премиса, која је већ у овом случају довedenа у питање, јесте
обезбеђење места догађаја и спречавање ширења контаминације. Могући облици
решавања проблема са којим смо се суочили у овом случају су ту надохват руке – управо приказан систем оруђа EDEN FP7 пројекта даје адекватне облике подршке у оваквим и сличним случајевима. Систем који омогућава пружање подршке свим лицима
која су прва на удару различитих кризних ситуација, како у правилној оцени ситуације
на терену и њеној адекватној класификацији, тако и у правилном поступању у циљу
спречавања даљег угрожавања људи и животне средине. Такође, кроз овакве системе
се остварује и размена информација различитог нивоа и карактера, на коју смо обавезани са ЕУ, па се овим средством решава више проблема. EDEN платформа подразумева вишеструку системску структуру организовану на више нивоа са различитим
актерима богатим знањем и искуством из сличних ситуација. Тиме се омогућава да
информације теку у оба правца, где се може добити практични савет за поступање у
најразличитијим ситуацијама, нпр. од случаја изливања токсичних материја у водоток
неке реке до поступања са бојним отровом сарином на месту догађаја. Основни услов
јесте да се овај систем користи од адекватно обучених и припремљених кадрова, као и да
су информације са прве линије догађаја директно унете у систем, онако како су са лица
места примљене или прикупљене. Овде можемо говорити о ангажовању особа које уносе у систем овакве податке на такав начин да и оне буду део екипе за обраду лица места,
као и да се систем заснива на размени информација са другим државним органима који
би, такође, били укључени у овом процесу. Систем подразумева базу извора знања и
информација о проблемима који могу изазвати ризике у оквиру којих је сарадња неопходна на свим нивоима – оперативном, тактичком, стратешком и политичком. У нашем
28 M. Byrd, DisasterManagement, LostInnocents, www.crime-scene-investigator.net, posted 3. 2. 2000, доступан
25. 10. 2008. Наведено према: Жарковић, М. Бјеловук, И. Кесић, Т., op. cit., стр. 42.
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хипотетичком кризном случају или ситуацији, овај облик сарадње не би решио проблем,
он би представљао средство којим би се тешка ситуација у старту ублажила. Последице које би се могле очекивати у стању нашег система би, у сваком случају, могле бити
много мање, размена информација са адекватним службама у таквом случају би била
много прецизнија, а самим тим и бржа. Координиран одговор надлежних органа би могао бити много прецизнији, значајно бржи и адекватнији. Све описано подразумева да
се систем оформи на нивоу целокупне државе и да постоји комуникација, на којем год
нивоу то буде одређено, са међународним факторима и стручњацима центара дефинисаних оперативом EDEN пројекта. Не треба сметнути са ума да овај систем представља
само још један од система за подршку и помоћ при одлучивању, и да ни на који начин
не прејудицира поступање било ког другог органа, нити било које службе друге државе
на нашој територији. Што се тиче самих информација које би могле бити проблем за
ширење и чињење доступним органима друге државе и службама других држава, ни
таква ситуација није нерешива. Неопходно је одредити орган који би се бавио оваквом проблематиком на нивоу система у чијем фокусу би се сливале све информације од
значаја за поступање, а да њему буде дато овлашћење ауторизације информација које
би се могле ширити даље другим институцијама и другим органима, како наше државе
тако и других. Ово се све мора чинити у складу са законодавством у области заштите
информација и тајних података.
Поред описаног, анализа нашег актуелног стања може се свести на проблеме и неадекватне покушаје њиховог решавања. Ниједна од служби надлежних за поступање
у моментима описаним на претходним страницама, нема систем у којем се, осим радио-станица и телефонских облика комуникације, овакве информације могу довољно
адекватно и прецизно, а са друге стране и заштићено, преносити од једног до другог
центра. То представља додатну и засебну проблематику, која се не може решавати сама
од себе. Република Србија као земља која стреми чланству у ЕУ мора схватити да ће,
пре или касније (надајмо се много пре), морати да прилагоди низ различитих систематика поступања у оваквим али и сличним ситуацијама, ономе што је већ постојеће у
земљама ЕУ. Гласине о системима за размену података и различитим нивоима приступа
и одобрења (за приступ одређеним садржајима и њихово даље размењивање) свих надлежних државних органа омогућавају разматрање примене описаног у оквирима овог
система. Наравно, са постојећим улогама надлежних органа власти и овлашћењима која
су адекватна њиховом положају и значају у правном систему Републике Србије.
СИСТЕМ АКТИВАЦИЈЕ IPCR
Могуће је да се овај систем ЕУ активира на два начина. Први од њих је активација
аларма везаног за кризни аларм, кроз адекватан систем (што зависи од типа и природе
кризе), о чему информација долази у Европски савет и EEAS. Други је активирање клаузуле солидарности утврђивањем постојања несреће дефинисане у чл. 222 TFEU – клаузуле солидарности. У случају када је путем аларма кризе активиран IPCR, процедура је
следећа: прво Комисија, EEAS и Генерални секретаријат Савета анализирају ситуацију и
саветују се поводом ње, а потом председништво окупља и организује неформални округли сто у циљу даље подршке и савета. Овај округли сто се обично организује са учешћем
представника Генералног секретаријата Европске комисије, EEAS, канцеларије председника Европског савета, ЕУ контратерористичког координатора и других значајних учесника, када је то потребно, из држава чланица и тела Уније. Након овога председништво
одлучује о активирању IPCR, о чему већају и Комисија и EEAS и Генерални секретаријат
Савета, када се разматра могуће поступање у случају ове кризе, након чега се исти резултати са конкретним одлукама презентују COREPER-у.
Поступак у случају активације клаузуле солидарности је другачији: иницијација
IPCR мора започети истог момента када се нека од држава чланица позвала на клаузулу солидарности у циљу благовременог, адекватног и координираног пружања одгово-
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ра на догађаје који одговарају описаној проблематици, на политичком нивоу, и у циљу
осигурања политичког и стратешког одговора ЕУ на позивање на клаузулу солидарности, кроз коришћење свих овлашћења Европске комисије и EEAS.
Веома је значајно рећи да IPCR није примењиван нити испитиван до новембра 2014,
када је одржана вежба капацитета и функционисања овог инструмента, као и да се резултати вежбе још анализирају. Међутим треба поменути да је у прошлости више пута активиран механизам везан за кризне ситуације и менаџмент у ЕУ, о чему је и следећа табела.
Година ангажовања
2004/2005.
2005.
2008.
2009.
2010.

2011.

2012.

2013.

2008.
2010.

Разлог и место
Активација ЦПМ30 (На основу захтева)
Цунами Јужна Азија
Урагани Катрина и Рита САД
Терористички акт у Мумбају
Акутна и тешка респираторна инфекција (Х1Н1) Бугарска и Украјина
Нафтна мрља у Голфском заливу
Поплаве у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Албанији
Земљотрес на Хаитију
Грађански немири у Либији
Тунис (Конфликт у Либији) репатријација грађана трећих држава
Експлозија у електрани на Кипру
Поплаве у Аустрији, Бугарској, Немачкој, Чешкој и Мађарској
Поплаве у Румунији и Словачкој Републици
Криза сиријских избеглица у Јордану
Циклон на Мадагаскару
Сиријске избеглице у Либану
Сиријске избеглице у Бугарској
Тајфун на Филипинима
Активација ЦЦА – веб-сајт – размена информација
Терористички акт у Мумбају
Ерупција вулкана Ејафјалајoкул на Исланду и за њега везани проблеми
облака пепела
Земљотрес на Хаитију

Активирање претходних механизама нарочито указује на ширину и значај оваквих
инструмената, као и на потребе у специфичним ситуацијама за садејство многих фактора и у државама које нису државе чланице ЕУ, како би се проблему и кризној ситуацији
адекватно одговорило пуним капацитетима, како државе у којој се догађај генератор
кризе догодио, тако и других, потенцијално угрожених земљама, а посебно када су оне
чланице ЕУ. И специјално у новим околностима најновијих инструмената које поседује
ЕУ. Посебан смисао све описано добија у последњих неколико дана уз околности под
којима су се дешавале бродске хаварије а које су пратиле вишеструке смрти ирегуларних миграната са афричког континента29. Ипак, није могуће не сагледати у оквирима
ове систематике и начина и хитрости у поступању да ће у различитим случајевима бити
различитих брзина реаговања, јер напослетку у крајњој инстанци је одлука политичара
али и виших интереса „моћнијих“ земаља. Ово се може видети, у крајњој линији, и у
29 У светлу ових проблема дешавало се много различитих активности, које су по правилу биле везане за
иницијативе ЕЕАЦ, па тако можемо видети из вишеструких иницијатива и тежњи на највишем европском нивоу. Нпр., http://www.consilium.europa.eu/hr/policies/illegal-migration/ и http://www.blic.rs/Vesti/Svet/553389/SulcSpasavanje-zivota-na-moru-hitan-prioritet-EU као и http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2015/210415_fac_en.htm.
30 Претходни систем постојећи у ЕУ, Замењен са ЦЦА.
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табели у вези са кризним ситуацијама. Са друге стране у овом погледу могуће је разматрати и призме утицаја различитих пропагандних напора. Наиме, када разматрамо
поступања у Србији за време прошлогодишњих (2014) катастрофалних поплава, можемо закључивати да смо ту на делу видели сукобе различитих пропагандних машинерија
– руске, америчке и европске. Ово мора бити узето у обзир приликом разматрања начина, облика и околности под којима се може поступати у Србији. Посебно у околностима
као што су данашње, и нарочито на поларизованом подручју као што је ово.
ЗАКЉУЧАК
Када разматрамо поступање различитих органа на месту догађаја, наравно да се
при оваквој анализи морамо руководити постојећим законским решењима, правним
системом омеђеним оквирима. Али, након приказаног можемо видети да је у овом
тренутку веома значајно урачунати различите ризике и могућности савремених облика дипломатије, као продужених средстава политичких курсева у вези са постајањем
чланом ЕУ. У приказаним околностима везаним за обавезе кандидата за чланство могу
се препознати низови проблемских целина међу којима је она везана за EEAS односно
високог представника Европске комисије и надлежности те институције, првенствено
заједничку безбедносну политику и правосуђе, а након тога и заједничку спољну политику. Као што је у тексту размотрено, могуће је разумети најразличитије инструменте,
па и оне најновије, који су у служби поступања и испуњавања обавеза у циљу уласка у
ЕУ. Овим радом покушало се да се укаже на околности о којима се мора водити рачуна приликом специфичног развоја ситуације на месту догађаја у току постојања околности које се могу подвести под ситуацију „несреће“ дефинисане у документима ЕУ,
која изискује неколико различитих начина реаговања у кризном менаџменту Уније, а
може се са наших граница прелити или угрозити на земље чланице ЕУ. У смислу приказа ситуација које могу довести до активирања различитих инструмената ЕУ, као на
пример „клаузуле солидарности“ приказан је поступак надлежних органа у ЕУ, као и
политичке околности које неизбежно у таквим тренуцима морамо размотрити, односно
урачунати у циљу свестране и потпуне анализе ситуације. Најбоље закључке можемо извести из постојећих околности у вези са досадашњом праксом различитих условљавања
и политике штапа и канапа, као и реакцијама Републике Србије на оваква условљавања.
Ако је судити на основу околности које су пратиле примену националних прописа на
поступке изручивања оптужених за ратне злочине на територији бивше СФРЈ, и преговора са властима у Приштини, те услове и околности везане за Бриселски споразум,
веома је значајно узети у обзир актуелни политички фактор, како у Европској комисији
тако и у Републици Србији. Уколико су околности које су пратиле претходно помињана
условљавања у претприступним преговорима РС са ЕУ биле мање везане за добробит и
безбедност земаља чланица ЕУ, а притисак који је политички био примењен није потпуно везан за потребе ЕУ као целине, не можемо ни замислити колики и какав притисак
био у случајевима када је директна угроженост ЕУ и њених чланица у питању, како у
случају примене клаузуле солидарности или још теже у случају заједничке одбрамбене
политике. Сви описани моменти морају се урачунати приликом разматрања поступања
свих надлежних органа у случајевима тешких несрећа, хаварија, великих проблема такве
врсте, без обзира да ли су изазвани људском руком или су резултат природних непогода.
У овом раду дате су и смернице, предлози у решавању овакве проблематике на свачије
задовољство и помирење захтева свих значајнијих актера у оваквој проблематици. У
том смислу, јавни тужилац, као основни орган одређен за руководиоца предистражног
поступка, истраге, мора обухватити и политичке и безбедносне факторе у доношењу одлуке о поступању са информацијама са места догађаја, њиховом адекватном пласирању
и прихватању повратних информација са свих релевантних места (како у Републици
Србији тако и других фактора – Европске комисије, ЕУ, EEAS и сл.). Приказан систем
EDEN има својих предности у погледу калкулисања са политичким факторима, с обзи-
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ром да би се таквим покривањем решила питања мешања нестручних лица у оваквим
и сличним случајевима, али и ограничавања круга лица која би била упозната са подацима осетљиве природе уз обавезно поштовање суверенитета и независности, како
овлашћених лица на месту догађаја, тако и државних субјеката.
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NEW ASPECTS OF THE RESPONSE TO ACCIDENTS, DISASTERS
AND TERRORIST ACTS – FROM THE PERSPECTIVE OF ACTIONS
TAKEN AT THE CRIME SCENE
Assistant Professor Zvonimir Ivanovic, PhD
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Abstract: The classical theory in criminal law and criminal procedure law determines
investigation as evidentiary action, which is preceded by the securing of the crime scene. This is
a conclusion that is completely indisputable in theory and practice. The novel that lately occurs
is related to the supranational characteristics of events that have the prerogative of significant
risk of massive proportions, and the consequences that such events can cause to a wider area
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and greater number of people, that literally transcend national boundaries, especially in a
chain of reaction to such events. It is necessary to think about the multiplicity of aspects of the
character of the actions taken at the scene. Generally speaking, in each country when it comes
to accidents or, for instance, terrorist acts, it is primarily considered as a question of national
security and protection of other citizens with regard to possible future activities of such scope
and magnitude. The novel refers to the EU solidarity clause of (Article 222 of the Lisbon
Treaty) and the instruments of crisis management existing in the EU and the former attempts
to answer this crisis – Emergency and Crisis Coordination Arrangements of the EU – CCA
and new instruments such as Integrated Political Crisis Response – IPCR. Theoretically, these
instruments, because of their supranational character and sense, would lead to joint activities
of EU member states on the territory of the member states, and this tendency could, in theory,
lead to results at the territory of the country in current status of membership accessory. In this
paper, the author deals with the assumptions and implications of activities at different levels
– political, national, supranational, especially in light of the obligations that the Republic of
Serbia takes over as negotiator in EU accession.
Keywords: crime scene, subjects engaged in procedure, criminal investigation police,
jurisdiction, investigation.

РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАРКОКРИМИНАЛА
У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ И УСПОСТАВЉАЊЕ
СТАНДАРДИЗОВАНОГ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ НАРКОТИКА
Доц. др Љупчо Тодоровски1
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битољ
Факултет безбедности, Скопље
Проф. др Методија Ангелески2
ФОН универзитет, Скопље
Доц. др Ице Илијевски3
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битољ
Факултет безбедности, Скопље
Сажетак: Као резултат брзог напретка друштва, многе ствари су унапређене и
побољшане, али активности везане за дрогу, уместо да буду смањеног интензитета, или да потпуно нестану, изгледа да су достигле огромне размере. Ови изазови
у глобализованом свету све више траже нове начине деловања и заједничке акције
полицијских јединица на међународном нивоу, као одговор на проблеме са којима се
суочава друштво у целини. Незаконито гајење, производња, прерада, продаја, трговина и дистрибуција опојних дрога и психотропних супстанци, укључујући и амфетамински тип стимуланса и различите прекурсоре, јесу криминалне активности са
којима ниједна земља не може сама да се избори.
У раду се указује на потребу, у оквиру Националне стратегије за борбу против
дроге, да Министарство унутрашњих послова прати и оцењује искуство стечено у
последњих неколико година, са освртом на најбоље праксе, како би се осигурали доследност и континуитет деловања у бављењу феноменом дрога. Наглашава се значај
решавања нових изазова и стратегија које треба имплементирати у Македонији у
сарадњи са ЕУ и другим међународним партнерима.
Кључне речи: наркокриминал, криминалне групе које се баве наркотицима, путеви дроге, стратегија.

УВОД
Република Македонија је озбиљно нападнута од наркокриминала, на шта нам
указују процене, проширеност и пораст недозвољене трговине наркотицима, њихова
злоупотреба и профит који се остварује од ове илегалне активности, који достиже
десетине милиона евра.4 Ако се пође од чињенице да се Република Македонија граничи са државама у којима постоји организовани наркокриминал, онда је тачна оцена
да Македонија постаје све прихватљивије транзитно подручје и погодна средина за
брз развој различитих организованих форми криминала међу којим наркокриминалитет озбиљно претендује да преузме челну позицију.5 Последњих година Република
Македонија се не сматра великим произвођачем, нити великим транзитним подручјем
за кријумчарење забрањених дрога. Ово географско подручје не представља битну
регионалну транзитну тачку иако лежи на такозваном јужном путу, коју шверцери
1 ljupcoatodorovski@hotmail.com
2 angeleskimetodija@yahoo.com
3 iilijevski@fb.uklo.edu.mk
4 Costa, А. М., Opium economs in Afganiztan, January 2003.
5 Wenrajt, R., Organised crime Report in EU, EUROPOL, 2011.
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често користе за илегално преношење хероина од Јужне Азије (посебно из Авганистана)
до крајњих корисника на тржишту у западној Европи.

Извор:MУП РМ
Пренос дроге која се шверцује у западној Европи преко Македоније увећава се континуираном употребом и коришћењем краће и директније везе, а као резултат поновног оживљавања традиционалног „балканског пута“ или „балканске руте“, која пролази
кроз југоисточну Европу (сл. 1). Главна, тзв. „сидро-тачка“ за хероин намењен европском тржишту преко балканског пута је Турска.
Балкански пут је подељен на три потправца: јужни пут пролази кроз Турску, Грчку,
Албанију и Италију; централни пут пролази кроз Турску, Бугарску, Македонију, Србију,
Црну Гору, Босну и Херцеговину, Хрватску, Словенију и Италију или Аустрију; северни
пут пролази од Турске, Бугарске и Румуније, кроз Аустрију, Чехословачку, Мађарску,
Пољску и Немачку6.
Исто је тако незаобилазна констатација да је Македонија последњих петнаест година
постала и земља крајњих дестинација дроге, где су понуда и лака доступност наркотичких средстава омогућила успостављање националног наркотржишта у коме доминира
злоупотреба хероина и марихуане7. На основу полицијских евиденција из 1993. године
било је регистровано 457 зависника од опојних дрога, док је у 2000. години број зависника порастао на 569. Овакав тренд се наставља и у наредним годинама, тако да је на крају
прошле године регистровано укупно 9.607 корисника дроге8.
Наша држава наставља тренд побољшања ефикасности борбе против наркокриминалитета. Македонска полиција, у оквиру својих овлашћења преузима све мере за
спречавање шверца и недозвољене трговине дрогом у земљи и интензивно сарађује и
учествује у заједничким акцијама са полицијама из региона и шире у борби против нар6 Wilkins C., Reills J., Rose E., The Socio-Economic Impact of Amfetamine the stimulans in New Zealand, Final report,
Centre for Social and Health Outcomes research and evolution, Macces Univercites, Auckland, september 2004.
7 На домаћем тржишту се пре неколико година појавила дрога позната као „сканк“, која је све више тражена. „Сканк“ (супермарихуана) углавном се производи у Албанији, Косову и Црној Гори, док се у нашој
земљи углавном кријумчари. Супермарихуана се узгаја у вештачким условима. То је опојна дрога која садржи висок проценат психоактивне супстанце ТХЦ.
8 Извештај Међуресорске комисије за контролу дроге достављен од стране Сектора за аналитику,
истраживање и документацију у МУП Републике Македоније.
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когрупа. Према Стратегијском извештају о међународној контроли (ИМЦСР) за 2011.
годину, израђеном од стране Стејт департмента, македонска полиција је побољшала
сарадњу са полицијама у региону и са УНМИК-ом на Косову, са којим је у прошлости
,због некоордираности, било неуспешних акција у борби против наркогрупа9. Између
осталог, у извештају Стејт департмента стоји да је због необезбеђености границе и
повећаног утицаја регионалних криминалних група у земљи и даље веома атрактивна секундарна рута за шверц дроге. Амерички стручњаци сматрају да ће балкански мафијаши
користити Македонију као магацински простор за дрогу (у северозападним деловима
земље већ постоје складишта и магацини за дрогу). Кроз Македонију се често преноси
хероин. Албанци су организатори и контролишу шверц, а Македонци су курири. Шверц
и надозвољена трговина наркотицима не познају националност, иако се, углавном, ове
активности обављају преко тзв. муслиманске везе. Наркогрупе користе наше исељенике
у Турској и у Западној Европи, па се тако остварује веза Македоније са овим земљама10.
Шефови регрутују наше држављане у Турској, који хероин из Авганистана препакују
или директно транспортују у Македонију, или пак помажу на било који други начин.
Курири се, углавном, користе само једном и мењају се новим. Друга варијанта је да наши
држављани преносе дрогу из Турске директно до Чехословачке, Немачке, Шведске или до
неке друге државе где обично као изговор имају одлазак у посету фамилији.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ – ОСНОВНИ ОКВИР СТРАТЕГИЈЕ
Национална стратегија за борбу против дроге била је успостављена Националним
акционим планом за спровођење ове стратегије и усаглашена са Стратегијом о дрогама
ЕУ, Акционим планом за дрогу ЕУ, три конвенције УН-а11 и предлогом Савета Европе. Национална стратегија за дрогу је кључни документ Владе Републике Македоније
којим је она надоградила претходну стратегију, у сагласности са најновијим научним
сазнањима о феномену употребе и последица употребе дроге. У овом документу Влада
дефинише полазне тачке и усмерења за супротстављање проблематици употребе дроге,
као и основни оквир за креирање и имплементацију политике о дрогама на нивоу министарства, региона и општине.
Сагласно са Уставом Републике Македоније и законским прописима (принципу
уставности и законитости), Национална стратегија треба да уважава садашњи македонски правни систем, као и ратификоване међународне конвенције и уговоре који
су интегрисани у правном систему Македоније. У складу са тим, један од циљева је и
праћење и проучавање иницијатива за измене и усаглашавање правног система на пољу
спречавања злоупотреба опојних дрога. Тековине Акционог плана укључују потписане
уговоре, меморандуме и протоколе о међусобној сарадњи са ЕУ и суседним земљама за
борбу против недозвољене трговине дрогама и криминалитетом који је у вези са њим.
КООРДИНИРАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
Интегрирана имплементација политике Националне стратегије за контролу дрога
захтева избалансиран и мултидисциплинаран приступ. Такав приступ захтева координираност свих учесника укључених у борбе против дроге и њене злоупотребе са посебним акцентом на улози локалне администрације у припремама и реализовању активности за контролу дрога. Зато улога националног координатора за имплементацију поли9 Costa, А.М., Opium economs in Afganiztan, January 2003.
10 KАРПО регионални пројекат, „Ажуриран ситуацијски извештај за 2006. за организовани и економски
криминал у Југоисточној Европи“, Савет Европе (Европска Комисија), Стразбур, 2007, (македонска верзијаРС-ТС, 2007,6).
11 Јединствена конвенција за опојне дроге из 1961. године, измене Протокола из 1972. године, Конвенција
о психотропним супстанцама из 1971. године, и Конвенција за борбу против недозвољене трговине дрогама
и психотропним супстанцама из 1988. године. Ови документи представљају главне правне инструменте за
решавање проблема везаних за дроге на глобалном нивоу.
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тике о контроли дроге јесте да, преко постојећих механизама, учествује у континуираној
координацији како би се обезбедили услови да се преузете мере контроле дроге остваре
успешно.
Доношењем новог Закона о контроли опојних дрога и психотропних супстанци
који је почео да се примењује у септембру 2008. године, настављена је борба против
злоупотреба дроге, као и међуагенцијска сарадња, која је дала резултате у повећању
заплене дроге и побољшању сарадње између царинске службе и других агенција.
Македонија сарађује са својим суседима, билатерално и кроз регионалне иницијативе за
борбу против организованог наркокриминала. Она је учесник у Пакту за стабилност и у
Иницијативи за сарадњу Југоисточне Европе (СЕКИ).
У Републици Македонији, Стратегија о дрогама је постављена на бази основних начела
у Уставу, у циљу сачињавања оквира за мере и активности усмерене ка контроли дрога,
са крајњим циљем обезбеђивања међусобне координације свих који учествују у њеном
реализовању12. Политика о дрогама Републике Македоније базира се на поверљивим
и разумљивим информацијама које задовољавају европске и међународне стандарде
за квалитет, реализоване преко побољшања капацитета знања, преко билатералне
и мултилатералне међународне сарадње и целокупног учешћа у релевантним
међународним организацијама13.
Ова национална стратегија за дроге заснива се на следећим чиниоцима:
tМеђународна конвенција за контролу дрога,
tРезолуција усвојена специјалним заседањем Генералне скупштине УН о дрогама из
1998. године,
tСтратегија о дрогама ЕУ.
Може се сматрати наставком Националног програма за контролу злоупотребе дроге
и недозвољене трговине дрогама.

ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГУ
Национална стратегија о дрогама изискује потребу за интегрисаним, мултидисциплинарним и уравнотеженим концептом заснованим на следећа два стратешка чиниоца:
tсмањење потражње за дрогом – мерљива смањења употребе дроге; наркоманија је
свеобухватан, научно заснован систем снабдевања дрогом;
tсмањење снабдевања дрогама – мерљиво промовисање успешности, ефикасности научна заснованост и промена закона у односу на производњу и трговину дрогом,
укључујући и синтетичке наркотике, финансирање тероризма и прање новца у вези са
организованим наркокриминалитетом.
Претходно наведено може да се реализује усмеравањем свих активности ка организованом наркокриминалу и то:
tкоришћењем постојећих инструмената и правног оквира, са посебним акцентом на
регионалној сарадњи или активностима усмереним ка интеракцији и превенцији наркориминалитета;
tпреузимање одређених мера против производње дроге и прекограничне
недозвољене трговине дрогом, за спречавање криминала повезаног са дрогама.
Ова два главна циља допуњена су трима условима из текуће проблематике:
координација, међународна сарадња и мониторинг и евалуација (процена, надзор,
информације, обука). У контексту балансираног спровођења ова два основна циља,
12 Термин „контрола дрога“ користи се у документима међународних организација, нарочито у документима Канцеларије ЕУ за дроге и криминал, као и термини „борба против наркотика“ и „суочавања са проблемом дроге“. Ови синоними означавају активности међународне заједнице на међународном, регионалном и националном нивоу, које се састоје од превенције, лечења и социјалне реинтеграције, искорењивања
илегалних усева, контроле производње недозвољених дрога, спречавање трговине дрогом и борбу против
корупције и прања новца.
13 Worlds custom organization, Custom and drugs report 2008, Brussels, june 2009.
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смањења снабдевања дрогама и смањења потражње дроге, Стратегија за дроге усмерена је ка борби против организованог криминалитета, уграђеног у трговину дрогама, и
ка спровођењу закона у вези са њеном дистрибуцијом и активном учешћу у процесу
усаглашавања политике о дрогама са Европском унијом.
Политика о дрогама треба да се базира на анализама садашњих стања и на претходно
идентификованим проблемима, захтевима и приоритетима. Зацртани циљеви треба да
буду постављени на реалним и мерљивим основама, на научно потврђеним чињеницама
и подацима, а не на претпоставкама. То значи да је битно подржати истраживања и увести њихове резултате у праксу. Све планиране активности треба пажљиво да се прате
преко анализа њихове ефикасности. Њихова одређена модификација је могућа у зависности од развоја трендова у вези са употребама дрога и од решења која произилазе на
основу научних сазнања. У том смислу од великог значаја су и процене имплементације
и ефикасности стратегије. Не треба да се изостави чињеница да и само дефинисање индикатора веома утиче на постизање и реализацију постављених циљева.
Општи циљеви стратегијског програма у делу послова безбедносних структура јесу:
смањење понуде, међународна сарадња и истраживање и праћење.
Улогу у смањењу снабдевања дрогом имају и органи гоњења. Реч је о стратешком
аспекту у оквиру ког се остварују полицијска активност и сарадња са надлежним државним органима. Притисак на македонским границама и утицај шверцерских наркогрупа на регионалном нивоу и даље чини нашу земљу атрактивном секундарном рутом за
транзит нелегалних дрога. Наша земља остаје посвећена борби против нелегалне трговине дрогама и истрајава у спровођењу многих циљева из свог четворогодишњег акционог плана, укључујући и фокусирање на превентивне активности.
За смањење снабдевања дрогама, односно доступности наркотичких супстанци,
реализује се више активности од стране различитих друштвених субјеката, пре свега од
полиције и царине. Те активности представљају веома важан део напора који друштво
преузима да би се решили, или у друштвено прихватљивом оквиру задржали, проблеми
у вези са наркокриминалитетом, будући да они, директно или индиректно, утичу на свакодневни живот грађана. Самим спровођењем и преузимањем мера и активности прате се
домаћи и међународни трендови трговине дрогама и њене злоупотребе. На основу статистичких показатеља који се односе на злоупотребу дроге и криминалитет у вези са њом, у
Македонији се не очекује већа промена у смањењу потражње наркотичких дрога, односно
могу се очекивати покушаји увећавања снабдевања дрогама на илегалном наркотржишту.
Снабдевање са дрогама у Македонији није изолована појава. Оно пре свега зависи од
европских и светских трендова на тржишту опојних дрога. Криминал повезан са дрогама више не може да се посматра само у националним оквирима, будући да постоји
јака веза између криминалних организација земаља произвођача и земаља потрошача.
Зато сузбијање и спречавање криминалитета повезаног са дрогама не треба да се решава
индивидуално и на изолован начин, већ треба да се обрати пажња на друге криминалне активности, као што су шверц и трговина оружјем и људима, тероризам и прање
новца. Трговина наркотичким супстанцама је свакако једна од најпрофитабилнијих
форми организованог криминалитета, како у свету тако и у Европи, а исто тако и у
Р. Македонији. Њу карактерише велика флексибилност. За успешно реализовање мера
за смањење снабдевања дрогама и ефикасно сузбијање шверца и недозвољене трговине
наркотичким супстанцама, треба да буде успостављена непосредна и директна веза и
сарадња са одређеним државама. Ово захтева максималну ангажованост и међусобну
координацију и сарадњу. Треба да буде подстакнута узајамна сарадња полиције, царине
и судских органа кроз учешће у заједничким пројектима, преко размене информација.
Република Македонија је, на основу геостратешког положаја, транзитна земља, преко
које се опојне дроге кријумчаре од земаља произвођача до земље потрошача. Такозвана
„балканска рута“ је позната као најкраћи пут од источне до западне Европе14.
14 Horsweld, J., Тhe practice of crime scene investigation (clandestine drug laboratories investigation), CRS Press,
Boca Ration, Florida, 2004.
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У Македонији још увек није регистрована организована производња опојних дрога, осим мање-више индивидуалних покушаја узгајања канабиса (марихуане) за домаће
наркотржиште. На основу анализа стања у региону, треба очекивати покушај организоване производње дрога у Македонији, посебно ако се има у виду чињеница да су у неким
нашим суседним земљама откривене илегалне лабораторије са великим количинама
хемикалија које се користе за производњу односно припрему дрога и њихово прављење
од природног или синтетичког материјала.

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ И ПОЉА АКТИВНОСТИ
Стална и ефикасна правна деловања и мере за смањење снабдевања дрогама су приоритетни циљеви. Такви циљеви укључују сузбијање производње и трговине наркотицима, превенцију трговине и употребе супстанци које могу да се користе у производњи
опијата, откривање прања новца, одузимање новчаних средстава стечених илегалном
трговином дрогама. Како би се постигли циљеви за смањење снабдевања дрогом, ове
активности треба да буду усмерене ка следећем:
− увећавање административних и оперативних капацитета Министарства унутрашњих
послова и Царинске управе, усмерених ка борби против кријумчарења дрогама и криминалитета повезаног са злоупотребама дрога (укључујући и криминалитет настао од стране зависника од конзумирања дрога) са циљем куповине опојних дрога;
− континуирана обука (специјални видови обуке) и максимална ангажованост свих
полицијских и царинских службеника у реализацији мере и активности на сузбијању
и спречавању криминалитета повезаног са дрогама (посебна контрола уличне
дистрибуције дроге и коришћење дроге на јавним местима);
− усмеравање активности специјалних полицијских снага ка националним и
међународно организованим криминалним групама које се баве кријумчарењем и нелегалном продајом опојних дрога, као и против потенцијалних учесника у производњи
опојних дрога;
− спречавање кријумчарења дрогама преко ефикасне контроле државне границе
(путнички и теретни транспорт) са акцентом на откривању и спречавању међународних
кријумчарских ланаца кроз Македонију и у њу (балкански пут);
− формирање и коришћење материјалних и техничких средстава и службених паса за
откривање дроге од стране граничне полиције као и царинских тимова специјализованих
за борбу против свих видова шверца и кријумчарења, посебно против опојних дрога;
− техничка опремљеност и организација граничних прелаза у сагласности са европским стандардима, отварање нових граничних прелаза са одговарајућим персоналним
јачањем, ради појачања путничког и теретног транспорта са циљем да се побољша гранична контрола (и контрола робе);
− правовремено уочавање и регистровање нових појавних облика шверца и злоупотребе новооткривених дрога;
− борба против организоване илегалне продаје и дистрибуције наркотика на територији
Македоније, спречавањем илегалне уличне продаје мањих количина наркотика;
− планирање и преузимање превентивних мера и активности везаних за превенцију
злоупотреба дрога у одређеним „зонама“ где се млађа популација састаје;
− активно учешће у медијским кампањама са циљем едукације младих о штетности
коришћења дроге, и на тај начин информисање јавности о мерама које полиција преузима са циљем спречавања, смањења и ублажавања штете и штетности која произлази;
− овлашћење органа и институција треба да омогући ефикасну контролу над трговином хемикалијама, које могу да буду искоришћене за производњу наркотичких дрога и
превенцију њиховог кријумчарења и злоупотреба;
− јачање међународне полицијске и царинске сарадње у оквиру билатералне или
међународне полицијске организације, реализација заједничких активности, увећање
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заједничке оперативне способности преко међународне размене о сазнањима, искуствима и информацијама;
− анализа свих видова информација повезаних са криминалом и дрогама и међусобна
размена ових информација на регионалном и међународном нивоу15.
− реализација свих потребних мера и активности усмерених ка смањењу производње
или увећања количине опојних дрога;
− јачање директне полицијска сарадња између различитих организационих јединица
у оквиру Министарства унутрашњих послова Македоније и полицијских активности на
локалном нивоу;
− даље унапређење сарадње између Министарства унутрашњих послова и других
институција надлежних за контролу снабдевања са дрогом у Македонији (на државном и локалном нивоу), пре свега са Министарством финансија, Царинском службом,
Министарством економије и Министарством правде, као и могућност формирања
заједничких истражних тимова у циљу ефикаснијег кривичног гоњења извршиоца кривичних дела у вези са дрогама;
− унапређење технике разоткривања финансијских трансакција, односно протока
новца добијеног од илегалне трговине дрогом (откривање прања новца) и правни поступак против организованих група и правних лица која су укључена у прање новца,
стеченог пре свега шверцом, кријумчарењем и продајом дроге.
Као последица глобалног кретања и отвореност граница у целом свету, шверц илегалних супстанци које производе зависност прелази у међународни криминалитет. Велики број корисника, високопрофитна делатност, терористичке активности и мењање
политичке структуре света имају утицаја на производњу супстанци које изазивају зависност, као и на наркоруте, чинећи тако велики глобални проблем. Да би се обезбедила ефикаснија и видљивија сарадња са међународним организацијама и земљама и
смањила понуда и потражња супстанци које изазивају зависност, потребно је изградити
глобални систем међународне сарадње. Међународна сарадња у области опојних дрога
треба да се базира на ефикасном промовисању и унапређењу једног балансираног приступа проблему у вези с дрогама, пре свега преко механизама регионалне сарадње. То
значи укључивање свих земаља кроз које пролазе наркопутеви (балкански пут), проналазак потенцијалних партнера, као и сарадња са међународним организацијама и
институцијама из земаља чланица ЕУ.
Међународно учешће омогућава мултилатералне, избалансиране и погодне могућности за преузимање различитих мера и активности преко процеса на
приближавању ка ЕУ. Македонија покушава да, укључивањем у међународне активности
у областима које се односе на контролу дрога и на последице злоупотребе дрога, активно
учествује у решавању ове проблематике и у креирању политике професионалног приступа у борби против овог криминалитета. Међутим, међународна сарадња може да допринесе и повећању ефикасности борбе против криминалних организација, корупције,
прања новца и уопште за контролу и спречавање илегалне трговине опојним дрогама.
Релевантне студије сведоче да национална и међународна координација чине ефикасан
начин за добијање жељених резултата на пољу борбе против понуде и потражње дрога.
Важност координације је наглашена и у документу стратегија ЕУ 16.
Да би се проблему пришло на мултидисциплинаран и јединствен начин, треба да се ојача
механизам координације за смањење понуде и потражње дроге, што аутоматски обухвата
смањење напора активности на свим нивоима. Другим речима, јачање координације треба
да допринесе испуњењу циљева утврђених у документима Акционог плана.
Акциони план треба да покрене активности које омогућавају добијање развијенијег
механизма координације на државном нивоу, чија ће структура уједно бити и подршка развоју механизама ЕУ за координацију (високи ниво континуиране сарадње и
координације може да се постигне само ако је цео процес организован). Пре свега, Ак15 Z. Dimovski, Priracnik za kariminalisticko razuznavanje, Grafotrans, Skopje, 2007.
16 М. Ангелески, Вовед во криминалистика, ФОН, Скопје, 2009.
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ционим планом се предлажу мере за превазилажење проблема у вези са дрогама преко
уређења и легализације садржине система за супротстављање недозвољеном снабдевању
и потражњи дроге. Да би се обезбедила потребна координација за праћење и контролу
већег броја контролисаних испорука, према нашој земљи и од ње, пре свега је потребно
интензивирати сарадњу наше земље са земљама чланицама ЕУ, а и са другим земљама на
Балкану. Ово је једини начин за реализацију активности на националном нивоу у борби
против наркокриминалитета.
Систем надгледања, извештавања, истраживања и анализе у области опојних дрога је дуготрајан и компликован. Ово укључује унапређење информационог система
за прикупљање и размену података између различитих субјеката, дефинисање и оцену оквира и стандарда и истраживачку имплементацију, заједно са изградњом стабилне финансијске основе за њихово извршење. Систем се базира на подели наведених
критеријума који треба да буду комплементарни једни са другима.
tЈачање капацитета земље у сарадњи са ЕМЦЦДА, са циљем да се обезбеди квалитетно прикупљање података, њихова анализа и оцењивање, као и реализација активности у оквиру ЕУ које ће се користити при обрађивању питања у вези са дрогом.
tУлагање напора у развијању систематских, интегрисаних научних активности,
на пољу рационалног приступа у смањењу понуде и потражње дрога преко ефикасне
сарадње у овом усмерењу са међународним агенцијама и организацијама.
tОбезбеђење активног учешћа ЕМЦЦДА и активности других релевантних посматрачких институција ЕУ, имплементација међународних конвенција и побољшање законодавства, стварање институционалне стратегије политике и програма који обухватају
геополитички аспект за снабдевање са недозвољеним супстанцама.
tРеализација активности усмерених ка спречавању понуде и потражње дроге у сагласности је са мерљивим критеријумима као и прелаз ових активности у генералне
комплементарне податке преко тзв. евалуацијске студије „на националном и локалном
нивоу“ и њихово коришћење у национално информацијском систему.
tСпровођење истраживања која ће олакшати формирање и имплементирање система којим ће се ојачати напори за превенцијом на међународном и регионалном нивоу,
пратећи примену истовремено и обезбеђивати континуитет информацијског система.
То је условљено:
− усвајањем новог приступа пословања у вези са трговином дрогом и њеном злоупотребом,
− реализацијом активности у сагласности са научном прогнозом и принципима стратегије који се развијају уз сагласност са новим приступом и акумулација и
коришћење знања и искуства,
− систематском евалуацијом истраживања уз коришћење реалних и прихватљивих
модела и индикатора,
− јачањем националне мреже научних институција, агенција и организација, експерата и др. лица која раде на проблематици недозвољене трговине дрогама и њене злоупотребе.
Најтачнији одговор у вези с феноменом снабдевања и потражње дроге добија се
преко обраде информација заснованих на мерљивим подацима. За тај циљ је потребно
ажурирање информативне инфраструктуре која треба да буде доступна у комуникацији
и на располагању са могућношћу за објављивање. Пракса сакупљања и анализирања података који се односе на све аспекте у вези са дрогом је присутна у Македонији већ дуже
време. Одговарајуће институције и органи државне управе сакупљају информације и
воде се евиденције у оквиру њиховог пословања (здравство, образовање, полиција, царина, правосуђе, научне институције), а резултати се користе за изградњу стратешких
планова. Постојећи информативни систем за сакупљање података и анализу проблематике повезане са дрогом није једнообразан и компатибилан. Стандардизовани начини прикупљања и коришћења података из различитих области у сагласности су са
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делокругом пословања одређених субјеката укључених у систем контроле злоупотреба
наркотика. За обезбеђење квалитетних и истинитих информација ради креирања политике о дрогама потребно је успоставити интегрисани информациони систем о дрогама
на националном нивоу. За имплементацију оваквог информационог система неопходна
је, у сарадњи са свим органима и субјектима који су укључени у систем контроле злоупотребе дрога, да се побољша методолошка процена података и да се усагласи систем
прикупљања података по стандардима ЕУ. То, другим речима, значи увођење статистичког система за извештавање, односно мреже за размену информација између органа
државне управе.
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
Као што смо напоменули у раду, Република Македонија се граничи са државама у којима постоји организовани наркокриминал. Зато не чуди што она постаје све
прихватљивије транзитно подручје и погодна средина за развијање различитих организованих форми криминалитета. Другим речима, криминалне активности се
преплићу истовременим коришћењем других форми илегалне трговине, са симулираним ангажовањем у легалним бизнисима, како би могла да се развије стратегија за
праћење ситуације наркокримаинала и да се располаже квалитетним сазнањима о томе
како је он организован. Неоспорна је чињеница да се велике криминалне организације
укључују у трговину дрогама и покрећу је. Разоткривање њиховог пословања је основно
за заустављање пута дроге. С друге стране, организације су само учесници на слободном
тржишту и тежиште активности треба да буде усмерено ка самом тржишту. Класична
стратегија борбе против организованог наркокриминала је придобијање за сарадњу нижих криминалних структура у циљу добијања информација против криминалних шефова на вишем нивоу како би се уништила криминална организација. Овај начин развоја
стратегије је коришћен тамо где је командна структура хијерархијски постављена тако
да су значајне информације о вођењу криминалне активности концентрисане у самом
врху. Но овај приступ је знатно неефикаснији када криминална активност не зависи
од овакве хијерархије. Слично томе, развијање криминалне мреже може да се спречи
идентификацијом слабих веза са криминалним ланцем робе или усмеравањем ка оним
учесницима који су релативно мање вешти. Организационе карактеристике криминалне групе које кријумчаре дрогу указују на чињеницу да то није стабилна организација, а
хијерархијски систем најчешће има комбиновану структуру. У сагласности са тим предлажемо одређене мере.
1) Полиција треба да развије или интензивира нову улогу у заједници. Да успостави континуиран дијалог са мањинама које могу да им служе циљу откривања
и радикализације и регрутовања терориста, као и изоловање радикалних група и
смиривање тензија у кризним ситуацијама.
2) Потребно је да се сачини систем за рано упозорење институција и специјализованих
јединица за хемијски, биолошки, радиоактивни и нуклеарни напад. Полиција треба да
развије стратегију и концепт који ће омогућити преузимање координисане и хитне мере
за претње које су динамичне и разноврсне.
3) Има потребе за још већим јачањем обавештајне активности на локалном нивоу, што
значи изградњу информационе мреже за сакупљање и анализу података, информација
и сазнања у оквиру регионалних и локалних полицијских станица, посебно оних које су
осетљивије на локалне промене.
4) На терену се сусрећемо не само са хијерархијски постављеним и високо структурираним криминалним организацијама већ је присутно и стално мењање и мутирање
конфигурације и односа у криминалним мрежама. Зато полицијске службе треба да располажу системом за брзо прикупљање, анализу и размену информација, са могућношћу
за самоиницијативно поступање. Треба да се делује брзо и у смислу коришћења различитих извора, затвореног и отвореног типа, користећи при томе старије системе за
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прикупљање информација, уз примену најновије технологије. Да би се постигло све ово,
а да се има у виду стандард у поступању, израђен је документ „Стандардни оперативни поступак за утврђивање деловања криминалне групе“, као део будуће стратегије за
борбу против дроге. Документ је израђен по принципу питања за пилот-истраживања
Организације за дрогу и криминал УН, за утврђивање структуре криминалних група.
Адаптиран је за македонске прилике и потребе и за уграђивање у законски акт са циљем
редовне примене на терену.
5) Сачињавање и спровођење система за рано упозорење о новим дрогама на тржишту, стратегијска анализа, процена претње и анализа ризика, према постојећој регулативи
ЕУ. Стратегијска анализа, процена претње и анализа ризика подразумевају сачињавање
мреже која интегрише националне центре за анализу, прекограничне центре за
координацију, регионалне канцеларије, међународне центре за размену информација.
Оваква мрежа у суштини треба да представља један вид континуираног система за криминалне и терористичке акције које треба предупредити. Постојеће институције које
имају континуирану међусобну сарадњу на пољу проблема са дрогама и криминалом у
вези са дрогом у целости треба да координирају своје активности и преко Интерпола,
Европола и других међународних институција.
6) Улога и одговорност полиције у борби против криминала повезаног са дрогама
и противтржишних активности треба да буде свеобухватнија и интерактивна. Такође,
треба да се делује истовремено и на локалном, националном и међународном нивоу.
7) Приоритети нове стратегије за дрогу, у делу смањења снабдевања дрогом, треба да
буду следећи:
− регионално позиционирање, обезбеђење за преглед типова наркоорганизација које
су најактивније на свету, какве софистициране криминалне наркомреже постоје и како
делују кроз криминалне активности;
− научни прилаз у анализи; анализа активности тзв. студија случаја са свим аспектима
коришћења већег броја варијабли (на пример: инвестиције, прање новца) укључивање
организације у легалан бизнис (у индустрији, непокретност, банкарство, научни сектор
као што је интернет нова технологија); анализа криминалних услуга које пружају и користе криминалне организације; како организовани криминалитет доприноси глобалним ризицима;
− цртање мапа о утицају организованог криминала на кључне глобалне трендове (недостатак ресурса, пораст становништва, економску неједнакост);
− на основу анализе изградња конкретних стратегија и стандарда за деловање
примењујући при том најбољу праксу из света;
− подизање свести о утицају организованог криминалитета на полицију и друштво у
целини, преко извештаја, вести, медијске покривености и јавне интеракције;
− уверење да политика промовисана од стране МУП-а неће да угрози грађанске слободе у име борбе против организованог криминала.
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Abstract: As a result of rapid progress of society, many things were upgraded and improved,
but actions related to drugs, instead of decreasing in intensity or completely disappearing, seem
to have reached macro-scale. These challenges in a globalized world increasingly seek new
ways of action and joint actions of the police units at the international level, in response to the
problems that society as a whole is facing. The illicit cultivation, production, processing, sale,
demand, trafficking and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances, including amphetamine type of stimulants and variety of precursors, are criminal activities that no
country can handle alone.
The paper points out the need, within the National Strategy on Drugs, for the Interior Ministry to monitor and evaluate the experience acquired in recent years with reference to best
practices in order to ensure consistency and continuity of action in dealing with the phenomenon – drugs, as well as to underline the importance of addressing new challenges and strategies
to be implemented in Macedonia in cooperation with the EU and other international partners.
Keywords: crime in narcotics, criminal groups dealing with narcotics, routes of narcotics,
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Криминалистичко-полицијска академија, Београд
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Министарство унутрашњих послова Црне Горе
Сажетак: Када говоримо о криминалистичко-обавештајном раду потребно је указати на чињеницу да је суштина његовог деловања усмерена ка тајном прикупљању
података. Tо значи да криминалисти који се баве обавештајним радом не би требало да предузимају конкретне криминалистичке мере и радње, односно њихов
рад би требало да буде неприметан, тј., с дистанце у односу на актере криминалног
деловања. Аутори се у раду осврћу на криминалистичко-обавештајни рад полиције
Велике Британије, с обзиром на то да је њихов модел послужио многим државама
света за адекватно прикупљање и анализу информација. Такође, аутори се у раду
осврћу на функције обавештајне службе и структуру основне обавештајне јединице.
Кључне речи: информација, обавештајни податак, криминалистичко-oбавештајни
рад, Велика Британија.
УВОД
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске је специфична држава
како по географском положају тако и по дугој колонијалној и ратничкој традицији.
Као доминантна светска поморска сила у XVIII и XIX веку, Велика Британија је
била колевка индустријске револуције и земља настанка модерне парламентарне
демократије (више о томе: Мијалковић, & Милошевић, 2013).
Цивилни безбедносно-обавештајни апарат Велике Британије чине три кључне
организације: MI5, MI6 и GCHQ4 (Мијалковић, & Милошевић, 2013: 418).
Данас се слободно може рећи да криминалистичко-обавештајни рад није новина у криминалистичком раду, али да свакако може допринети ефикаснијем
сузбијању криминалитета како на оперативном тако и на стратешком нивоу. Његова
имплементација у истражну праксу захтева промене у полицијском менаџменту и
полицијској култури. Криминалистичко-обавештајни рад је полицијска делатност
и филозофија и подразумева процесе прикупљања, анализирања и вредновања
полицијски занимљивих података (посебно из криминалне области) с намером
ефикаснијег сузбијања криминалитета на свим нивоима. Он захтева квалитетне базе
података и компетентне аналитичаре с пуно знања из области полицијског сузбијања
криминалитета (Dvoršek, 2009: 154).
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. године.
2 nenad.radovic@kpa.edu.rs
3 dag.kolarevic@kpa.edu.rs
4 Владин штаб за комуникације GCHQ (Government Communications Hеadquarters) је специјализована
обавештајна организација која се бави прикупљањем података уз помоћ електронских средстава
за опсервирање и прислушкивање. Служба располаже великим бројем стационарних и покретних
прислушних станица широм цвета (Wiliams, A. (1998). UK Government & Politics. Oxford: Heinemann
Educational Publishers, наведено према: Мијалковић & Милошевић, 2013).
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Због пораста криминала почетком деведесетих година прошлог века појавио се и
притисак јавности да полиција предузме неке другачије активности које би истовремено
биле економски ефикасније и које би брже смањиле стопу криминала. Другим речима,
појавила се тенденција „новог јавног менаџмента“ с императивом да се повећа ефикасност.
Полиција је губила битку на улицама, а с њом и поверење јавности (Ratcliffe, 2003: 2).
Приспитивање стратегије полицијског рада, изнето у Извештају Ревизорске комисије
за ефикасност полиције из 1993. године, условило је и преиспитивања методолошког
фокуса карактеристичног за реактивни рад, односно искључиво усредсређивање на
кривична дела уместо на њихове учиниоце (Heaton, 2000: 337).
Модел рада полиције усмераван обавештајним подацима (intelligence led policing)
настао је почетком деведесетих година прошлог века у Великој Британији, након чега су
га, уз одређене модификације, преузеле друге државе, међу којима су прве биле чланице
Европске уније и САД.
Циљ стратешког криминалистичко-обавештајног рада је да обезбеди процену на основу
предвиђања актуелних и нових ризика и претњи које криминал генерише. Та процена се
израђује у облику прегледа криминалних ресурса, претњи, тенденција и намера, а у складу
с организационим, стратешким циљевима и принципима. Стратешки криминалистичкообавештајни рад обезбеђује податке који омогућавају дугорочну визију контекста и
проблема релевантних за рад полиције (Fatić, Korać, & Bulatović, 2013: 149).
Јединица за професионалну праксу Националне службе за усавршавање полицијског
рада (NPIA – National Policing Improvement Agency), у име Удружења главних полицијских
службеника (Association of Chief Police Officers), израдила је приручник Практични
савети о ресурсима и људским капацитетима у националном обавештајном моделу
(Practice advice on resources and the people assets of the national intelligence model, 2007).
Практични савети се односе на начине како да се унапреде функционисање обавештајних
служби и улога сваког полицијског службеника који у њој ради. Ефикасна обавештајна
јединица је од суштинске важности за национални обавештајни модел.
Стандардима рада у Националном обавештајном моделу (НОМ) дефинисане су улоге
и начин рада које обавештајне јединице морају поштовати. Посебно је стављен акценат
на стандарде који се односе на поштовање људских права (сваки члан тима има личну
одговорност да промовише људска права).
Функције обавештајне службе
Практичним саветима се пружају корисне информације за запослене, почев од основних обавештајних јединица па до директора обавештајне службе. У организацији
и начину функционисања обавештајних јединица у Великој Британији виши службеник Асоцијације шефова полиције одговара за радне капацитете обавештајних
јединица. Директор обавештајне службе одговара за свакодневно управљање радним
капацитетима обавештајне службе. Он мора осигурати континуирану размену
информација између свих нивоа током процеса сарадње и реализације обавештајног
процеса. Висок степен повезаности обавештајних јединица је предуслов за успех. Тиме
се обезбеђују размена информација и реализација стратегије контроле криминалитета,
што су основни циљеви обавештајних јединица.
Капацитети обавештајне службе у Великој Британији морају обухватати спровођење
следећих основних функција (Practice advice on resources and the people assets of the
national intelligence model, 2007: 12):
1) анализу обавештајних података;
2) организацију обавештајних јединица;
3) поседовање и употребу ресурса за тајни обавештајни рад;
4) спречавање криминала;
5) обавештајни рад усмерен ка финансијским трансакцијама;
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6) контролу учинилаца кривичних дела против полне слободе и других тешких кривичних дела;
7) обавештајни рад у затворима;
8) обавештајни рад у фудбалу и
9) управљање полицијским информацијама и њихову контролу.
Обавештајна анализа је други сегмент рада обавештајних јединица. У том сегменту
рада, прикупљени материјал се анализира и тумачи да би добио употребну вредност у
виду аналитичких производа.
Обавештајна јединица пружа услуге целокупној обавештајној служби. Обично се назива полицијским обавештајним бироом. Јединица има двоструку улогу. Прво, да обавештајнo реагује на извршено кривично дело, као и да пружи помоћ
другим полицијским јединицама у раду. Обавештајна јединица обрађује све добијене
обавештајне податке, укључујући и оне до којих је дошла посредством других државних органа и служби. Обавештајна јединица је одговорна за процену, развој, анализу и
расподелу обавештајних података управним јединицама, одељењима, другим службама и партнерским организацијама када је то потребно. Кључна функција обавештајне
јединице је да пружа обавештајне производе који описују претње и ризике за стратешке
и тактичке задатке полиције и процес сарадње и координације.
Ресурси за тајни обавештајни рад
Обавештајни капацитети су директно условљени расположивим тајним ресурсима.
Ти ресурси дају битан допринос ефикасном раду полиције заснованом на обавештајним
подацима и обухватају:
1) тимове за тајне операције;
2) управљање тајним изворима обавештајних информација;
3) телекомуникационе тачке контакта;
4) централни биро за овлашћења;
5) јединицу за техничку подршку;
6) јединице за посебне задатке и
7) тајно саветовање и планирање.
Приступ тајним ресурсима се мора контролисати и то координацијом рада и јасном
поделом задатака. Такав приступ је неопходан како би се обезбедило остваривање
стратегије контроле криминалитета рационалним коришћењем обавештајне инфраструктуре. Осим тога, на тај начин се обезбеђује да све задатке реализују најбољи, што је
гаранција да ће се реализовати квалитетно.
Тимови за тајне операције се редовно користе у истрагама тешких кривичних
дела како би се прикупили докази за подизање оптужнице или обавештајни подаци
за стварање целовите слике о предмету обавештајног истраживања. Примери тајних
операција су надзор комуникација, стручно-техничка подршка (на пример, извиђање из
ваздуха), тајне операције (на пример, симуловани послови) и тајно праћење и снимање.
Улога криминалисте који тајно прикупља оперативне информације је да посматра
и прати догађаје, изводи закључке, стратешки планира и учи на основу практичног и
теоријског рада. На тај начин, рад криминалисте који делује обавештајно остаје неопажен, чиме се испуњава улога криминалистичко-обавештајног рада (Радовић, Ђурђевић,
& Вуковић, 2014).
Свака јединица мора имати могућност да, у складу с потребама, користи информације
с којима располаже полицијска организација. То не значи да сви имају приступ свим
информацијама, већ да је реч о селективном приступу различитим врстама информација у
складу с врстом посла које лице обавља и његовим местом у хијерархији. Свака обавештајна
јединица има оперативне раднике који могу да примене технике тајног надзора попут
тајног снимања и праћења. Информације које се добијају применом тајних активности
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снимају се и чувају у системима обавештајног рада. Када би такве информације биле доступне свим полицијским службеницима и њиховим јединицама, јавили би се ризици од
откривања, нарочито у реализацији оперативних радњи, када би, поред откривања изабране тактике, могао бити угрожен и живот обавештајног радника. Због тога се користе
системи заштите како би се, с једне стране, тај ризик свео на најмању могућу меру а, с друге
стране, обезбедио лак приступ информацијама свим полицијским службеницима којима
су оне потребне за рад (Ђурђевић, & Радовић, 2015: 372).
Тајне операције обично омогућавају прикупљање различитих информација, како оних
директно повезаних с операцијом, тако и оних које нису у директној вези и које су успутно
откривене. Ти тимови могу пронаћи информације које се не могу прикупити на неки други
начин. Те информације такође могу помоћи да се потврде већ прикупљени подаци.
Управљање тајним изворима. Функција управљања је да пружи 24-часовни приступ
тајним обавештајним изворима. Посебно овлашћени службеник има законску
одговорност да надгледа активности свих унутар организације који могу имати приступ
тајним изворима. Он је одговоран за давање овлашћења пре него што се неки извор
може искористити. Његова улога је да обезбеди поштовање стандарда рада и да приступ
тајним изворима дозвољава у складу са стратегијом контроле, обавештајним захтевом и
задацима тела за координацију.
Тајним изворима управља контролор, руководилац извора (на пример, сарадник) и
радник за подршку. Контролор је одговоран за надзор, управљање и контролу рада с
обавештајним изворима. Руководилац је одговоран за ангажовање оперативног извора
и свакодневни рад с оперативним извором. Предности које се остварују управљањем
посебним, тајним изворима (Practice advice on resources and the people assets of the national intelligence model, 2007: 12) јесу следеће:
1) регрутовање службеника у складу с посебним циљевима;
2) виши професионални стандарди свих радника који раде с тајним изворима;
3) боље разумевање криминалитета и криминалног понашања;
4) додела задатака у складу с обавештајним условима;
5) већа објективност информација;
6) боља контрола извора;
7) већи број хапшења на основу информација добијених од извора и
8) повећана заплена нелегалних материја, укључујући украдену робу и наркотике.
Управљање тајним изворима може бити функција унутар сваке јединице или посебних јединица с прецизно дефинисаним стандардима рада.
Функција телекомуникационе тачке контакта подразумева управљање свим
питањима која се односе на прикупљање и чување података. У питању су информације
везане за коришћење свих средстава за комуникацију, али не и садржај тих комуникација.
Све организационе јединице морају имати телекомуникационе тачке контакта. Функцију
телекомуникационе тачке контакта обавља обучени полицијски службеник, који има
стручна знања о процесима и законима који се односе на обавештајне податке и приступ
конкретним доказима.
Централни биро за давање овлашћења је јединица која управља процесом коришћења
података и омогућава тај процес на основу одредби Закона о истражним радњама
(2000) и Закона о полицији (1997) на нивоу полиције. Пружа административне услуге и обезбеђује управљање овлашћењима. Такође, омогућава запосленима који раде
у обавештајној јединици и тимовима за тајне операције да приступе обавештајним
информацијама из посебних извора попут тајног надзора.
Техничка подршка. На нивоу јединице мора постојати могућност набавке, чувања,
одржавања, управљања и примене технике као подршка реализацији тајних операција.
Менаџер техничке подршке је одговоран за куповину техничке опреме. Тиме се
обезбеђује одржавање високих техничких стандарда и поштовање здравствениј и безбедносних прописа у раду.
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Јединица за посебне задатке руководи операцијама у којима се користи тајни надзор комуникација. Јединица за посебне активности такође може доносити одлуке
о питањима тајних извора података, примени техника тајног праћења и расподели
информација добијених на тај начин.
Планирање и саветовање у предузимању тајних операција. Ти ресурси морају бити
доступни унутар јединице. Адекватном саветодавном улогом и планирањем се постижу одговарајућа примена тајних техника, ефикасна реализација операција, поштовање
правних стандарда при добијању наредби за употребу тајних техника и обрада и
презентовање обавештајних података на суду у складу са законима и професионалним
стандардима.
Финансијске истраге и контрола учинилаца
појединих врста кривичних дела
Обавештајне јединице морају имати стручне капацитете за прикупљање, обраду и
анализу података о финансијским трансакцијама. Да би се најефикасније искористиле информације о финансијским трансакцијама, неопходно је да обавештајна јединица
сарађује с јединицом за финансијске истраге. Сарадња се успоставља када се појави
сумња да се „пере“ новац или да је извршена нека друга незаконита финансијска
трансакција. Анализом наведених елемената се могу извести закључци и о начину живота осумњиченог, његовом финансијском статусу и његовим саучесницима у вршењу
кривичних дела. Коришћењем информација о финансијском пословању се може елиминисати потреба за скупим алтернативним методама прикупљања информација као што
је, на пример, тајни надзор.
Обавештајни капацитети играју кључну улогу у проактивном откривању и прогнози
могућег криминалног понашања, затим у контроли учинилаца кривичних дела против
полне слободе и кривичних дела с елементима насиља, као и других потенцијалних учинилаца који представљају велики безбедносни ризик за друштво. Ради остварења тог
циља обавештајна јединица одржава развијене сарадничке односе, нарочито у области
размене података с другим полицијским јединицама.
Када се добију битне информације о сексуалним или насилним учиниоцима и другим потенцијалним учиниоцима тешких кривичних дела, свака јединица и служба мора
имати систем којим се обезбеђује да они буду евидентирани у складу са законом и да су
под контролом, који обезбеђује довољно информација за службенике на терену и друго
особље које директно обавља послове заштите грађана.
Прикупљени подаци се могу користити за утврђивање елемената њиховог профила, укључујући и могућност вршења других кривичних дела и могуће саучеснике.
Информације о тим учиниоцима се прикупљају и чувају у Регистру насилних, сексуалних и других учинилаца тешких кривичних дела.
Обавештајни рад и јединице посебне намене
Функција обавештајног рада у установама за извршење кривичних санкција подразумева прикупљање, процену и расподелу информација које су битне за рад затворских
и корективних установа. Свака затворска установа има једног додељеног службеника
који обавља послове обавештајног радника. Обавештајни службеник помаже различитим полицијским службама у спречавању планираних и откривању извршених кривичних дела, како оних која су извршена пре доласка у затвор без наступања застарелости
кривичног гоњења, тако и оних извршених у затвору. Полиција мора имати стручне капацитете за израду профила учинилаца који се налазе у притвору/затвору или који ће
ускоро бити пуштени на слободу. Профил садржи процену степена ризика од поврата
као елемента стратегије за контролу после изласка из затовра.
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Обавештајним радом у затворима се могу добити информације о мрежама организованих криминалних група, профилима криминалних активности и профилима
осумњичених.
Полицијске јединице одговорне за безбедност на фудбалским утакмицама морају
имати по једног полицијског (обавештајног) службеника за сваки фудбалски клуб.
Обавештајни службеник у фудбалу је одговоран за прикупљање, процену, анализу и расподелу информација, с циљем смањења кривичних дела и немира повезаних
с фудбалом, односно за усмеравање полицијског рада на идентификоване проблеме.
Они припремају почетне и финалне обавештајне процене за сваку фудбалску утакмицу и израђују прецизне, ажуриране профиле учинилаца кривичних дела извршених на
спортским приредбама и кривичних дела у чијем извршењу се користи организациона
инфраструктура навијачких група или самих клубова.
Обавештајни рад у фудбалу је од суштинске важности за избор стратегија и тактика за обезбеђење фудбалских утакмица и доношење рационалних одлука о потребним
средствима за ефикасно извршавање тих задатка. Могу се открити детаљи попут профила, типа криминалних организација које фудбалске утакмице користе за вршење кривичних дела и других, у казненом праву инкриминисаних деликата (препродаја карата,
расистичко навијање, насиље, намештање утакмица, препродаја играча, крађе аутомобила и продаја наркотика).
Посебне полицијске и противтерористичке јединице су конкретно одговорне за
прикупљање информација о питањима везаним за националну безбедност, домаћи екстремизам, тероризам и друге незаконите субверзивне активности.
Иако је реч о јединици посебне надлежност, она је саставни део полицијске
обавештајне структуре. Улоге утврђене у практичним саветима морају се усвојити као
минимални стандарди. Информације које прикупљају јединице за посебне намене су
битне за утврђивање приоритета полицијских послова. Посебно је важно да постоји
размена информација између тих јединица и остатка обавештајне структуре у полицији,
како би се обезбедила и пружила помоћ у формулисању стратегија за смањење тензија
међу грађанима (страха од криминалитета), нарочито онима различите националне и
верске припадности.
Управљање полицијским информацијама
Полиција мора имати организационе, системске и стручне капацитете да контролише употребу и поступање са свим прикупљеним информацијама, с посебним акцентом
на заштиту њихове тајности и, пре свега, њихових извора. Управљањем информацијама
се обезбеђује да се извештаји или други писани акти у којима се налазе различите информације прате све време њиховог трајања ‒ од израде до уништења, тако да
се не угрозе тајност извора, поузданост и потврђена вредност информација. Квалитет обавештајног рада захтева континуиран рад на прикупљању и ажурирању нових
информација.
Структура основне обавештајне јединице
Обавештајне јединице постоје унутар сваке основне управне, територијалне јединице
полиције. Све основне обавештајне јединице имају сличну структуру (слика 4). У односу на поделу послова, у оквиру њих можемо разликовати два сегмента: полицијске службенике који прикупљају и обављају почетну процену информација и полицијске службенике који анализирају прикупљене информација и израђују обавештајно-аналитичке
производе. За ефикасно постизање циљева криминалистичко-обавештајног рада неопходно је да се јасно дефинишу послови, односно лица одговорна за њихову реализацију,
као и стандарди које један службеник мора испуњавати да би обављао конкретну врсту
посла.
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Слика 1 ‒ Структура основне обавештајне јединице
Руководилац обавештајне јединице (менаџер обавештајне јединице) је одговоран
за управљање радом свих запослених у обавештајној јединици. Обезбеђује квалитет
обавештајних производа неопходан за доношење релевантних одлука и за усмеравање
рада полиције. Он координира обавештајне активности јединице и извештава о њеном
раду директора обавештајне службе и руководиоца основне управне јединице полиције
за чије подручје је организована.
Обавештајни надзорник је одговоран за руковођење радом обавештајних службеника у
обавештајној јединици. Свака основна обавештајна јединица има обавештајне службенике који прикупљају, развијају и истражују информације у складу с обавештајним захтевима
и стратегијом рада. За ефикасан обавештајни рад кључни елемент је план за прикупљање
обавештења. Циљ је прикупити што већи број информација, које својим квантитетом и
квалитетом могу бити основа за израду потпуне и прецизне слике предмета обавештајног
рада. Полицијски службеници који раде у обавештајној јединици морају имати приступ
свим изворима информација и свим евиденцијама министарства како би могли да повежу информације из различитих извора које се односе на исти предмет истраживања.
Обавештајна јединица је кључно место за складиштење прикупљених информација.
Развој обавештења обухвата припрему извештаја за запослене који се не баве
обавештајним радом, а који обухвата и препоруке о томе шта би требало предузети када
је у питању предмет обавештајног истраживања. Неке јединице имају посебне службенике за информисање који израђују извештаје, иако би сваки члан тима требало да буде
способан да обезбеди информације за општи извештај. Обавештајни руководилац има
свеобухватну одговорност и контролу над системом информисања.
Обавештајна јединица има и службенике за обавештајну подршку који обављају административне послове за своју јединицу.
Квалитет обавештајно-аналитичких производа се заснива на раду аналитичара
коме помажу истраживачи. Виши аналитичари руководе радом нижих аналитичара и
истраживача и одговорни су за квалитет израде обавештајних производа. Виши аналитичари могу бити подређени обавештајном руководиоцу или главном аналитичару
на централном нивоу обавештајне службе. Број аналитичара и истраживача у основној
управној јединици зависиће од потреба основне управне јединице.
Обавештајни аналитичар, у сарадњи с истраживачем и користећи аналитичке технике, анализира информације и израђује обавештајне производе. Осим тога, помаже
да се прецизније дефинишу обавештајни захтеви и захтеви за додатно прикупљање
информација.
Функција обавештајне јединице су прикупљање, процена и анализа информација,
израда и презентација обавештајних производа који се односе на надлежност орга-
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низационе јединице полиције за коју је обавештајна јединица основана. Примарна
функција је прикупљање информација у складу с приоритетима које је поставила група
за координацију рада.
Полицијски менаџмент користи обавештајне производе за доношење стратешких
и тактичких одлука, избор приоритета полицијског рада и координацију група и
појединаца у њиховој реализацији.
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Слика 2 ‒ Израда обавештајног производа (Practice advice on resources
and the people assets of the national intelligence model, 2007: 22)
За унапређење рада обавештајних јединица врло су битни стратешко планирање
и избор адекватног модела организације. Анализа мора бити у средишту процеса
планирања. На националном нивоу (службе, агенције) усвајају се стратешки циљеви и
дефинише стратегија за остваривање циљева. Предмет стратешке анализе су ресурси
организације и проблеми с којима се суочава и с којима ће се суочавати организација. На
основу добијених резултата се могу објективније планирати ресурси потребни да би се
решили проблеми, а чији се настанак прогнозира за десет или више година. Комбинује
се процена тренутних средстава с проценом потреба како би се израдила стратешка
процена. Та процена је аналитички производ.
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Аbstract: When speaking of intelligence work, it is necessary to point to the fact that
its purpose is secret collecting of data.That means that crime investigators, which carry out
criminalistic measures, should be imperceptible, on a distance from criminals. In this paper,
the authors address the crime intelligence work of the Great Britain police, given that their
model is used in many countries as one of the best methods for gathering and analysis of
information. The authors also point out the function of crime intelligence service and structure
of basic intelligence unit.

ЈАВНИ ИНТЕРЕС КАО МЕРА САРАДЊЕ ПОЛИЦИЈЕ И МЕДИЈА
Доц. др Зоран Арацки1
Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Сажетак: Полиција и медији традиционално сарађују, јер се углавном налазе на
сличним пословима и задацима. Сфере њиховог интересовања се преплићу пре свега
због тога што се и једни и други налазе у служби грађана који желе да буду безбедни,
заштићени, али и да на време буду информисани о свим опасностима, неделима, па и
злочинима који се свакодневно дешавају. Управо због тога сарадња између полиције
и новинара мора свакодневно да се унапређује и обогаћује новим примерима који би
допринели ефикасном испуњавању њихових задатака.
У овом раду аутор анализира праксу досадашње сарадње, указује на пропусте у
њој, на потребу придржавања норми записаних у етичким кодексима полицијске и
журналистичке професије, сугеришући притом да се у поступању обе стране мора
водити рачуна о поштовању људских права, као и о потреби јавности „да зна“ за
одређене догађаје, и то правовремено и потпуно. Мера успешности такве сарадње
мора бити остваривање јавног интереса.
Кључне речи: полиција, медији, јавни интерес, људска права, приватност, друштвене мреже.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА2
Полиција и медији имају легитимне професионалне циљеве, понекад различите, а веома често блиске, али резултанту њиховог заједничког рада требало би да
представља јавни интерес грађана који у демократским друштвима желе да буду безбедни, заштићени, као и правовремено и исцрпно информисани о свему што се око
њих догађа. Сарађујући са медијима, полиција презентује свој рад, чини га мање мистификованим, разумљивим и приступачним грађанима, док истовремено медији
успевају да буду информативно потпуни, аналитички прецизни и често – атрактивни.
Турбулентно време кроз које српско друштво пролази није понудило праве рецепте за успех те сарадње, а примера обостраног несналажења је на претек. Многе активности полиције остају скривене од јавности, затворене, неафирмисане, а медији више
него икад инсистирају на полуистинама, непрецизним информацијама и наводној
ексклузивности, иза чега се најчешће крије тајна сарадња појединих припадника
полиције и новинара. У јавност доспевају подметнуте информације чији циљ често није информативног, већ пре свега манипулативног карактера. Уместо стварања
партнерских односа између полиције и медија на тај начин се отвара простор за коруптивно деловање, којим се, неретко, замагљује суштина рада полиције, а грађани
остављају у уверењу о немоћи домаће полиције и о њеној сарадњи са криминалом.
Тиме се озбиљно нарушава поверење грађана у полицију, која у демократским друштвима представља једну од значајних институција државе.
Управо због таквог стања предмет нашег рада представља анализа односа који
постоје између полиције и медија, са посебним освртом на таблоиде, којима управо
због сензационалистичког односа и неетичког понашања новинара тиражи вртоглаво расту, као и на друштвене мреже, које окупљају све већи број људи. Циљ је да укажемо на потребу повећаног степена јавности у раду, обострано придржавање закона
1 zoran.aracki@filfak.ni.ac.rs
2 Рад је настао у оквиру пројекта број 179074, који реализује Центар за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Нишу, а финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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и професионалних кодекса и етичких норми, како полиције, тако и медија. С тим у вези,
наглашавамо и изузетан значај служби за односе са јавношћу.
МЕДИЈИ И ДРУШТВО
Богатство информација представља насушну потребу у успостављању квалитета живота. Данас, међутим, имамо готово парадоксалну ситуацију: још никада није било толико јавних информација као данас, а ипак, никада се није толико много људи осећало
лоше информисаним. Одакле толики раскорак?
Живимо у добу у којем информације доминантно утичу на начин живота, на производне резултате. Информација је, уз ресурсе попут рада и капитала, постала значајан
производни фактор. Она је, међутим, успешна и плодоносна као темељни ресурс друштвеног развоја само ако је слободна од разних ограничења, од спутавања и дириговања.
Међутим, утисак који данас постоји у већини српског друштва значајно је другачији
од те пожељне, теоријске претпоставке. Велики број истраживања показује да људи све
мање верују медијима, јер су се на бројним примерима уверили у њихову прикривену
манипулативну функцију.
Истраживачи компаније „ТНС Медијум галуп“ из Београда су, у истраживању под називом „Став грађана према раду полиције“3, које је урађено за потребе Мисије ОЕБС-а
у Србији, као и за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије, дошли до података да само два одсто грађана у великој мери верује медијима приликом
извештавања о раду полиције (слика 1), док 14 одсто углавном верује, 33 одсто је навело да им делимично верује, а 29 одсто верује у мањој мери. Ситуација је слична као и
2013. године, али је занимљиво да је за један одсто порастао број грађана који уопште не
верују медијским извештајима о раду полиције.

Слика 1: Да ли и у којој мери верујете текстовима у штампаним
и електронским медијима о раду полиције? (%)
Како свака комуникација почива на три темељне полуге – на поверењу, разумевању
и дијалогу – сасвим је јасно да изостанак било ког од ових елемената пресудно утиче
на ставове јавног мњења. Управо због тога стално преиспитивање понашања учесника
у друштву и објављивање критике њиховог понашања ствара потребну критичну масу
у јавности, која покреће догађаје и утиче на санкције. То је, заправо, незамењива улога
медија и новинара у друштву.
Зашто је та јавност важна? Управо је јавност често једина брана која настоји изборити за економски и социјални идентитет сваког друштва и очувати га, без обзира на
шире импликације и процесе који се планетарно одвијају, пре свега на глобализацију
која у доброј мери представља принудно наметање привредних, политичких културних
3 Истраживање под називом „Став грађана Србије“ „ТНС Медијум галуп“ урадио је за потребе мисије
ОЕБС-а у Србији и Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Ово комплексно истраживање
је обављено у периоду од 17. до 29. новембра 2014. године. У њему је учествовало 1.572 учесника са
територије Србије, без Косова и Метохије. Један од циљева истраживања је био испитати да ли и у којој мери
грађани опажају полицију као „службу грађанима“ или као „силу“, као и какав је однос медија и полиције.
Истраживање се спроводи од 2008. године, а подаци из 2014. године треба да информишу о релевантним
позитивним и негативним променама у циљу побољшања квалитета рада полиције.

Зоран Арацки

71

и других образаца живота. Због тога је потребно да целокупни систем информисања
омогући грађанима сазнавање о догађајима који их окружују и у којима често и без своје
воље учествују, као и да им пружи довољно аргумената и чињеница да о тим догађајима
размишљају, одлучују и да надзиру сваку актуалну власт, као и представнике државних институција. То значи да информативни систем – као значајан део укупног система
вредности сваког друштва – не би смео бити окренут према политичарима, странкама, и
државним институцијама, већ према јавности и грађанима, који морају постати активни учесници у стварању нових система вредности.
У развијеним друштвима формирани су савремени облици културолошке и привредне доминације помоћу којих политичка, привредна и друштвена елита покушава овладати свим сферама цивилнога друштва. Иманентна функција медија јесте надзор над свим
активностима у друштву. Она би морала бити усмерена на критичко преиспитивање
владе, владајућих и опозиционих група, институција друштва (полиције, судова и сл.)
политичких странака, синдиката, предузетника и духа предузетништва, тј. укупне политичке, привредне и друштвене елите и свих јавних радника.
Данас, међутим, у сваком друштву постоје мање или више префињени механизми
утицаја на јавно мњење, а кроз то и покушај манипулисања самим новинарима. Новинарство и новинари – успркос свим неповољним кретањима – не смеју постати жртве
глобалне политике максимализације профита на рачун информисаности и квалитета
журнализма. Дужност је и обавеза новинара да се боре за своју независну, али друштвено одговорну позицију.
У ковитлацу супротстављених интереса и потребе за друштвеним консензусом о виталним питањима развоја свакога друштва, улога медија и новинара долази до посебнога изражаја. Кључно је питање – где се они заиста налазе у поремећеним мерилима
друштвених вредности и колико сами придоносе доброј или лошој перцепцији лика новинара у јавности? Све је очигледније да масовни медији омогућују већу транспарентност друштвених проблема, конфликата и феномена те придоносе да се ти проблеми
ставе на јавну оцену и да јавност може о њима дати свој суд, па и одлучивати о њима.
После много година скривања од очију јавности на светло дана сасвим оправдано долазе
и питања деловања полицијског и војног апарата.
Према налазима „Медијум галупа“ из истраживања „Став грађана о раду полиције“,
слично као и претходне године, када је у питању перцепција полиције у медијима,
трећина грађана сматра да су теме везане за полицију сасвим довољно заступљене у
медијима (слика 2). Са друге стране, 11% испитаника наводи да тема везаних за полицију
у медијима има превише, док подједнак број грађана сматра да их је знатно мање него
што би требало. Становници мањих и већих градова, као и најстарији суграђани 65+
(пензионери), у значајно већој мери сматрају да су теме везане за полицију заступљене
у медијима знатно мање него што би требало. Прошле године, у односу на претходну,
порастао је број оних који сматрају да је тема о полицији у медијима више него што је
потребно.

Слика 2: Да ли су, по вашем мишљењу, теме везане за полицију
довољно заступљене у медијима? (%)
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Свака друштвена расправа о данашњим медијима уједно је и расправа о етици. Све
озбиљније анализе стања у нашим медијима, штампаним и електронским, указују на
ерозију професије и професионалности, као и на запостављање или чак потпуни губитак етичке димензије. Томе увелико придоноси доминантна оријентација наших дневних листова, којима су на насловним странама углавном сензације, скандали, замагљене
чињенице или измишљени догађаји. Слобода изражавања претворена је у злоупотребу медија: отворена је Пандорина кутија из које су изашли зли духови – без реалне
могућности да се успостави нормална контрола. Зли духови изродили су се у сензационализам, жутило највећег дела новинарства. Нанете су велике штете новинарству и
новинарима и тешко ћемо их се ослободити.
Новинар, свакако, има право – али и обавезу – да пажљиво прати и ишчитава сва
друштвена кретања и појаве, да указује на тешкоће и слабости, афирмише праве вредности, критикује и хвали – али увек само у мери која је омеђена правилима новинарског кодекса. Сваки искорак из тих оквира понашања погубан је за професију, али и
за успоставу равнотеже у информисању. У том смислу, од велике је важности да се отворено расправља о тим питањима, посебно о феномену етике и морала у политици и
новинарству. Сваки допринос јачању поверења, разумевања и дијалога као средства за
прихватање аргумента несумњив је подстицај и јачању укупне друштвене етике.
Однос новинара и информације великим је делом одређен најважнијом улогом медија
– да буду будно око јавности, да упозоравају на девијације у друштвеним и привредним
кретањима, да буду својеврсна јавна савест и контрола свих збивања у корист те јавности.
Медији посебно морају упирати своју оштрицу према појавама нежељених друштвених
зала: корупције, центара неконтролисане моћи, недопуштених повластица, полтронства,
кршења права и правних оквира, непотизма – да набројимо само неке од тих појава којих
има у сваком друштву. Не сме се доводити у питање право на критички однос према
појавама и људима, уз потпуну одговорност у коришћењу те слободе. Али, једнако је недопустиво да се под стегом новинарске слободе намеће злоупотреба демократије и слободе. Нажалост, такав однос према новинарству данас је врло изражен.
Није сувишно упозорити на неке кључне одреднице за будућу расправу о том изузетно важном питању. „Прво, то је дигнитет професије и професионалаца. Нажалост, ни у
једној струци то нам није доминантна преокупација, иако управо на њој почива етика
и морал, дакле и професионални морал. У новинарству то би морало бити наглашено
присутно. Друго, то је Кодекс новинарске части, који, што је премало познато, обавезује
подједнако све судеонике, а не само новинара. Треће, то је однос етике и праксе. Почесто
је једно с другим у великом раскораку. Можда више но икада досад, потребно нам је
ангажовање свих интелектуалних потенцијала, а да бисмо у томе донекле успели, ваља
неговати културу дијалога.“4
ПОЛИЦИЈА И ДРУШТВО
Попут медија, и полиција у транзицијском друштву добија нове функције. Срђан
Милашиновић и Зоран Јевтовић објашњавају да у пракси постоје три различита приступа природи полицијског деловања и улози коју она има у друштву: либерални, конзервативни и радикални. Према првом гледишту, полиција је суштински неутрално тело чији
је основни задатак одржавање унутрашњег реда и стабилности система. Полицијске
снаге делују у оквиру широког друштвеног консензуса штитећи индивидуална права и
људске слободе. Њихова мисија је заштита грађана једних од других, а пошто им је легитимитет заснован на широком схватању заштите личне сигурности утемељене на владавини права, онда полиција има ширу политичку функцију. Конзервативно гледиште
истиче улогу полиције у очувању ауторитета државе и обезбеђењу услова да се закони
спроводе на читавој територији. Полиција је у том случају орган принуде који контролише све друштвене и грађанске конфликте и немире, старајући се да не угрозе виталне
4
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интересе заједнице. Полицијске снаге у овом случају добијају активну улогу, стварајући
механизам политичке контроле. Радикално виђење моћи полиције, као што и само име
каже, још је критичније. Полицијске снаге су средство репресије у корист државе и служе политичким елитама, а не грађанима.5
Улоге, функције, активности и поступци полиције значајним делом су одређени
врстом државе чији је она део. У складу са свеприсутном неолибералном идеологијом,
која је преплавила у Србију, од ова три концепта данас је на снази први. Међутим, у
јавности се искристалисало схватање да полицијске снаге постоје да би се бориле „против криминала“, па је тако њихова важна улога одржавање грађанског реда. У складу са
уставним начелима сви грађани имају једнаку заштиту пред државним и другим органима, што значи и пред полицијом. Тако полиција представља сервис који служи интересима и потребама свих грађана, у првом реду у контексту њихове сигурности, али и
обезбеђења јавног реда и мира.
Према Слободану Милетићу полиција у савременом друштву заправо има четири
функције: 1) управну функцију (вршењем управне активности, групе управних послова, из законом утврђеног делокруга и надлежности; 2) кривичну функцију (вршењем
кривичних активности, дакле превенцијом и сузбијањем криминалних активности починилаца кривичних дела); 3) прекршајну функцију (вршењем активности које се односе на спречавање прекршаја, откривање прекршаја и подношење захтева за покретање
прекршајног поступка, те на кажњавање за одређене прекршаје из области „сигурности“, и с тим у вези, на проналажење и привођење починилаца); 4) нормативну функцију
(свакодневним обављањем послова из свог делокруга, односно извршавањем прописа
полиција их тумачи, примењује и проверава њихову ефикасност, сагледавајући да ли се
остварују циљеви због којих су норме донете, каква им је улога, да ли су одговарајуће и
да ли их треба мењати и у ком смислу).6
Да би те функције могле бити остварене, од изузетног је значаја, као и у новинарству,
поседовање правовремених и квалитетних информација. Оне, заправо, представљају
стратешки ресурс у раду полиције. Стварни успех полиције често зависи од подршке
грађана, а не од представе које полиција негује о себи. Јавност полицију сагледава на
два начина: непосредно, у контакту са полицијским службеницима, и посредно, сликом
коју о њој стварају медији, при чему се она може мењати. Коначни суд о репутацији
и успешности рада сваке службе заправо даје јавност коју чине грађани, власт, локална заједница и многи други. Какав ће тај суд бити зависи од порука које се јавности
упућују и слика које се мање-више успешно конструишу. Тако настаје медијска стварност, састављена од бескрајног низа информација, значења и спинованих порука које
утичу на њихов даљи ток.
Отуда је за представу о полицији изузетно значајан публицитет који се даје њеном
раду. Он, заправо, представља резултат отворености неке службе, институције или
организације да у јавности конструише добру и пожељну слику о својим активностима,
обезбеђујући тако друштвени утицај и јавну видљивост. У савременом свету теоретичари разликују примарни и секундарни публицитет (Милашиновић, Јевтовић 2014:353).
Први медијску пажњу привлачи без своје воље и пристанка, тако што новинари сликају
и интерпретирају криминогене (убиства, пљачке) и сличне спектакуларне догађаје, а
други се битно разликује и у оквиру њега појединци, институције и установе планирано
организују догађаје како би били у фокусу интересовања медија у тренутку када то њима
одговара. Овде се пре свега мисли на организовање конференција за штампу, изјаве инспектора, штампање одређених брошура, посете представника медија и сл. Интеракција
са медијима подразумева категорије као што су добровољни контакт, задовољство учесника јер су добили правовремене и потпуне информације, спремност и отвореност за
даљу сарадњу...
5
Више о томе: Милашиновић, С., Јевтовић, З. (2014): Социологија, Криминалистичко-полицијска
академија: Београд, стр. 344.
6 Милетић, С., (2003): Полицијско право, Полицијска академија: Београд, стр. 66-88.
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На основу истраживања „Медијум галупа“ о ставу грађана према раду полиције се,
између осталог, може закључити да, ове године, повећан број грађана Србије сматра да су
представници полиције отворени у комуникацији са јавношћу, у мањој или већој мери
(21% насупрот 12% прошле године), а од тога свега 2% њих сматра да су у потпуности
отворени (слика 3). Са друге стране, 39% грађана сматра да представници полиције нису
отворени у јавности (углавном или уопште), што је значајно мање него претходне године
(45%). Старији суграђани, као и становници Београда и централнозападне Србије у
већој мери сматрају да су представници полиције отворени у комуникацији са јавношћу
путем медија, у односу на остале демографске категорије.

Слика 3: Према Вашем мишљењу, да ли су представници полиције у комуникацији
са јавношћу путем медија довољно отворени према јавности? (%)
Јавно мњење се у грађанском друштву ствара помоћу савремених средстава масовног
комуницирања, при чему посебно место добијају службе за односе с јавношћу. Те службе идентификују и сегментирају своје циљне јавности. Полиција треба да користи моћ
медија у сврху квалитетнијег обављања својих делатности, али и развијања поверења
међу грађанима. Сарадњом са медијима ствара се боља слика о полицији, уз истовремено давање обавештења грађанима и популаризацију одређених активности. Често
се односи с јавношћу мешају са пропагандом или рекламом, што у основи није тачно.
Јер, пропаганда је увек окренута само лепшој страни истине, при чему се непријатне
чињенице прикривају или поричу. Она веома често користи полуистине, стереотипе,
гласине па и дезинформације, сматрајући да је допустиво све што води ка замишљеном
циљу, а није санкционисано позитивним законодавством. Односи с јавношћу, напротив,
морају се базирати на етици комуницирања и не смеју се служити никаквим обликом
неистине, јер се у њиховом епицентру увек мора наћи јавни интерес. „Пи-ар не сме да
лаже, да свесно износи у јавност неистине, које, износећи друге чињенице, неко лако
може да обори и докаже како је пи-ар неке организације обмањивао јавност“.7 Не треба
заборавити да је сваки безбедносни случај истовремено и јавни догађај, што значи да
полицијска управа треба да га изнесе у јавност, чувајући притом за себе детаље који би
могли ометати или успоравати истрагу.
ПРАВО ЈАВНОСТИ ДА ЗНА
Из свега што смо до сада рекли произилази веома јасан став да и медији и полиција
поступају у складу са потребама грађана. Представници и једне и друге професије приликом рада представљају остваривање јавног интереса као врхунски циљ своје делатности. Несумњиво је да је то тако, посебно ако се има у виду поједностављена дефиниција
јавног интереса која каже да се под тим појмом може подразумевати „непристрасно
поступање“, „правично поступање“, „једнак однос према свима“ итд.
Међутим, много је проблема са дефинисањем јавног интереса. То је сасвим разумљиво
ако се зна да не постоји стандардни поступак којим се утврђује шта је јавни интерес. То
је увек ствар расправе, разних тумачења и сагласности око једног од њих – дакле, оног
7 Цебаловић, М. (2011): Управљање односима с јавношћу у јавном предузећу, Друштво за унапређење
маркетинга: Београд, стр. 24.
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према коме нешто јесте у јавном интересу. Заправо, одређивање јавног интереса могло би
се дефинисати као давање предности једном над другим интересом, до чега долази после
вишеструког одмеравања последица које тај чин може изазвати. У сваком случају може
се, са доста уверења да смо у праву, прихватити концепција према којој се „јавни интерес
не дефинише као интерес појединца, већ као интерес њих као колективног тела“.8
Тако дефинисан јавни интерес тешко је мерити, поготово због тога што политичари,
па и многи други људи запослени на челним местима у државним институцијама редовно користе такве колективне концепте на врло слободан начин: обично се у помоћ
позивају различите анкете, опште добро, национални интерес, рејтинзи, гледаност, слушаност и сл.
Управо због таквог гледања има све више медија који концепцију јавног интереса
отворено критикују. Осим што га је тешко мерити, они наглашавају да се мора имати у
виду чињеница да многе људе на акцију покрећу лични, па често и себични интереси.
Медијима је, заправо, лакше да верују да су људи саможиви и да је јавни интерес појам
који није целовит. На тај начин не морају служити јавности, а можда и сасвим могу
избећи језик јавности. Њихово позивање на намештене рејтинге (свака је телевизија
најгледанија према истраживању које сама наручује и плаћа), као и на наводну потребу
„јавности да зна“ веома често служи за остваривање сопствених циљева који се огледају
у производњи јефтиних програма ниске интелектуалне вредности, лишених сваке дубље
аналитичности.
Ендру Хејвуд (Andrew Heywood) својевремено је изнео прихватљиву аргументацију
у прилог тврдње да је настајућа концепција јавног интереса (будући да се може искористити за негирање избора који су грађани исказали како би се задовољиле њихове
„потребе“ и „интереси“) средство које се често користи у сврху манипулације, како би
се „јавности“ дало оно што они на власти желе да она има.9 На срећу, може се показати
постојање јавног интереса чак и ако се јасна идентификација тог јавног интереса увек
може довести у питање, и то из следећих разлога: прво, неограничена потрага за властитим интересом уништава саму себе; друго, важније, јесте постојање јавних добара.
Јавна добра могу постојати и у медијској и у полицијској сфери. Она се могу описати као:
објективно информисање, потреба система опште безбедности и сл.
Но, није проблематично само одређивање појма јавни интерес. У пракси има и много
других проблема који морају разрешити они који се на њега позивају. Овде пре свега
мислимо на праксу сарадње медија и полиције у оквиру које се у име „права јавности
да зна истину“ крше права на приватност. У „Кратком водичу кроз заштиту приватности у медијима“ Весна Николић истиче да је „право јавности да зна ограничено правом
појединца на поштовање личног и породичног живота“.10 Неодговорним медијским
извештавањем, према њеном мишљењу, најчешће су угрожена права на приватни живот, право на достојанство (част и углед), заштита података о личности, право на претпоставку невиности и право на слободу (од непосредне или посредне дискриминације).
Примера тако неодговорног понашања и једних и других има, рекло би се, на претек. На
једној страни су медији који би да истражују, хапсе, оптужују и пресуђују, а на другој
припадници полиције који из себи знаних разлога и данас скривају информације,
а понекад и због новца, новинарима достављају ексклузивне податке из истрага, али
и полуинформације, па и дезинформације. Притисак таблоида је огроман. Цурење
информација о најосетљивијим полицијским истрагама се не прекида, а има и случајева
да и сам полицијски врх буде на удару критика због изјава о детаљима из истрага. Неретко се у таблоидима најављују хапшења, а понекад чак и министар полиције пружи повод
да се грађани запитају докле он сам иде у откривању детаља из истрага (пример са атентатом на Милана Бека, када је министар саопштио да су покушали да га убију аматери,
или са нестанком девојчице Тијане из Бајмока, када је министар одмах по објављивању
8 Tench, R. & Yeomans, L. (2014): Otkrivanje odnos s javnošću, Biblioteka RPrint, Hrvatska udruga za odnose s
javnošću: Zagreb, str. 79-82.
9 Heywood, A. (1999). Political Theory: An introducion, 2nd edition. Basingstoke: Palgrave, pp. 256.
10 http://nsp-policija.org.rs/kratak-vodic-kroz-zastitu-privatnosti-u-medijima/, посећено 27. априла 2015.
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првих вести о њеном нестанку, на ванредној конференцији за новинаре износио истражне детаље, који у том тренутку нису прошли ни техничку проверу).
„У полицији постоји константно тзв. одливање информација. Дакле неко из
полиције, ко би требало да у тајности држи информације, до којих долази током истраге, те информације даје или продаје таблоидима и другим медијима. Друга страна
медаље су медији који те информације преносе. Без обзира на који начин су они дошли
до тих информација, било да су их купили или добили, медији те информације не би
требало да објављују. Напросто зато што то представља кршење и закона, али и професионалног кодекса новинара Србије, дакле кодекса етике“.11 Препродају информација
и спинованих дезинформација из полиције у великом броју медији сматрају пожељним
обликом сарадње, без обзира што је то супротно свим етичким нормама обе професије
и што уједно представља део коруптивног ланца у чијем загрљају се истовремено налазе
и власт и медији и полиција и правосудни органи, али и многи други обични грађани.12
Они који налазе оправдање за овакву ситуацију најчешће то објашњавају тврдећи да
је куповина те врсте информација легитимно средство истраживачког новинарства,
позивајући се на околности у којима узбуњивачи достављају новинарима поверљиве
информације о различитим облицима злоупотребе власти на штету грађана и општег
интереса. Занимљиво је да се у истраживачком новинарству Америке и Европе наилази
на контрастан однос према тој врсти новинарства, која се назива чек-бук (cheque-book)
новинарством. „У Америци га избегавају као штетан и ружан обичај, док је у Британији,
барем у појединим круговима, прилично заступљен.“13
ПРОФЕСИОНАЛНИ И АМАТЕРСКИ КОМУНИКАТОРИ
Извештавање о криминалу, из полиције и судова, захтева од новинара доста напора
и опрезности, јер се ради о осетљивом подручју. Поред врсне новинарске опште спретности, човек који се бави овом врстом посла требало би да буде и добар познавалац
полицијског поступка и правосудне праксе. Јер, новинар мора брзо да сакупља основне податке и да процењује како ће одређени догађај приказати. То наравно, ради уз
консултацију са уредником.
Оно што је полицији важно, за новинарску причу може бити небитно, и обрнуто. Да
би се овај посао могао добро обавити, новинар мора имати поверљиве изворе управо
у полицији и судству, јер би се ослањање само на званична саопштења могло показати
недовољним. Истовремено, извештај се не сме објавити уз коришћење непроверених
података или верзије коју нико не потврђује, јер се тако доводи у питање етичност и
професионалност извештавања.
О сваком кривичном делу може се нашироко и надугачко писати, али новинари
немају ни довољно времена ни довољно простора за своје приче. Због тога морају бити
концизни, јасни и надасве тачни. Оно што се никако не сме заборавити јесте да иза сваке такве приче стоје конкретни људи и да о последицама писања по њихов живот треба
водити рачуна.
Правило које ми желимо да промовишемо гласи: не чинити својим писањем никоме
ништа слично што ви не бисте волели да неки новинар учини вама.14 Дакле, пре него
што почнете да извештавате, добро размислите о комплетности, етичности и другим
последицама таквог чина. Новинара не сме да понесе улога која му не припада, јер упркос искуству он није званични процесноправни представник државе на терену. Та
улога припада полицији, која је задужена за истрагу и реконструкцију случаја, како би
прикупила доказе и ухапсила осумњичене, или тужилаштву које реконструише догађај
11 Више о томе: Цветковић, Љ. (2014): Таблоиди и даље „притискају“ полицију, Радио „Слободна Европа“, 19. 12
2014, http://www.slobodnaevropa.org/content/tabloidi-i-dalje-pritiskaju-policiju/26752950.html, посећено 27. 4. 2015.
12 Више о томе: Aracki, Z. (2014): Media and Security Sector as a part of Endless Coruption Chain, u „Archibald
Reiss Days“, Vol. II, ur. Ass. prof. Dragana Kolarić, Academy of Criminalistc and Police Studies: Belgrade, pp. 433-442.
13 Berg, H. (2007): Istraživačko novinarstvo, Clio: Beograd, str. 228.
14 Јевтовић, З., Петровић, Р., Арацки, З. (2014): Жанрови у савременом новинарству, Јасен: Београд, стр. 238-243.
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доставила доказе да би се квалификовало кривично дело на основу кога ће затражити
одговарајућу казну.
Ово се наравно, може пренети и на људе који раде у полицији – пре но што почнете
да поступате према појединцима, не чините ништа што не бисте желели да неки припадник полиције учини вама. Једноставније речено – држите се закона и кодекса професије
и нећете погрешити.
Оно на шта треба обратити посебну пажњу јесте, уз традиционалне, појава нових
медија. Они су данас све популарнији, посебно међу младом генерацијом. Уз професионалне комуникаторе какве имамо у мас-медијима данас сусрећемо и велики број анонимних комуникатора. Сви они користе разне технолошке предности за комуницирање
и, уз помоћ друштвених група које настају на различитим интернет-платформама, утичу на формирање јавног мњења. Мануел Кастелс (Manuel Castells), професор
комуникацијских технологија са Универзитета „Јужна Каролина“ њихову појаву означио је појмом „масовна самокомуникација“ (mass self communication). „То је онај облик
комуникације којим појединци допиру до глобалне публике користећи СМС-ове, блогове, твитере, викије и цели низ друштвених умрежавања“15 и додаје да су „Facebook,
MySpace, YouTube, Twiter и бескрајни број интернет-платформи саморепрезентације и
комуникације обликовали сасвим нови простор за медије који је једноставно назван
друштвеним групама“.16
Истраживање „Медијум галупа“ о ставу грађана према раду полиције показало је
(слика 4) да трећина грађана (35%) сматра да информације о актуелним случајевима и
кривичним делима у штампаним и електронским медијима углавном или у великој мери
ометају рад полиције и тужилаштва (претежно становници мањих градова и села). Око
19% грађана (претежно мушкарци и становници Београда) мисли супротно, док само 5%
грађана сматра да овакве информације уопште не ометају рад полиције и тужилаштва.

Слика 4: Да ли сматрате да информације о актуелним случајевима
и кривичним делима у штампаним и електронским медијима
ометају рад полиције и тужилаштва? (%)
Нова парадигма масовног комуницирања, која у себе укључује и анонимне комуникаторе, ипак није успела да битно промени етичке оквире информисања. Истинитост, тачност, конкретност и уравнотеженост биле су и остале карактеристике веродостојности
15 Castelss, M. (2010): Communication power: Mass communication, mass self-communication, and power
relationships in the network society, In: James Curran (ed.) Media and Society, Blomsbury Academy, London, p. 8.
16 Исто, стр. 9.
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порука у масовном комуницирању. Међутим, на анонимне комуникаторе се мора обратити подједнака пажња, како у медијима, тако и у полицијским поступањима. Користи од њих свакако има, јер многе информације од значаја за јавност постају доступне
најширем кругу људи, али обзиром на могућност да се пласирају без провере тачности
треба рачунати и на могуће штете. Једна од њих настала је приликом истраге убиства
двадесетједногодишњег студента из Ниша Вука Стојиљковића. Захваљујући новим
медијима, непосредно после стравичног догађаја у јавност су процуреле информације
да је у убиству учествовало двоје људи. Полицијска истрага је показала да то није тачно и да је злочин починио један младић. Међутим, због неповерења које је изазвано
објављивањем непроверених вести на једном од локалних интернет портала, велики
број грађана данима је протестовао шетајући градом и захтевајући да се саопшти оно
што је тај медиј прогласио истином. Овај случај показује да анонимни комуникатори заправо не морају имати на уму професионалне стандарде који би требало да буду
својствени образованим и одговорним новинарима и уредницима или људима који раде
у службама за односе с јавношћу.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У интересу јавности полиција и медији морају градити партнерске односе. Заправо, резултанта њиховог рада у будућности треба да буде остваривање јавног интереса.
Управо због тога, разумевање комуникацијских токова и управљање њима изузетно су
важни за квалитетне односе полиције, медија и грађана.
У предтранзиционим временима то и није било посебно важно, јер је полиција наступала са позиције неприкосновене власти коју није много бринуло шта становништво мисли о њеном раду. Све активности биле су обавијене облацима тајновитости, па
се међу грађане увлачио страх од полиције, као егзекутора силе која је у служби скривених центара моћи, а медији су преносили оно што им је из руководстава полиције
било достављано. Са процесима демократизације друштва стање је почело значајно да
се мења. Службе се отварају ка јавности, схватајући да је цивилно друштво партнер у
изградњи општег система безбедности. У том смислу, односи с јавношћу битно утичу на
промене мишљења, ставове, гледишта, судове. Од њих зависи углед који полиција има
у друштву.
Либерални капитализам је афирмисао тржишне односе који функционишу мимо
интервенција државе, чиме је и информација добила карактер робе која продајом и
даљом дистрибуцијом повећава материјално богатство и ауторитет медијских власника. Схватајући ову логику буквално и потпуно занемарујући јавни интерес, законске и етичке норме професије, неки медији, као и припадници полиције, започели
су сарадњу у оквиру такозваног chequebook новинарства. То је неминовно довело до
цурења информација из полицијских истрага, али и до објављивања непроверених или
спинованих информација. Најчешће место за пласман тако добијених информација
представљају таблоиди, али се оне, касније, захваљујући неопрезности осталих медија
или уз помоћ друштвених мрежа, изузетно брзо шире наносећи често велике штете,
како појединцима, тако и држави у целини.
Захваљујући демократским променама, али и технолошком развоју, може се оценити да
је време „тајновитог рада“ полицијских организација давно прошло и да се информације
којима се располаже више не могу скривати од јавности, осим у случајевима када се
ради о отвореним истрагама. У будућности сви морају имати приступ свим важним
информацијама, јер се чак и национална сувереност над информацијама смањује, док
расте међусобна размена података на нивоу Европске уније. У таквим околностима даље
скривање информација од сопствених грађана и медија апсолутно је неприхватљиво.
Са друге стране, и медији морају свакодневно доказивати своју посвећеност етичким
нормама и стандардима журналистичке професије.
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PUBLIC INTEREST AS A MEASURE OF COOPERATION
BETWEEN THE POLICE AND MEDIA
Assistant Professor Zoran Aracki, PhD
University of Niš, Faculty of Philosophy
Abstract: Police and media cooperate traditionally as they have similar activities and tasks.
Sphere of their interests intertwine, first because both are at the service of population that want
to be safe, protected, but also informed in due time on all dangers, misdeeds and even crimes
that happen every day. Because of that, the cooperation between the police and journalists
has to improve every day and to be enriched by the new examples that would contribute the
efficiency of their tasks fulfilment.
In this paper, the author analyses the practice of the previous cooperation, points to
omissions, to the need of joining of norms written into ethic codes of police and journalist
professions, at the same time suggesting that both parties in their activities should take care
of human rights respect, and also on the public need to “know” about certain events in due
time and completely. The measure of success in such cooperation has to be public interest
achievement.
Keywords: police, media, public interest, human rights, privacy, social networks.

INHIBITION OF GLOBAL SECURITY THREATS – ACCORDING TO THE
EUROPEAN SECURITY STRATEGY AND NATIONAL SECURITY STRATEGY
Assistant Professor Tatjana Gerginova, PhD1
Faculty of Security, Skopje
Abstract: The European Security Strategy establishes the global nature of the contemporary threats, which EU faces, and the global nature of its interests. Within the text, the author
determines the activities undertaken by the EU in international relations in order to prevent
and inhibit the global security threats. In the introduction, the author elaborates the three
strategic objectives which EU needs to fulfil in order to protect its security and to promote its
values, as well as the basic element that appoints the new activity of EU in realization of the
European security. In the conclusion, the author conducts an analysis of the National Strategies of the Republic of Macedonia, Serbia, Montenegro, and Croatia, and defines that the
National Strategies, hierarchically, being the highest and the most relevant strategic document in the area of the national security, should act in accordance with the European Security Strategy. More specifically, it is necessary for countries to accept and apply the extended
concept of safety (state security, citizen security, economic, social security etc.), so to be able
to evaluate the international security surrounding, to identify internal and external risks and
threats, to determine the national security interests and goals, national security basic parameters and to foresee means, conditions and resources for their realization.
Keywords: security strategy, global threats, strategic goals, national strategy.
INTRODUCTION
The circumstances in the modern global world require a new strategy that will regulate
the changes in the global and regional environment. The new list of threats requires redefining of the existing tools for EU’s future efficient coping with the threats. The changed nature
of international relations extended the concept of security’s content. After the Cold War, the
question was about reviewing the content of the traditional concept of security, which was
understood as the use of military force to defend the territorial integrity of sovereign states.
Given the changed circumstances, besides state-centric and military-centric concepts of
security, a new, comprehensive approach was accepted that includes more non-military
threats – political, social, economic, environmental and non-state actors. This comprehensive approach extends the content of security by expanding the list of military threats to
non-military threats, as well as to social, economic, societal, energy security, national security and safety of citizens. This was done by adopting the so-called European Security Strategy (ESS), which was adopted by the European Council in Brussels on 12 December 2003,
and its full name is “European Security Strategy – A Secure Europe in a Better World”.2
EUROPEAN SECURITY STRATEGY
The European Security Strategy (ESS) identifies key global challenges and threats to security on the European continent, defines strategic goals that would successfully respond to the
threats and assesses political consequences that Europe may have, if these goals are achieved.
By studying the nature and structure of the document, it can be noted that the content of
the text is made of three main parts: the threats, strategic objectives and policy implications.
1 tanjagerginova@gmail.com
2 European Security Strategy – A Secure Europe in a Better World, Internet, 11/06/2004, http://www.iue.
eu.int/cms3_fo/showpage.asp?id=391&lang=en.
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With this strategy, the EU stressed the need for modernization of its resources and cooperation
with partners in dealing with security issues.
The first section deals with the analysis of the security environment, the analysis of the
global challenges and key threats to European security; the second part defines three strategic
goals, one of which is actually the fight against these threats; while the third part is assessing the
implications for Europe. The European Union considers that it has the role of a global stakeholder. That assessment is based on the total number of EU Member States, the population, the
share of total world production of numerous tools and resources available to solve the security
problems in the Balkans, through Afghanistan, to East Timor.3
The first chapter is devoted to determining the security challenges and defining the global
threats faced by the EU.4 Wars, poverty, disease, competition of countries for natural resources
and the dependence of energy (water, oil and gas) are recognized as global challenges.5
When it comes to key threats, ESS says that the threat of large-scale aggression against Europe does not exist, as well as that the EU is faced with a number of new threats which are less
visible and less predictable than before. It stresses that there was a reduction of direct military
threats, and that the prevailing world conflicts come from poverty and poor governance. It
also stresses that lack of energy and natural resources is more present. The challenges related
to natural resources, especially water (which in the coming years will be burdened with global
warming), will create further migration movements in different parts of the world.
Energy dependence is a special concern for Europe. Energy interdependence and the sensitivity of the infrastructure for the production and transportation of energy, and the inevitable trend of depletion of non-renewable sources of energy resources represents a real basis of
threats to energy security and a real challenge to stability and security in the region.
In the second part of the Strategy, attention is paid to the strategic objectives and promotion
of the values of the EU.6 To protect safety and to promote its values, the EU has three strategic
objectives.7
The EU has been active in the confrontations with key threats. 1) After 11 September, the
EU responded with measures including the adoption of the European Arrest Warrant, procedures to prevent the financing of terrorism and agreement on mutual legal assistance in the
U.S. EU continues to develop cooperation in this area and to improve their protection. 2) Many
years ago , the EU has adopted a policy against proliferation. EU harmonized the program for
further action, which provides steps to strengthen the International Atomic Energy Agency,
tightening measures of control and treatment of illegal shipments and illicit procurement. EU
is directed toward the general level of compliance with the regime based on multilateral agreements and to strengthen their contracts and provisions for verification. 3) EU and its member
states aimed at facilitating the resolution of regional conflicts and recovery of failed states in the
Balkans, Afghanistan and the Democratic Republic of Congo.
The re-establishment of good governance regimes in the Balkans, the development of democracy and support to local governments in confronting organized crime, is one of the most effective ways of combating organized crime in the EU. In this way, the strategy emphasizes the global
nature of the threats the EU faces and the global nature of its interests. It further states that the
EU wants to make progress towards a coherent foreign policy and effective crisis management.
The EU should be more active in reaching its strategic objectives, must be capable to transform
Europe into a flexible army, driving force and strengthening its civilian component and should
be more coherent in uniting their capacities in the area of defence, development, diplomacy and
trade. In addition, the EU should work with its partners, especially the United States.8
3 Ibid., p. 1.
4 The Security Environment, Global Challenges and Key Threats, ibid., pp. 2-5.
5 Since 1990, about 4 million people have died in wars, 90% of them were civilians. About 3 billion people live on
less than two Euros a day, AIDS has become one of the greatest threats to humanity. The problem of lack of water,
oil and gas is growing in Europe. Estimates show that by 2030 the EU will import 70% of new energy, ibid., pp. 2-3.
6 Strategic Objectives, ibid., pp. 6-10.
7 A Secure Europe in a Better World - European Security Strategy adopted by Heads of State and Government at
the European Council in Brussels, 12/12/2003, p. 10.
8 House of Commons, Defence Committee, The Future of NATO and European defence, Nine report of Session
2007-08, p 72.
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For facing the new dynamic threats, it is necessary to develop a strategic EU policy that
supports early, rapid and, when necessary, strong intervention. Special value should be added
to the development of operations and will include military and civilian capabilities. EU should
support the UN in their process of responding to threats to international peace and security.
The EU is committed to strengthening cooperation with the UN in order to give assistance to
countries emerging from conflict, and increased UN support in situations of short-term crisis
management. One needs to be able to act before the situation worsens in countries that are in
our environment, and before humanitarian crises occur. Preventive engagement can remove
the serious problems in the future. There will be more political weight put on the EU which
takes greater responsibility and which is active.
Europe needs to be more capable, but it will take time to realize its full potential. Activities
currently undertaken – particularly the Defence Establishment Agency – leads us in the right
direction. To transform government forces in flexible, driving forces, and to be able to respond
to new threats, it is necessary to allocate more resources for defence and use them more effectively. The systematic use of clustered and shared resources to reduce duplication of overhead
costs, even in the medium term would increase capabilities. During almost every significant
intervention, the effectiveness of the military plan follows chaos on the civil side. We need a
greater capacity to be able to fully apply all necessary civilian resources to crisis and post-crisis
situations. Strong diplomatic ability is also necessary; we need a system that combines the
capacities of member states with those of the EU institutions. Resolving unknown problems
requires better understanding and communication. Joint assessment of threats is the basis for
common action. This requires better intelligence sharing between member states and partners.
With the increasing capabilities in different areas, it is necessary to think of a wide range of
missions. It may include joint disarmament operations, support for third countries in combating terrorism and reforms in the security sector. The last mission was part of a wider process
of institution building.
The traditional concept of self-defence of the European Union from the threat of an armed
invasion is rewarded with a new one.
The EU is particularly well equipped to respond to these complex situations. Possession of
versatile tools in a shift away security threats, cannot be the sole purpose to which seeks EU.9
The interest of the EU is that its borders are stable and to have responsible leaders.
With each extension, the Union changed its borders, and it is increasingly nearing safety
problem areas. Therefore, the EU intended to create “ring” of stable states in their environment– especially in the east of Europe and the Mediterranean.
Without intending to create a new line of division, Europe seeks to create stable countries
to help their development and divert potential hot spots for the emergence of security threats
that could jeopardize the EU.
Furthermore, the Union seeks to promote the core values on which to advance their own
security and to contribute to building a stable environment.
The third part is devoted to the political implications. This document highlights the desire
of the EU, given that it has a “civilian instruments” to contribute to solving the crisis, as preventive and in post-conflict situations. To successfully respond to threats, the EU must be more
active in achieving the strategic goals, capable to respond to threats, including the development
of their military capabilities, as well as a more coherent foreign policy. Finally, the Strategy urge
member states to begin the process of developing a unique strategic culture of the EU, which
means strengthening their capacities for the purpose of adequate response to security threats.
Important elements of the construction of the strategic autonomy of the EU within the international order is based on “effective multilateralism”, the common foreign and security policy, as
well as its integral part, the European Security and Defence Policy. The document also confirms
that multilateralism and international law is the best way to resolve problems. European Union,
its “voice” and efforts in international policy, focuses on establishing a multilateral system –
development of a strong international community, functional international institutions and
international law. If these goals are achieved through the realization of security and progress
9

Ibid., p. 7.
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of the international system, it will be possible to oppose threats. UN recognized as winner of
international change, the existence of international trade and financial institutions. Contribution to the development of a multilateral system develops transatlantic relations, which are
mirrored in NATO and a number of regional organizations.10
Our traditional concept of self-defence – the Cold War and its end was based on the threat
of invasion. With new threats, the first line of defence will often be abroad. The new threats are
dynamic. The risks of proliferation grow continuously, left to themselves terrorist networks are
becoming more dangerous. If this is neglected, the disruption of order in the state will occur
and organized crime will spread out – as we see in West Africa. It points to the need that we
should be ready to act before a crisis breaks out. Despite massive threats of the Cold War, none
of the new threats is purely of military nature, and none of the new threats can be prevented
by purely military means. Each of them requires a combination of funds. Proliferation can be
suppressed by controlling the export and control of the political, economic and other pressures
that form the basis of this problem. For suppression of terrorism, a combination of intelligence,
police, judicial, military and other means is necessary. Regional conflicts require political solutions but military assets and effective police methods may be needed in the post -conflict
phase. Economic resources are used for reconstruction, and civilian crisis management helps
to restore civilian rule. The European Union is particularly well equipped to address these
complex situations.
The European Union is ready to help a number of countries that remained excluded from
the international system, giving aid in their return among other countries in the international
community. Those countries will express their commitment to multilateral international system, and will bear full responsibility for the price of damaged relations with the EU.
The third chapter of the European Security Strategy highlighted the need for modernization of
the EU, the EU still needs to use all its potentials in achieving strategic goals and to counter threats.
To achieve the set goals and to implement the tasks, the EU must be more active, more capable, matched and must cooperate with other partners.
− Increased activity refers to full use and application of all tools available to the EU in the
implementation of the so-called Petersberg tasks – military and civilian. To successfully overcome the security problems in the world, the European Union has promoted the principle of
preventive action – action before the appearance of a problem – in its security policy. 11
− Empower the Union for realization and implementation of the objectives and tasks, commit certain transformations of military and civilian facilities, strengthen common diplomacy
and exchange of information, but also to establish new bodies – such as defence agencies.
Identify the need for greater capacity to fully implement all necessary civilian resources for
crisis and post-crisis situations. A system that combines the capacity of member countries in
the capacity of the EU institutions12. Joint assessment of threats is the best basis for common
action, and requires better intelligence sharing between member states and partners. It requires
a wide range of missions (disarmament operations, support third countries in the fight against
terrorism and the reform of the security sector). The last mission represents part of a broad
process of institution building. The European Security Strategy, found that the ability of the EU
would be less if there was Berlin Plus agreement that EU cooperation with NATO and the EU
allow access to facilities and resources of the Alliance.13
EU-NATO secret agreements (especially Berlin Plus, enhances the operational capability of the
EU, and provides a framework for a strategic partnership between the two organizations in crisis
management. This keeps the common determination to face the challenges of the new century).
− The goal of balanced and concerted action of all institutions, policies and Member States
of the Union is a common concern. Only through cooperation on Common European Security
10 Strategy lists the following international and regional organizations: the UN, WTO, NATO, OSCE, Council of
Europe, ASEAN, the African Union, etc., Ibid., p. 9t.
11 A secure Europe in a better world; European Security Strategy – Policy Implication for Europe, ibid., pp. 11-14.
12 Ibid., p. 11.
13 Ibid., p. 12.
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and Defence Policy, through the interaction of pillar II and III, the European Union will be able
to successfully participate in the fight against terrorism and organized crime. The security of
the Union is the first prerequisite for its further development in general, and that development
cannot be achieved unless there is consistency between all components of the EU.14
The chapter ends by highlighting the necessary cooperation with the EU partners. International multilateral cooperation with key international organizations and countries is inevitable.
Among other things, the trans-Atlantic relationship between the US and the EU is indispensable, as the EU seeks to create the American uniform and effective partnership to jointly act in
the world.15
The European Security Strategy represents a comprehensive strategic framework for the
European Union in the field of security. The EU has made a major step in the operationalization of the security policy. This document is a simultaneous vision of the role of the European
Union in the world, and analysis of existing security threats, strategic objectives pursued, and
recommendations that should be accepted by the member states to provide better and efficient
realization of European security policy.
The main determinants of the European Security Strategy are:
1) The global responsibility of the EU – EU seeks to increase and lead a much larger role in
international relations.
2) Effective multilateralism – solving international problems as according to the EU, only joint
actions of the international community, institutions and rights. Multilateral cooperation is inevitable, because states cannot independently solve complex issues and provide a real solution.
3) Preventive action – to prevent a problem and threats EU should act pre-emptively and
give help where it is necessary in order to repair the security problems. Future operations and
missions that would undertake the EU, will be conducted by military capabilities, but will involve the use of civilian, non-military facilities (political, humanitarian, and economic).
4) Stable security environment – the existence of peaceful and stable neighbourhood (ring
of stable states around the EU) is indispensable for the realization of the security of the Union
and its further continuous development.
5) Maintain a trans-Atlantic partnership and cooperation with the United States is necessary, but needs to be based on effective and balanced partnership. It means maintaining cooperation with NATO because of the concluded Berlin Plus Agreement.
6) Finally, setting out a list of key security threats to the EU.
At the same meeting of the European Council, the EU Strategy against the proliferation of
weapons of mass destruction is being adopted. This Strategy sets specific procedures and actions, to effectively react in the field of prevention of spreading, disarmament and control over
weapons of mass destruction. In the framework of this strategy most benchmarks for European
Security Strategy are confirmed.16
At this point, Javier Solana in his report submitted to the European Council of 11/12/2008,
under the title “Delivering Security in a changing world”, which basically presents a report on
the implementation of the European Security Strategy of 2003, stated that the challenges and
threats are identified didn’t disappear, but rather become more complex, and that despite existing emerged and new challenges. In addition, the report indicated that security threats have
become more complex and interconnected, and that in this regard the European Union must
develop under strategy and action plans to combat the above threats.
Institutionally speaking, even the Treaty of Amsterdam (The Amsterdam Treaty) of 1997,
which represents the addition of the Treaty on European Union, initiated the idea of creating
the EU as an area of freedom, security and justice (Area of Freedom, Security and Justice –
14 Ibid., p. 13.
15 Cooperation with partners involves cooperation with other countries such as Russia, Japan, China, Canada
and India, ibid., pp. 13-14.
16 EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Chaillot Papers 67, From Copenhagen to
Brussels, European defence, Core documents, Misirolli Antonio (compiled by), EU Institute for Security Studies,
Paris, December 2003, op. cit., pp. 311-21.
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AFSJ). That is, it is creating a series of policies designed to achieve within the former “third
pillar” of the European Union (justice and home affairs), the right to liberty and security of
movement within the EU achieved through a balance of security relations – freedom.
Two years later, Tampere Program was established as the first legal framework in the area
of internal security for the period from 1999 to 2004. This five-year program involves extensive cooperation in police and judicial matters. Collaboration continues with the so-called extended Hague Program which is implemented in the period from 2005 to 2010, which among
other things includes the strengthening of fundamental rights of citizens, as well as deepening
and expanding security cooperation in the area of migration, asylum and terrorism prevention.
Simultaneously with the adoption of the Lisbon Treaty and the changes that brought the
contract in the area of freedom, security and justice (abolition of the pillars) of 02/12/2009
the so-called. Stockholm Program from 2010 to 2014 was adopted. Stockholm agreement represents a continuation of the Hague Program, and is in connection with the development of
strategic guidance and policy development of the European Union.
The biggest challenge specified in the Stockholm program is balance between ensuring respect for fundamental rights and freedoms, while guaranteeing security in the European Union.
Important political priorities in accordance with this program are: to promote the status of citizens and fundamental rights; European rights and justice; approach of Europe in a globalized
world; responsibility, solidarity and partnership in the area of migration and asylum; Europe in
the age of globalization, so-called external dimension of freedom, security and justice.
INTERNAL SECURITY STRATEGY FOR THE EUROPEAN UNION
AND ACTION PLAN FOR ITS IMPLEMENTATION
On the basis of the Stockholm Program, at the beginning of 2010 the Internal Security
Strategy of the European Union was adopted. The concept of internal security strategy is understood as a broad and comprehensive approach that combines multiple sectors to address the
threats that directly affect the life, safety and welfare of citizens. The strategy is determined that
there is no possibility for absolute protection, and safety is a key factor to protect the quality of
life of European citizens, critical infrastructure, prevention of threats.
Strategy for Homeland Security consists of three parts. The first part is titled “Protecting
people in Europe within the global society”, the second part is entitled “The European Security
Model” and the third “Next Steps” in view of the implementation of the strategy. Due to the
further development of Europe as an area of freedom, security and justice, the strategy defines common threats, set the principles and policies of Homeland Security, and the European
model defines security (European Security Model).
The first part outlines how safety is a key part of quality of life in European society. Common threats are a major challenge to the internal security of the European Union, namely
terrorism, organized crime, cyber (cyber) crime; cross-border crime; violence; accidents; and
natural and man-made disasters. Therefore, civil protection systems are essential elements of
modern and advanced security systems. Extremely important step in the strategy is the development of a European security model which is based on the principles and values of the
European Union, the respect for human rights and fundamental freedoms; rule of law; democracy; dialogue; tolerance; transparency and solidarity. European model of security is central
framework with which the EU intends to implement a new, integrated approach to security.
This model provides guidance on the integration of four areas, namely: police action (law enforcement), judicial action (judicial), control of borders (border management), and protection
of citizens (civil protection).
In order for these policies to be implemented, and the values protected by the end of 2010,
the European Commission in cooperation with the European Parliament and the Council of
the European Union prepared a document entitled: “The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe”, (Build Internal Security Strategy for the European Union in five steps towards a secure Europe) which in fact presents an action plan for
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implementation of the European Strategy for Homeland Security. In this Action Plan the most
urgent challenges and threats to the security of the European Union are identified, and five
strategic goals and several specific steps for each of these targets for the period 2010-2014 year
are proposed. The five strategic goals that are defined by this strategy are:
− To suppress the activities of international criminal networks;
− Prevention of terrorism, radicalization and recruitment of terrorists;
− Raising the level of protection for citizens and business enterprises in cyberspace;
− Strengthen security through better border management and
− Enlargement on the European power of resistance on crisis and catastrophes.
NATIONAL STRATEGIES FOR SAFETY
Political, economic, cultural and military-security relations in the world are increasingly
taking on global multipolar and multilateral environment, which is more pronounced outside
the complex interdependence states. The transnational and the asymmetric nature of modern challenges, risks and threats to security, make security indivisible, and it is obvious that
no country is able to independently solve increasingly complex problems of preserving and
strengthening national security. Because security in modern conditions is perceived more
global and national security is significantly associated with the state of security in the near and
wider environment, the answer to the transnational, unpredictable and asymmetric threats is
in the integration of the system of national security, strengthening of multilateral forums and
collective security system of international security, as key factors in ensuring peace, stability
and democratic development of the countries of the modern world.
National Security Strategy represents a major public document that defines the term security of the state and treats: the national interest; security purposes; security risks and threats;
possible response to the state of those risks and threats; security policy; and structural system
for national security; but provides the views and positions on defence, crisis management, with
special emphasis on security optimization of resources, organization and guidelines to increase
the capabilities and readiness of countries to respond to the challenges, risks and threats to the
security of the country.
Respect for human rights, economic prosperity, social stability, development of democracy
and the rule of law, pro-European foreign policy and the improvement of relations and cooperation with influential actors in the international community, with neighbouring and other
countries in the region make the main view of the National Security Strategy of the Republic
of Serbia.17
Key paragraphs of this document are in relation to the issue of global security:18
− Security of mostly military sphere is extended to other areas, primarily economic, energy,
social and environmental;
− Regional and local conflicts, ethnic and religious extremism, terrorism, organized crime,
proliferation of weapons of mass destruction, illegal migration, and patronizing deficit of energy resources threaten the stability of individual countries and entire regions, as well as global
security;
− An essential feature of modern challenges, risks and threats is that they now become unpredictable, asymmetric and have a transnational character;
− The international community faces challenges posed with practice of pre-emptive strike
and intervention in the internal affairs of sovereign states;
− Security in modern conditions is treated more global and national security is significantly
related to the state of security in the environment.
17 National Security Strategy of the Republic of Serbia, Belgrade, April 2009 (official site of the Government of
the Republic of Serbia: www.srbija.gov.rs)
18 Mijalković, Saša, Nacionalna bezbednost, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2011, p. 391.
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When it comes to regional security, the document highlights:19
− That the process of integration into the European Union positively affects the stabilization of peace and security in Southeast Europe and the process of democratic transition in the
countries of this region;
− That there are the problems of European security, which is still the strongest in Southeast
Europe;
− That the most important security issues are terrorism, organized crime, proliferation of
weapons of mass destruction, ethnic and religious extremism and illegal migration;
− That there is a positive impact on the stabilization of the situation in the region of Southeast Europe.20
When it comes to security in the Republic of Serbia, it has significantly improved compared
to the last decade of the 20th century, having in mind the following factors:
− pro-European political orientation of the Republic of Serbia – a positive impact on its
security;
− the possibility of direct threats or aggression of the Republic of Serbia is reduced, since all
countries in the region, in general tend to the same cultural values and integration;
− armed antagonisms would be possible only in the case of global and regional crises, which
is unlikely because of the established mechanisms for their prevention and determination of
the international community to prevent them.
Today’s world is characterized by rapid and dynamic changes in international relations.
Expanding the European Union and NATO represents the most important international
process for the former Yugoslavia (Republic of Macedonia, Serbia, Montenegro, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina). EU and NATO are an important national goal, and provide a
unique historical opportunity for preservation and strengthening of democracy, protection of
independence, as well as unlimited opportunities for economic growth.
Despite progress, many challenges remain in Europe and worldwide. The phenomenon of
globalization brings in new security challenges, unknown to the bipolar world order. The spread
(proliferation) of weapons of mass destruction – nuclear, chemical and bacteriological – biological, organized international crime, refugees and haunting crises, ethnic conflicts, are some of the
most important security challenges. International organizations intensively develop capacities to
respond to these challenges. Closely related to this phenomenon is the progressive development
of international law, which extends to new areas and is interpreted in a new way.
Intensification of transnational threats in the region and beyond – global terrorism, organized crime, refugees from the crisis – directly and indirectly affects the national security of
the countries of the former Yugoslavia. These phenomena, regardless of whether the source is
in the immediate area, are real security risk. Global terrorism is a threat to international peace
and security, and it threatens the interests of the countries of the former Yugoslavia. The effect of organized crime and the consequences it brings (destabilization of state institutions,
jeopardizing the legal system, economic crime and corruption) represent a major security risk.
The problem of smuggling of weapons, drugs, illegal immigration and trafficking in persons,
especially women and children, represent significant security risk.
The stated security risks carry the risk of negative impact on the national government and
state institutions at all levels and the economic agents in the countries of former Yugoslavia.
The end result of these activities may lead to the criminalization of social relations and intensified forms of terrorism and organized crime (murder and other forms of violent crime), and in
particular the increase in all forms of economic crime. All these negative phenomena, if steps
are not taken to combat these them, can lead to endangering the foundations of the political,
legal and economic systems, and may also be a catalyst for the emergence and spread of racism,
xenophobia and other negative social processes.
19 Ibid.
20 National Security Strategy of the Republic of Serbia, Belgrade, April 2009 (official site of the Government of
the Republic of Serbia: www.srbija.gov.rs).
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The possible consequences of natural and technological disasters in the country and the
region represent permanent risk to the safety of the former Yugoslavia, their population and
material goods. Specific threats to the lives of citizens and their property represent forest fires;
large human and material resources are engaged each year for the prevention and fighting fires.
Especially significant risk represent potential technological disasters whose effects can affect the territory of these countries.
The danger associated with the spread of communicable diseases and infections, as well as
disease of addiction, is a security risk, which could grow in the future.
An important segment of the National Security Strategy of the Republic of Croatia represents determining the security concept21 based on strategic assumption that national security
is an area of activities which ensures the survival and development of society in relation to
other international actors. In methodological terms, security concept is presented by defining
the security objectives of the Republic of Croatia. The security concept provides the goals and
methods of implementation of the functions of national security as an area of social efforts
(attempts) aimed at the protection, promotion and realization of national interests in terms
of existing and anticipated security challenges, risks and threats, given the available resources.
The security concept is defined as fundamental program of action in the area of national
security in the Republic of Croatia.
The safety concept is based on the assumption that the strategic national security is an area
of activities which ensure the survival and development assumptions of the society in relation
to other international actors. Within this approach, strategic thinking about national security is
introduced, prioritizing components in nature-oriented activities towards international environment. Other components of social action are covered to the extent in which their own specific aspects are directly involved in improving the overall security and resistance to potential
security risks and threats. In methodological terms, security concept is represented by defining
the security objectives of the Republic of Croatia, and principles within which the measures
and instruments of security policy exercise activities in the area of national security. The concept determines the general security purpose and specific security goals.22
General security order of the Republic of Croatia is building necessary conditions for free,
fair and stable political, economic and social development of the Croatian society, in cooperation and mutual consent with other democratic countries. This will be done by achieving the
following specific security objectives:
tEstablish, develop and implement effective policy measures, activities and facilities of the
security area – according to the relevant requirements to successfully overcome the contemporary and future security risks and threats to the Republic of Croatia.
tInvolvement in international security integration and cooperation with other democratic
states, and the joint construction of a favourable international security environment, regionally
and globally.
tThe development of stable and economically prosperous society that is capable of longterm development and maintenance of its own effective security mechanisms and resources,
and effective respond to security challenges, risks and threats.
The National Security Strategy of Montenegro regulates the issue of classification of the
challenges, risks and threats to national security,23 and established are: conventional military
threats; global terrorism and violent extremism. This category of security challenges currently
constitutes one of the most important global, regional and national threats due to its transnational character and relationship with organized crime. It further provides that all forms
of organized crime – trafficking in narcotics, weapons, chemical, biological, radiological and
nuclear resources, people trafficking and proliferation of weapons of mass destruction – can
grow in the most serious threats to society, the state and the economy. Corruption in all forms,
abuse of power, weak institutions and lack of trust, can endanger the state from within and
21
22
23

The National Security Strategy of the Republic of Croatia, paragraph 39 and 40.
The National Security Strategy of the Republic of Croatia, point 43.
National Security Strategy of Montenegro, 2006, point 3.2.
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contribute to destabilization and regional insecurity. The Southeast European countries also
face economic, social and political difficulties that follow the transition to companies based
on the principles of democracy and market economy. These difficulties can produce risks and
threats to the security of these countries. Natural, environmental, technical and technological
disasters, accidents whose cause is man and epidemics of infectious human or animal diseases,
can create challenges, risks and threats to national security.
The security of democratic institutions may be threatened by the actions of individuals or
groups whose activities are contrary to the laws of Montenegro.
The Republic of Macedonia and other countries are certain to develop and improve all aspects of security, especially human, social, energy, economic, environmental and other. Special
importance is given to the creation of conditions for the promotion of human security, which
emphasizes the protection of economic, environmental, health, political and all other security
of individuals and communities. The rule of law, transparency and accountability are important tools for promoting human security.
The Republic of Macedonia and other countries are aware that the new environment offers
many opportunities, but also many new challenges, risks and hazards. Therefore, new challenges, risks and threats require new responses, which are only possible in cooperation with all
countries in the region, Europe and the world.
In accordance with changes in the factors of safety in the strategic environment and national interests, the state will determine the content, scope and manner of the security organization
of society and integration of security structures. In this direction, it is necessary to have:
− A permanent democratic and civilian control and supervision of institutions and forces,
security and defence of the state;
− Prevention, measures and activities that provide prevention of risks and crises, their timely identification and removal;
− Coordination of measures, activities and security capabilities by timely and purposeful
use of the skills and resources to deal with crisis and the possibility of giving or receiving assistance and cooperation;
− Permanent responsibility of the state government, local government, and other legal and
economic entities, NGOs and other associations, as well as all citizens to participate in the
implementation of the policy of national security.
Democratic processes and European foreign policy orientation of the Republic of Macedonia and other countries of former Yugoslavia strengthen their international position and
positively influence the creation and promotion of political cooperation and strengthening
measures for confidence in the region. On that basis, with established security policy, states
become more important actors in achieving regional security cooperation and reliable partners
in international relations.
CONCLUSION
The last decades of the last century and the beginning of this century are characterized by
the changing nature of international relations and the emergence of new trends in the security
world. Security, from mostly military, has transferred into other areas, primarily economic,
energy, social and environmental security, including the security of individuals and groups in
general. This led to expanded content and concept of security and establishment of a comprehensive approach that expands security content by expanding the list of military threats to nonmilitary threats, social, economic, societal, energy security, besides state security and safety of
citizens. The progress made in the implementation of the common foreign and security policies
of the EU and the involvement of European defence forces in solving security problems suggest
that the larger part of the EU is harmonizing relations and the interests of European countries
and taking part of the shared responsibility in creating European and global security. The adoption of the European Security Strategy emphasizes the global nature of the threats faced by the
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EU and the global nature of its interests. The European Security Strategy represents a comprehensive strategic framework for the European Union in the field of security. The EU has made
a major step in the operationalization of the security policy. This document is a simultaneous
vision of the role of the European Union in the world, and analysis of existing security threats,
strategic objectives pursued, and recommendations that should be accepted by the member
states to provide better and efficient realization of European security policy. The main determinants of the European Security Strategy in the work of the EU are: the global responsibility of
the EU; effective multilateralism; preventive action; sable security environment; maintaining
transatlantic partnership and cooperation with the United States, and maintenance of cooperation with NATO because of the concluded Berlin Plus Agreement; and finally, setting out
a list of key security threats to the EU. In the contemporary global security, national security
is significantly associated with the state of security in the immediate and wider environment.
The answer to the transnational, unpredictable and asymmetric threats is found in the system integration of national security, strengthening of multilateral forums and collective security system of international security, as key factors in ensuring peace, stability and democratic
development of the countries of the modern world. In such circumstances, the need for a cooperative approach to the preservation and promotion of security based on cooperation and
pooling of national security capacities of states is reinforced. For these reasons, each national
state develops and promotes the strategy for achieving, developing and promoting their own
national security. In the strategy, as a public and strategic document, each state analyzes security environment, identifies the challenges, risks and threats to security, determines national
interests in the field of security, as well as the goals, principles and fundamental elements of
national security policy and defines the structure the principles of operation and accountability
within the security system.
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ОБРАЗОВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ
И КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ
Доц. др Ивана Крстић-Мистриџеловић1
Криминалистичко-полицијска академија, Београд
Др Мирослав Радојичић2
Факултет безбедности Универзитета Обуда, Будимпешта
Сажетак: Образовни профил полицијских чиновника један је од кључних елемената за стварање вредносног суда о полицији уопште. Образовање полиције у
једном друштву зависи од степена његове развијености у економском, културном
и политичком смислу уопште и организације државне управе посебно. Положај
полицијских чиновника може се посматрати с позиције њиховог положаја у односу на власт и друштво и њиховог места у систему образовања. Однос полицијског
чиновника према власти и његово место у друштвеној структури битно су одређени
позиционирањем на хијерархијској лествици државног апарата. На образовни профил полицијских чиновника битно утичу друштвени и културни услови, као и
државна идеја о образовању уопште. Све то мора се имати у виду и у разматрању образовног профила полицијских чиновника у Србији, у којој је трансформација традиционалног у модерно друштво трајала цео један век. Свеукупно деловање поменутих фактора објашњава и парадокс у односу на полицију: у Србији која до 70-тих година XIX века има карактеристике „полицијске државе“. Напредак у функционисању
полиције је спор али сталан, док у наредних педесет година долази до стагнације и
политизације професије.
Кључне речи: друштво, полиција, чиновник, образовање, школа.
УВОД
У поређењу са другим чиновничким занимањима, полицијски позив је тај преко кога се најизразитије прелама однос између власти и народа. Полицијски чиновник стално је између Сциле и Харбиде, незадовољства својих претпостављених на
једној, и притужби и разних тумачења у јавности на другој страни. Да би успешно испунио сва очекивања, полицијски чиновник мора имати одређене образовне
квалификације, а истовремено мора постојати такав управни систем у коме ће оне
бити адекватно вредноване, као и изграђена друштвена свест о томе.
Положај и место полицијске струке у оквиру управног апарата младе српске државе, која је убрзано градила институције са намером да се премошћавањем јаза створеног вишевековном турском доминацијом приближи грађанским државама Западне Европе, зависили су од многих чинилаца. Србија је за један век прешла дуг пут
трансформације, од једног патријархалног друштва са аутархичном, претежно аграрном привредом карактеристичном за феудализам, до изграђеног грађанског друштва заснованог на капиталистичкој привреди са индустријским развојем у успону.
Крупне промене у економским односима изазивају све израженију стратификацију
друштва и заоштравање супротности између различитих слојева. Супротстављеност
интереса буржоазије и сељаштва која доминира друштвеним односима у XIX веку у
периоду акумулације и умножавања капитала трговином, у фази индустријализације
почетком XX века смењује супротстављеност буржоазије са радништвом.
1
2
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Образовање полиције било је део ширег контекста државне идеје о образовању у
Србији, у којој се школа изграђивала као национална установа.3 У исто време, образовање
полиције било је и део концепције о државној управи коју је владајућа елита правним
уобличавањем у прописе о полицији уздизала на ниво легитимне политике. Осим тих
решења која су нашла место у званичном току историје, значајне су и идеје које су у
традиционалном српском друштву остале неостварене. Управо ће у њима политичка
елита грађанског друштва у другој деценији XX века у југословенском државноправном
оквиру имати готова решења за обликовање образовног профила полицијског кадра.
ДРУШТВЕНИ И КУЛТУРНИ УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ
У устаничкој Србији с почетка XIX века прва брига устаничких вођа била је изградња
националне државе. Са развојем привредних односа осећа се већа потреба за обучавањем
у писању, те устаничке власти раде на унапређењу просвете и развијању мреже школа.
На скупштини одржаној 1807. године одлучено је да се „највише поради на унапређењу
просвете“. Од 1808. године отварају се школе готово у свим варошима и у неким селима,4
у којима су учитељи били углавном Срби из Аустрије.5 Развој државне организације захтевао је шире опште образовање људи који воде државне послове, те се 1808. године у
Београду оснива Велика школа у којој се упоредо са радом на образовању настојало и на
формирању одређених моралних уверења ученика.6 Попечитељство просвете и црквених
послова од 1811. године предузима систематски рад у просвети, чији је резултат био 40
школа у којима је 1813. године било 1500 ђака,7 а који је прекинут војним сломом устанка.
Рад на унапређењу просвете настављен је након Другог српског устанка у условима
изградње фактичке самоуправе од 1815. до 1830. године. Кнез Милош Обреновић је постепено преносио управне и судске надлежности са турских на новоформиране домаће
органе, не пропуштајући да у преговорима се турским званичницима тражи дозволу за
оснивање школа о народном трошку. Хатишерифом из 1830. године Србији је и формално призната аутономија и у оквиру ње гарантовано право на увођење школа. На основу
тога је 1833. године донет „Устав народни школа“, којим је предвиђено оснивање велике
школе, редовних школа у окружним варошима и малих школа у варошицама и већим
селима, у којима би се учило читање, писање, веронаука и рачун.8 Сретењски устав је
попечитељу просвете и црквених послова поверио старање о свему што се тиче школа и
васпитања деце и предвидео оснивање малих и великих школа, гимназија и академија.
Већ 1836. доноси се План за школе, који предвиђа увођење државних школа (22 нормалне-основне школе, 3 главне школе-будуће полугимназије са два разреда и једна
гимназија у Крагујевцу) и могућност оснивања млађих нормалних школа у општинама.
Устројеније јавног училишног наставленија из 1844. године уставобранитељи су донели да би се у свим местима временом основала „опште полезна училишта“. Устројеније
основни школа из 1857. године са строгим условима у погледу броја домова и ученика и
у погледу квалитета школских зграда није погодовало бржем ширењу мреже школа због
раштрканости села и сиромаштва народа.
Закон о устројству основних школа из 1863. године свео је број ученика потребан
за отварање школе на 25 и изоставио захтев да се школске зграде подижу искључиво
од тврдог материјала, али су због пропуста да пропише обавезно школовање његови
домети у једној још увек патријархалној средини, у којој се породична задруга тешко
одрицала радне снаге, остали ограничени.
3 Тешић, В.: Школе и настава. У: Историја српског народа VI-2, Београд, 1983, 506−549.
4 Караџић, В.: Правитељствујушчи совјет сербски за времена Кара-Ђорђијева или отимање ондашњијех
великаша око власти. Беч, 1860.
5 Баталака, А. Л.: Историја српског устанка, Београд, 1898.
6 Гавриловић, А.: Београдска велика школа 1808-1813, Београд, 1902, 61.
7 Ћунковић, С.: Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд, 1971, 6−8.
8 Исић, М.: Писменост у Србији у 19. веку. У: Петковић, Р., Крестић, П. и Ђивковић, Т.: Образовање Срба
кроз векове, Београд, 2003, 64.
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Закон о обавезном основном образовању из 1883. године био је плод концепције коју
је у циљу стварања модерног образовног система осмислио Стојан Новаковић. Међутим,
прописана санкција за кршење прописа о обавезном шестогодишњем школовању деце,9
у пракси је ретко изрицана, те до почетка Првог светског рата број деце која су редовно
похађала школу није прелазио 50%. Изостало је и повећање броја школа и наставника
сразмерно повећању броја ученика, што је такође успоравало модернизацијски процес.
Закон о народним школама из 1898. године изменио је систем основних школа. Пошто број оних који нису настављали школовање по свршетку основне школе није био
мали, овим законом им је обезбеђено стицање практичних знања кроз основну (четири
године) и продужну (две године) школу, али је захтев од 50 ученика за отварање нове
школе успорио ширење школске мреже. Новина је било увођење забавишта као предшколске установе.
Законом о народним школама из 1904. године број ученика потребан за отварање
нове школе сведен је на 30, а дограђен је и програм васпитања и образовања у забавишту.
Друштвено-културне претпоставке и нормативни оквир погодовали су процесу
модернизације образовања у Србији у последње две деценије XIX века. Број средњих
школа (укључујући и реалке, гимназије, богословију, учитељске и трговачке школе) се са
25 (1880. године) повећао на 32 (1910. године). Закон о средњим школама из 1898. године
издвојио је реалну гимназију као тип модерне школе са равномерном заступљеношћу
предмета из области природних и друштвених наука. Законом из 1909. године уведен
је систем гимназија у два нивоа: прогимназије (у трајању од три године са бесплатном
наставом) и гимназије (у трајању од пет година), на основу кога су створена три типа
гимназија: реална, полукласична и класична.10
Високо образовање у Србији стицало се од 1838. године у Лицеју, а од 1863. године у
Великој школи у оквиру које су успостављени филозофски, правни и технички факултет.
Модернизација започета 1880. године подизањем студија на филозофском факултету на
четири године настављена је поделом филозофског факултета на одсеке 1896. године и
организовањем наставе на сва три факултета у научне групе 1899/1900.11 Оснивањем Београдског универзитета 1905. године заокружен је модеран образовни систем на чијем
се уобличавању радило читав један век.
Процес модернизације образовања као кључни фактор модернизације друштва
успоравали су одређени објективни, друштвено-економски чиниоци. У друштву у коме
свест о значају образовања у највећем делу становништва није била изграђена и које
је патило од недостатка материјалних средстава,12 искорењивање неписмености било је
актуелна тема чак и на почетку XX века. У Србији је 1866. године било 50.796 писмених
(мање од 5% становништва), од чега 26,65% у варошима, а свега 1,63% у селима.13 Пошто је у међувремену (од 1867. године) отворено још 139 основних школа, 1874. године
писмених је било 91.039 (6,72% укупног становништва), од чега 33,61% у варошима и
3,65% у селима.14 На почетку XX века писмено је било 55% варошког и 15,01% сеоског
становништва.
9 Обавезно школовање је и у већини европских држава уведено у другој половини XIX века.
10 Овим законом су реформисане и женске гимназије, чији је програм за разлику од мушких као посебне
предмете обухватао кућанство, науку о васпитању и женски ручни рад.
11 Филозофски факултет имао је одсеке лингвистичко-литерарни, историјско-географски, математичкофизички и хемијско-природњачки, а настава је организована у 11 научних група. Науке на Правном
факултету распоређене су у три групе: општу, судску и политичко-економску, а на Техничком факултету у
три одсека за школовање инжењера: грађевинских, архитектонских и машинских.
12 Србија је за образовање издвајала 5,5% државног буџета (Државна статистика, 1908, стр. 583−584),
око два пута мање у односу на најразвијеније земље Европе (Француску и Енглеску), али више од нпр.
Русије, Италије и Шпаније. Статистички годишњак Краљевине Србије за 1905. годину, Београд, 1906, 82.
Уп: Ђуровић, А.: Образовање у Краљевини Србији крајем XIX и почетком XX века. У: Петковић, Р., Крестић,
П. и Ђивковић, Т.: Образовање Срба кроз векове, Београд, 2003, 153. Финансијску подршку образовању у
Србији пружале су и бројне задужбине, хуманитарне организације и владарски домови.
13 Овај проценат је реално био нешто већи, пошто су у неписмене убрајана и деца до шест година старости.
14 Јовановић, Б.: Попис људства у Кнежевини Србији 1874. године: статистички нацрт,

Београд, 1881, 40−42.
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СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

ОБРАЗОВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ
У устаничкој Србији формирани су полицијски органи, који су се првенствено имали
старати о безбедности државе, а затим и о личној и имовинској сигурности становништва. О тадашњем схватању полиције сведочи предавање Лазара Војиновића о задатку и
дужности полиције, одржано 1810. године ученицима Велике школе у Београду. У надлежности полиције као врховне надзорне власти над појединцима и друштвима било је:
старање за храну; очување безбедности јавних путева; прописивање правила о гашењу
пожара; налажење лекара; одређивање цена, мера и тегова; установљавање болница;
старање о ковању новца; старање о побољшању земљорадње; појачање трговине путем
рударства и заната; истребљење бескорисних послова; старање да поданици „имају благе,
кротке и тихе нарави“; ојачање науке увођењем школа, штампарија и књижара; старање
о квалитету градње јавних и приватних зграда; васпитавање сирочади; брига о увећању
имања поданика и спречавање расипништва; рад на увећању броја поданика давањем
помоћи родитељима са много деце и приморавање неожењених на брак путем казни.15
Начертаније устројства полицајне власти из 1810. године које је предвиђало разграничење
полицијске и војне власти никада није узакоњено.16 Попечитељство внутрени дела основано 1811. године бринуло је о поштовању законитости рада државних органа, сузбијању
хајдучије, јавном реду и миру, контроли путева и прелаза, али и о увозу, обезбеђењу средстава за магистрате и преговорима са руским и аустријским властима.17 Преустројена је и
извршна полицијска служба: сваком суду додељени су пандури коју су дужност вршили
без плате, одевени у народно одело и наоружани пиштољима и јатаганима.18 У условима
сталног ратовања и неиздиференцираности власти (војне и цивилне, управне и судске)
полиција је била најшира управа са придодатим војним и судским функцијама. Није било
прецизне поделе надлежности између појединих органа полицијске власти, па ни заокружене полицијске организације. У таквим околностима није се ни постављало питање
образовања полицијског кадра, а критеријуми при избору кандидата сводили су се на
физичку спремност, вештину у руковању оружјем и лојалност.
У периоду мешовите српско-турске управе 1815-1830 године полиција је организована на принципу двовлашћа: надзорна власт припадала је муселиму, а фактичка српским
органима које је постављао кнез Милош (нахијски и кнежински кнезови и сеоски кметови). Од стицања аутономије 1830. године организација унутрашње управе често
се мења. Једно од министарства организовано 1834. године било је и Попечитељство
унутрашњих дела чије су функције остале неодређене.19 Правила о полицијском раду из
1835. године полицији стављају у дужност да: пази да се „сваки мир, тишина и поредак
вообште одржи“, мотри „на скитаче“, распореди и надзире ноћне патроле, контролише
пасоше, пази на поштовање наредби о пожарима, води рачуна о тачности мера и мерења
и да мотри „да се не чине какви састанци или договори“ уперени против власти или „општег благостања“ и „ако само начује о томе да апси и пријави.“20 Управна подела на војне
области на челу са командантима који су имали и полицијску власт уведена 1836. године
одржала се до доношења устава 1838. године. Србија кнеза Милоша чија се владавина
у основи сводила на самодржавље, у којој су чиновници били кнежеве личне слуге а не
државни службеници, подсећа на апсолутне монархије XVIII века. Од крајње упрошћене
полицијске организације на почетку своје владавине, Милош је створио полицију која
је при крају његове владавине чинила целокупну државну управу и била способна за
одржање поретка у земљи, заштиту од спољних опасности и прикупљање дажбина од
15 Вукићевић, М.: Једна лекција о задатку и дужности полиције, која је читана ученицима београдске
велике школе 1810. године, Полицијски гласник бр. 15, Београд, 1906, 122−123.
16 Алексић, Ж.: Криминалистика у Србији 1793−1914, Београд, 1997, 78−81.
17 [А.]: О стогодишњици београдске полиције – прилог историји државног уређења и полицијске струке
у Србији, Полицијски гласник бр. 9, Београд, 1911, 65−66.
18 Стојанчевић, В.: Уреждение суда за Шабац и шабачку нахију од 12. јануара 1811. године, Зборник
Историјског музеја Србије 11−12, Београд, 1975, 62−64.
19 Љушић, Р.: Кнежевина Србија 1830−1839, Београд, 1986, 221.
20 Алимпић, Д.: Историјски развитак полицијских власти у Србији (1793−1869), Београд, 1905, 52−53.
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којих се издржавала целокупна државна структура. Уредба из 1839. године прописала је
да се за полицијске званичнике примају само правници, али су у њиховом недостатку
примани и кандидати са свега четири разреда основне школе. Полицијски кадар регрутован је углавном од оних који су се у устанцима показали вични полицијским пословима, који су најчешће били неписмени. Писмени Срби „из прека“, који улазе у полицију
без искуства због потреба писане администрације, били су мањини.
Уставобранитељи су законодавном активношћу усмереном на преображај Србије
у правну државу обухватили и чиновнике, који су гаранцијама свог положаја и права
издвојени од народа у засебан сталеж. Чиновници су трајније везани за државну власт
и њихов узвишен положај и формално озакоњен увођењем униформи и титула, али је
недостатак административне контроле над чиновницима као средства дисциплиновања
узроковало бројне неправилности и злоупотребе. Уредба од 1849. године покушала је да
увођењем практикантског стажа уведе више реда у чиновнички сталеж. Практиканти
се као кандидати за чиновнике не постављају указом владаоца већ простим претписом
надлежног министра, те немају ни права чиновника. Нашавши се на неодређено време
(трајање практикантског стажа није прецизирано) на самом дну хијерархијске лествице
(испод њих су били само тзв. препишчици или дијурнисти који су за извесну новчану
надокнаду писали акта), они на све начине настоје да се домогну звања писара, првог
указног чиновничког звања. Подела на класе извршена тако да плата расте од нижих
ка вишим класама, при чему се ограничен број места у класама смањује од нижих ка
вишим, доводи до тога да „жудња за авансовањем не попушта никако“. Када је законом
из 1850. године таквим чиновницима дата власт кажњавања, од угледа полиције због
њихових злоупотреба мало је остало: „полиција која је батинала народ горе од вола ...
морала му је постати мрска.“21 Образовни профил полицијских чиновника 1856. године
био је овакав: од њих 359 (рачунајући и практиканте), 252 имало је завршену основну
школу, 65 гимназију, 10 богословију, 14 филозофију, 8 права, 2 „војене науке“, а 8 их је
било неписмено. Полиција којом је „владао основац“ није била дорасла намењеној јој
просветитељској мисији, пошто се није много разликовала од сељака које је требало да
упути и просвети.22
Кнез Милош је по повратку у Србију 1860. године Устројством Управе вароши Београда престоничку полицију са новоустановљеном жандармеријом подредио директно
кнезу. Његов наследник кнез Михаило желео је да у Србији уведе просвећени апсолутизам, али се његов режим услед подређивања унутрашњих спољнополитичком циљу
(стицање државне независности у рату са Турском) свео на апсолутизам. Све гране
државне управе изузев војске остале су нереформисане, а због надзора полиције над
укупним унутрашњим животом земље режим је окарактерисан и као полицијски.
Намесништво изабрано да до пунолетства новог кнеза врши власт искористило је
ванредну ситуацију створену убиством кнеза и 1869. године извршило уставну промену,
чија је главна тековина било је преношење законодавне власти са Савета на Скупштину. Упркос знатним ограничењима скупштинских надлежности, народу су одшкринута
врата до тада за власт резервисаних државних послова по моделу односа тутор-пупила.
Укључивањем у политички живот земље народ активније учествује у креирању закона и окупља се у интересне групе из којих настају политичке партије. Иако несумњиво
позитивна, ова промена није дала очекиване резултате у још неизграђеном грађанском
друштву у Србији. Посланички предлози често су били иницирани уским интересима
и влада је трошила много времена на тумачење „општег интереса“ законодавне радње,
које су посланици затим разлагали осиромашеном народу.
Српско-турски ратови окончани 1878. године признањем независности и
територијалним увећањем Србије на Берлинском конгресу економски су исцрпели већ
осиромашену земљу. У условима сталног пораста дефицита у државном буџету на реформу полиције се и не помишља, чак се настоји да се управо на њен рачун смање трош21
22

Јовановић, С.: Уставобранитељи и њихова влада (1838-1858), Београд, 1990, 5660.
Ibid., 62.
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кови целокупне администрације.23 Напредак је био у томе што су најзад неписменост и
полуписменост постале неспојиве са званичном функцијом. Виши полицијски званичници регрутују се углавном саморепродукцијом, при чему пресудну улогу у успињању
на хијерархијској лествици имају сродничке везе, док почетници у полицијској служби
и даље долазе махом из народа. То су углавном млађи људи без потпуне гимназије и положене мале матуре, а бројни су и они са четири разреда основне школе. Из сведочанстава 480 (од укупно 530) полицијских чиновника види се овакав образовни профил: 51
са правним и 35 са другим факултетом, 20 са стручном земљоделском или трговачком
школом, 265 са неким степеном гимназије (90% са прва четири разреда), 110 са четири
разреда основне школе и 1 самоук.24 Велика школа која је давала државне чиновнике за
све струке, није их давала у полицију, вероватно зато што су и великошколци примани у
полицију као практиканти. Ово правило преузето из Аустрије на почетку XIX века резултирало је тиме да су више положаје у полицији и у другој половини XIX века заузимали
основци захваљујући ранијем ступању у службу.25 Од времена формалног организовања
политичких странака 80-тих година партијска припадност постаје важан критеријум у
селекцији полицијских кадрова. „Без обзира на степен стручности, појединац је био тај
који моли и добија државну службу, уз посредовање рођака, партијских моћника или
државника, који су за собом вукли читаве чете таквих кандидата.“26
У поређењу са развијеним европским државама у којима такође нису постојале
посебне полицијске школе Србија није била изузетак, али је непостојање прецизних
стандарда за пријем у полицијску службу била домаћа специфичност. Прописи Уредбе
из 1883. године да кандидат за пријем у полицију мора имати најмање четири разреда гимназије, да је испунио војну обавезу и да није ожењен, нису у пракси поштовани,
као ни одредба о четворогодишњем практикантском стажу. Увођење парламентаризма
Уставом од 1888. године заоштрило је страначке борбе, а државне институције дошле
су под удар политичких односа. Отпочела је пракса партијских смена чиновника, те
молбе за пријем у полицијску службу обавезно садрже самопрепоручивање кандидата
историјом страдања за странку. Уставна одредба о довољном нивоу стручности за званичну службу (чл. 184) убрзо је суспендована, те се и даље о стручној спреми кандидата
мало водило рачуна.27
И почетком XX века виши полицијски званичници често су били са непотпуном
школском спремом. Покушај да се одстране сви окружни начелници без факултетске
спреме 1900. године свео се на политичко чишћење, а срески начелници су и по Закону
о окрузима и срезовима из 1905. године могли имати само свршену гимназију. Истовремено, стручност најнижег полицијског кадра била је побољшана. Од 239 практиканата
свега њих 11 имало је основну школу, 131 неки разред гимназије/реалке, 27 учитељску
или трговачку, 38 подофицирску школу, 4 богословију, 2 филозофски факултет, а било
је и 19 свршених и 7 седам несвршених правника.28 Узроци побољшања могу се тражити
23 Буџет Министарства унутрашњих дела који је 1869. износио 2,361.000 тек ће 1901. прећи 3,000.000.
Јовановић, В.: Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882−1903), докторска дисертација
одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 2005, 113.
24
Министарство унутрашњих дела. Табела школских сведоџби званичника Полицајног одељења
Министарства унутрашњихе дела, Архив Србије, МУД, П, 1878, XVII-1.
25 У Аустроугарској је у међувремену развијен систем пријема полицијских кандидата у посебан завод
у коме су се годину дана припремали за полицијску службу, Fosdick, R.: European police systems, New York,
1916, 154−165, 190.
26 Карић, В.: Србија опис земље народа и државе, Београд, 1887, 260−261.
27 Радикали који су применом парламентарног начела дошли на власт имали су у својим редовима
веома мало школованих људи. Да отклоне примедбу да у државну службу примају чиновништво слабог
образовног профила, они су Законом о уређењу округа и срезова из 1890. прописали да је пет година у
полицијској струци довољна квалификација за среског начелника, док је за окружне начелнике уз 30 година
живота задржан и услов факултетског образовања. Никић, Ф.: Локална управа у Србији у XIX и XX веку,
Београд, 1927, 293−296, 321−323.
28 Министарство унутрашњих дела. Кондуит листе практиканата за 1902−1904. Архив Србије, МУД,
П, 1904, грађа.
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у увођењу два нова разреда основне школе, обавезном двогодишњем војном року, као и
поштовању прописа о доњој граници образовања за пријем у полицију.
Од оснивања жандармерије 1860. године надлежни државни чиниоци посвећивали
су јој већу пажњу него цивилној полицијској власти. Пошто је Законом из 1884. године утврђена као органски део Министарства војног на служби при Министарству
унутрашњих дела, престала је потреба за унајмљивањем пандура, који су опстали у
месним полицијским начелствима као послужитељи. Уведена као средство за сузбијање
анархијских тенденција и криминала, жандармерија која је у свему подсећала на професионалну војну службу, због грубости у понашању и честих злоупотреба жандарма
(произвољно кажњавање, прекорачење овлашћења) није била добро примљена у народу.
Давање предности војничкој обуци над образовним квалификацијама створило је утисак да је „неписменог и оријентално одевеног пандура заменио по последњој европској
моди одевен, али једнако неписмен жандарм.“29 Пола века касније жандармерија ће ипак
постати много професионалнија институција у којој ће полицијска власт имати поузданог и стручног помагача.
Питање реформе полиције актуелизовано је почетком XX века, када је постало
очигледно да полиција устројена на принципима из прве половине XIX века не може
успешно вршити своју функцију у битно измењеним друштвеним приликама. Закон
за мерење, фотографисање и опис криваца из 1904. године предвидео је и полицијску
школу, али она није основана. О стручној спреми полицијског кадра полемисало се у
стручној и научној јавности. Функционално образовање полицијских чиновника у посебним полицијским школама као conditio sine qua non модерне полиције признају сви,
али се мишљења разилазе у погледу организације, програма и начина рада тих школа..30
Бројни предлози могу се према садржини сврстати у две групе. У једној групи били су
предлози који су истицали предност практичне обуке над теоријском наставом, изношени од старијих чиновника за које је модел искуственог формирања полицијског кадра без обзира на формално образовање једини могућ. Свикнути на систем бирократског централизма, они нису увиђали неприлагођеност модела по коме су сами градили
каријеру већ изграђеном грађанском друштву. У другој групи били су предлози који су
усвајање теоријских знања сматрали претпоставком успешне праксе, изношени од стране образованих људи, почев од високих званичника Министарства унутрашњих дела
до полицијских писара у унутрашњости. Свесни потребе прилагођавања полиције битно измењеним друштвеним околностима, они су однос полиција-грађани стављали изнад односа полиција-власт. Избијање рата 1914. године спречило је реализацију идеје о
оснивању нарочите школе за образовање полицијског кадра, те су до краја самосталног
државног развитка Србије опстале раније увојене импровизације.
ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
До прекретнице у стварању образованог полицијског кадра као претпоставке модерне полиције дошло је у државноправном оквиру прве заједничке југословенске државе. Својеврсна криза спремних и искусних чиновника која се осећала још у предратној
Србији, у послератним приликама изоштрена до крајности приморала је политичку
елиту на реформе. Министар унутрашњих дела и Државни савет договорили су се да 1.
јануара 1920. године у свим окружним местима Старе Србије и Македоније (тзв. „нови
крајеви“, присаједињени Краљевини Србији након Балканских ратова) почне тромесеч29 Јовановић, В.: „Жандарми и практиканти“. У: Петковић, Р., Крестић, П. и Ђивковић, Т.: Образовање
Срба кроз векове, Београд, 2003, 202.
30 Вид. чланке у Полицијском гласнику: „Примена научних метода у полицијским и судским истрагама“
Арчибалда Рајса (бр. 3 и 4 од 14. и 21. 1. 1907), „Судске истраге и полиција као нарочита наука“ Душана
Алимпића (бр. 18-30 од 20.4. до 22.7. 1907), „Полицијске школе“ Едварда Стокиса (бр. 30 и 31 од 12. и 19.
8. 1912) и „Научна полиција и полицијска техника“ Едмона Локара (бр. 40 од 21. 10. 1912) и у часопису
Полиција: „Полицијске школе за више стручно образовање“ (бр. 3 од 1.11.1910), „Жандармске регрутске
школе“ (бр. 5 и 6 од 1. и 15. 12.1910) и „Полициски кадар“ (бр. 12 од 1.7.1912).
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ни курс за општинске деловође, али је због малог броја општинских деловођа и писмених људи курс одложен.
У Београду је 1921. године на иницијативу Арчибалда Рајса отворена прва стручна
полицијска школа Министарства унутрашњих дела. Полазници првог четворомесечног
курса били су полицијски писари и полицијски агенти, а наставници виши чиновници
министарства и професори београдског Универзитета. У њој се за „3-4 године интензивног рада“ имао спремити нижи полицијски кадар, након чега би постала „центар стручног полицијског образовања, а евентуално саставни део правног факултета београд.
Универзитета.“31 До тога међутим није дошло јер се услед Рајсовог изласка из државне
службе школа после две године рада угасила.
Иако је Устав од 1921. године предвиђао увођење јединствене управе и изједначавање
покрајинских законодавстава у најкраћем року, до тога није дошло ни у наредних седам година. Политичко-партијске размирице блокирале су рад Народне скупштине,
кулминирајући атентатом 1928. године који је краљу послужио као повод за увођење
диктатуре. Законом о унутрашњој управи из 1929. године најзад је успостављена
јединствена управа у земљи, а Законом о државним полицијским извршним службеницима из 1930. године окончана „дугогодишња голгота струке полицијских извршних
службеника.“32 Увођење праксе упућивања млађих полицијских службеника на шестомесечну специјализацију у западноевропске метрополе и оснивање Криминалног института при београдском Универзитету, нису надоместили недостатак полицијских
школа, курсева и стручних предавања. 33 Зато ће један полицијски званичник, а будући
министар унутрашњих дела завапити „Дајте нам школе!“34 Уредбом из 1931. године
основана је у Земуну Централна школа за полицијске извршне службенике директно
подређена ресорном министарству. Задатак јој је био да полицијске стражаре и агенте
приправнике стручно спреми за полицијску извршну службу, а полицијске стражаре и
агенте за надзорне службенике и старешине стража и агената. Кандидати на течајеве
нису долазили из грађанства, већ су упућивани од месних полицијских власти, а питомци су отпуштани са течаја због недисциплине, физичке неспособности и неотклоњивог
недостатка предваспитања. Након полагања стручног испита обука полицијских службеника настављала се код месних полицијских власти у складу са Уредбом о устројству
и делокругу Управа полиције. У заједничкој држави и образовању жандармерије
посвећивано је више пажње. Према Закону о жандармерији из 1922. године командир
жандармеријске станице био је задужен за стално извођење наставе (непосредно и преко водника) у потчињеном људству, сваки жандармеријски пук имао је школу са четворомесечним курсевима за припремне жандарме и вође патрола, а за образовање подофицирског кадра била је задужена Жандармеријска подофицирска школа у Сремској
Каменици установљена још 1920. године.35 Најзад, за посебне врсте службе били су организовани и специјални курсеви.36
Тридесетих година XX века полиција је била знатно трансформисана - изведена
је њена јединствена организација, растерећена је бројних неполицијских дужности,
успостављена је стручна школска настава, уведене су потребне евиденције, побољшана
је техничка спрема и „питање о избору персонала у квалитативном смислу почело да се
успешније решава“. Да би у потпуности испунила своју улогу полиција је морала још „да
31 Микић, С.: Полицијска школа Министарства унутрашњих дела, Полиција 9−10, Београд, 1921, 476.
32 Ткалчевић, И.: „Државни полицијски извршни службеници“, Полиција 12, Београд, 1932, 51.
33 До 1931. постојале су стручне школе за полицијске извршне службенике при Управама полиције
(стражаре-приправнике и ниже старешине полицијске страже) за месне потребе.
34 Милићевић, В.: Полицијске школе, Полиција 13−14, Београд, 1930, 601.
35 Од 1919. до 1932. подофицирску жандармеријску школу завршило је 5.119, а школе за вође патрола
и припремне жандарме око 25.000 жандарма. При школи у Каменици постојао је и припремни курс
тромесечни курс за кандидате са свршеном нижом школом Војне академије и резервне официре са пуном
средњошколском спремом до чина поручника.
36 Од 1919. до 1932.одржани су телеграфско-телефонски курсеви у Скопљу, Сарајеву и Земуну који
је завршило 245 жандарма, скијашки курс у Мавровим хановима који је завршило 19 жандарма, као и
шоферски и мотоциклистички курс који је завршио 81 жандарм.
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стекне поверење широких слојева грађана.“37 Континуирано функционално образовање
полицијског кадра прекинуо је нови светски рат, до чијег избијања полиција није успела
да постигне идеални однос са грађанима по енглеском обрасцу.
ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Полиција која је више од пола века у Србији била изједначена са државном управом,
била је сачињена од кадра ниског образовног профила. Устаничке власти објективно
ограничене бројним факторима успоставиле су државну организацију у функцији националне револуције. Детаљна разрада и системско образовање чланова државне
организације реално се нису ни могли очекивати. Покушаји да се у државну управу у
Милошевој Србији уведе ред одбијали су се о самодржавље кнеза. По његовом одласку
донето је неколико уредби којима се уређује положај чиновника, али се правило да се за
чиновнике постављају само лица са „сведоџбом“ у пракси није строго поштовало.
У другој половини XIX века свест о формалним образовним квалификацијама као
услову за пријем у полицијску службу сазрева, али се сви покушаји реформе полиције
завршавају неуспехом. Замишљену реформу полиције министра Николе Христића 1868.
године осујетило је убиство кнеза. Министар Милутин Гарашанин је током свог мандата
1880-1887 године безуспешно захтевао увођење стандарда за пријем полицијских кандидата. Начело Устава од 1888. године о стручној спреми као услову за пријем у државну
службу пропало је са укидањем устава 1894. године. Обимна реформа чиновништва коју
је на самом почетку XX века планирала влада Владана Ђорђевића није извршена, а рад
комисије образоване 1900. године за реформу полицијске струке свршио се прикупљањем
материјала. Ни реформа министра унутрашњих дела Стојана Протића 1904. године није
успела, као ни план корените реформе београдске полиције из 1913. године. Последњи у
низу предлога реформе био је Рајсов Прилог за реорганизацију полиције из 1914. године
(објављен 1915. године), који такође није реализован и то не само услед избијања рата.
Владајућа политичка елита је, као и раније, уместо да осавремени полицијски апарат одлучила да задржи проверени модел бирократског централизма.
Оптерећеност послератним тешкоћама и разилажење покрајинских политичких
елита у основним питањима организације нове југословенске државе објективно су
онемогућавали реформу полиције. Полицијска служба модернизована је тридесетих
година, када је коначно усвојен модел функционалног образовања полицијског кадра.
Увођењем мреже полицијских школа које су давале потребну стручну спрему, остварена
је претпоставка за квалитативно побољшање образовног профила полицијских службеника. Оправдано је претпоставити да би се у наредном периоду постојећи модел функционалног образовања полиције трансформисао у модел систематског образовања.
Такав развој је избијањем рата прекинут, а организовањем послератне социјалистичке
државе на дуже одложен. Систем полицијског школства организован у више нивоа биће
успостављен тек у последњој деценији XX века.
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РЕЗИМЕ
Полицијско образовање је током XIX века плански занемаривано од стране политичке елите. Чак и на почетку XX века, упркос признатој потреби формирања језгра
школованих чиновника, полицијски систем је уместо високообразованих примао
најчешће људе са непотпуном школском спремом. Радило се опстанку наслеђеног система обликовања полицијског кадра, у коме је полицијско чиновништво стварано од готово потпуно неупотребљивих кандидата. Тај систем практичне и очигледне наставе по
моделу занатске школе сводио се на припрему кандидата за чиновнике у канцеларијама
полицијских надлештава. Кандидат се стрпљиво успињао хијерархијском лествицом
од практиканта преко полицијског писара и среског начелника до окружног начелника. Циљ тог система био је да кандидата са више него скромним квалификацијама
практичном обуком оспособи за полицијску струку, као и стално одржавање довољног
броја најнижих административних чиновника у локалним полицијским надлештвима за обављање манипулативних послова у канцеларијама. У систему у коме је пракса сматрана драгоценијом од теоријског знања, стручна спрема није обавезно водила
бржем напредовању, а одржавању система погодовало је стално повећање обима бирокртаских дужности чије је вршење тражило све већи број преписивача. Проблем
ниских образовних стандарда полицијских чиновника био је актуелан и на почетку
XX века, јер је владајућа политичка елита уместо да осавремени полицијски апарат у
складу са крупним променама с краја XIX века задржала нереформисан, али проверен
модел бирократског централизма. Разлог за то је била полититизација државних установа. Започета 80-тих година XIX века, уздигнута у ранг устаљене праксе од 1903, она
је опстала до војног слома Србије 1915. Посланици владајуће политичке партије пружали су најжилавији отпор реформи полиције, примењујући метод уцењивања владе списковима захтева. Зграда Министарства унутрашњих дела подсећала је више на
механу у којој се стално примају поруџбине, него на централу једне значајне државне
установе. Избором партијски лојалних уместо стручних и независних полицијских чиновника утврђена је пракса тражења службе за човека уместо човека за службу. Грађани
Србије су из тридесетогодишњих политичких борби изашли еманциповани и у нову
државу ушли са пречишћеним појмовима о грађанским правима. У првој деценији живота југословенске државе питање образовања полицијских чиновника било је стално
отворено, а његово решавање одлагали су фактори који су ометали и функционисање
саме државе. У условима непостојања јединствене државне управе и правног система,
полицијске власти функционисале су на наслеђеним покрајинским принципима. Када
је криза парламентаризма угрозила и сам опстанак државе, споразумна радња политичких елита замењена је радњом владара и за две године диктатуре учињено је више него
у претходној деценији. Успостављање јединствене унутрашње управе 1929. омогућило
је коначно увођење модела функционалног образовања полиције. Усвајање принципа
о креирању образовног профила полицијског кадра кроз посебну полицијску школу
правно је уобличено Уредбом о централној школи за извршне полицијске службенике
из 1931. Овај крупан помак у полицијском образовању учињен тридесетих година XX
века у грађанској Југославији био је резултат пређеног пута. Његови корени налазили
су се у традиционалном српском друштву XIX века. Очекивани прелаз ка систематском
образовању полиције осујећен је избијањем новог светског рата.
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POLICE EDUCATION IN SERBIA
AND THE KINGDOM OF SHS/YUGOSLAVIA
Assistant Professor Ivana Krstic-Mistridzelovic, PhD
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Miroslav Radojichic
University Obuda, Faculty of Security Studies, Budapest
Abstract: The educational profile of police officials is one of the key elements for making a value
judgment about the police in general. Education of the police in a society depends on the level of
its development in the economic, cultural and political sense in general, and organization of public
administration in particular. The position of police officials can be viewed from the position of
their position in relation to the authorities and society and their place in the education system.
The attitude of a police official towards the government and his/her place in the social structure
are essentially determined by positioning in the hierarchy of the state apparatus. Educational
profile of police officials is significantly influenced by social and cultural conditions, as well as
the state ideas about education in general. All this must be kept in mind while considering the
educational profile of police officials in Serbia, where the transformation of traditional to modern
society lasted one whole century. The overall influence of the aforementioned factors explains
the paradox considering the police: in Serbia, which until the 1970s was “police state”, progress in
the functioning of the police has been slow but steady, while in the following 50 years there was
stagnation and politicization of the police profession.

SCHOOL’S INFLUENCE ON VIOLENT BEHAVIOR IN CHILDREN
Assistant Professor Natasha Jovanova, PhD1
Faculty of Security, Skopje
Abstract: The subject of this paper is an analysis of the impact of the school and its
characteristics on violent behaviour in children and violence among children. The school
is an institution that should be safe and enjoyable place for the development and education
of children, but also can occur as a risk factor for violent behaviour in children. Hence, the
paper will review the theoretical explanations that attempt to link certain school features
with violent behaviour in children, supported by results from some empirical studies. Besides the many risk factors that are specific for school environment, this paper will analyze
some of them. Special emphasis will be placed on the school climate which is determined
by many circumstances such as curriculum, teaching style, relationship between teachers
and students, school discipline policies, policies for prevention and response to violence.
Other features of the school that are associated with violence among children are structure
of students, type and size of the school and its location. However, it should be noted that
the school is only one part of the system of the factors that determines the violence among
children in schools and outside of it, and degree of its influence should always be assessed
as part of the interaction and impact on other factors in the system
INTRODUCTION
The school as an institution that should provide a safe and comfortable place for the
development and education of children may appear as a risk factor for violent behaviour
among them. Therefore, of particular importance is the assessment of the connection between particular school characteristics (features) with violent behaviour in children. Risk
factors specific to the school environment include: lack of teacher’s management skills with
classes, undeveloped teaching skills, inefficient system of discipline, lack of good relationship between teachers and pupils, mutual disrespect between teacher and pupils and vice
versa, damaged relationships in school, structure of pupils, as well as the size of the school
and its location.23
INFLUENCE OF SCHOOL CLIMATE
ON VIOLENT BEHAVIOR IN CHILDREN
When considering violence in the schools, first it is necessary to consider the school
climate. The factors that determine the school climate are: relationship between teachers
and pupils, the way of implementing discipline, the way of estimation etc. Here also belongs
the existing system of values related to the teacher’s and pupil’s attitude toward violence.
These factors that make school climate are related to the degree of school violence. Generally, in the schools where good relationships between adults and between adults and pupils
existed, where the cooperation and connection with the school is encouraged, violence was
much lower, and not only violence, but also other types of school problems.4
1 natasa.akademija@yahoo.com
2 Bear, G. G. (1998). School discipline in the United States: Prevention, correction, and long-term social development. School Psychology Review , 27 (1), pp. 14-33.
3 Sugai, G., & Horner, R. H. (2002). The evolution of discipline practices: School-wide positive behavior supports. Child & Family Behavior Therapy , 24 (1-2), pp. 23-50.
4 Payne, A. A., & Gottfredson, D. C. (2004). Schools and bullying: school factors related to bullying and
school-based bullying interventions. In C. E. Sanders, & G. D. Phye (Eds.), Bullying: implications for the classroom (pp. 159–176). New York: Elsevier Academic Press.
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One of the first studies that suggests the importance of school ethos on school violence is
the research that was conducted by Rutter and his colleagues in 12 secondary schools in the UK
in 1979.5 By determining the impact of the characteristics of pupils and school situations, they
found that the school situation characteristics have crucially influenced the level of school
violence and other forms of antisocial behaviour in school. These authors define these characteristics as the ethos of the school, and it doesn’t consist only of school norms, the general
acceptance of school values, the teacher’s work in the class (that includes the way of organizing
the classes, teaching and assessment), but also of the way that he/she praises or criticizes pupils
and consistency in response to signs of inappropriate behaviour.6
The school climate can be determined primarily through the relationship of pupils with
teachers. Vettenburg and Huybregts (2001) in their study of Flemish pupils, put the main focus
on the relationship between violent behaviour of pupils and the quality of the relationships between teachers and pupils. The authors found out that many pupils distinguish “good teachers
they like and with whom they want to work, from bad teachers”. Moreover, it must be noted
that violent behaviour or aggressive behaviour of adults towards pupils is a risk factor that
creates not only a negative school environment, but makes the teachers role models for violent behaviour.7 Therefore, the pupils’ attitude (positive or negative) towards teachers mainly
depends upon:
tteacher’s personality and style;
tthe way of teaching;
ttheir attitude towards rules and
ttheir attitude towards pupils.
Therefore, violence and bullying of the classmates can be avoided if the members of the
school staff demonstrate any of the following behaviours:
tshow interest in something outside of their subject
tthey are not boring
toccasionally tell a joke
ttalk about current events, and/or to the interests of pupils
tset clear limits and standards
ttake appropriate action for violation of the rules
tgive a positive signal if the pupils showed positive behaviour
twarn the pupils before punishing them for misconduct
tthey are consistent in their behaviour and fairly treat the pupils
tactively listen the pupils, recognize their believes
tthey are “modern” (even in terms of dressing).8
School curriculum and teaching methods that are practiced in schools can also be connected with children behaviour.9 Houssaye points that authority in schools that is based on the
power and the fear of the other should be excluded from the process of socialization. However,
we cannot agree when he explicitly states that that kind of authority, or any form of authority of
teachers in the educational process should be excluded.10 In fact, the authority of the teacher that
is based on: knowledge, on communication and democratic forms of teaching and education;
5 Rutter, M., Maughan, B., Mortimore, P., Ouston, J., & Smith, A. (1979). Fifteen Thousand Hours: Secondary
Schools and their Effects on Children. Cambridge, MA: Harvard University Press quoted in Popadić, D. (2009).
Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju, Beograd, p.171.
6 Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju, Beograd, p.171.
7 Vettenburg, N and I Huybregts (2001) “Antisocial Student Behaviour and Feelings of Unsafety among Teachers.”
In Youth Violence, pp. 523–551. Forum Verlag Godesberg quoted in О’Мур, М., & Милтон, С. Џ. (2006). Заштита
на децата- Создавање безбедна училишна средина. in Намалување на насилството во училиштата –
како да се сменат нештата. Совет на Европа, p.72.
8 Ibid.
9 Georgievski, P. (2009). Društveni kontekst krize škole i oblici školskog nasilja. (M. Babović, Ed.) Sociologija ,
51 (1), p. 5.
10 Ibid.
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teacher who accepts pupils as subjects and helps them in communicating with other teachers
and parents and helps them in solving everyday problems, is desirable. That kind of norms and
values that are practiced by teachers and professors, through internalization become motivating factors in their teaching, socialization and career advancement and social promotion. These
teachers tend to reduce the pupils’ resistance towards the school as an institution.11 When discussing the situation with school curriculum and teaching methods in educational system in
the Republic Macedonia, it should be mentioned that the ability of teachers to have greater
freedom in curriculum and teaching style is really limited. The Ministry of Education and
Science of the Republic Macedonia imposes overwhelming curriculum that should be implemented by teachers during the school year, without allowing them a certain number of classes
for learning socio-emotional skills. With this type of approach, it is normal to expect that teachers will increasingly focus on the formal part (implementing the curriculum) rather than solving
or discussing other issues that are more important for children’s development. However, such
problems in the education system should not be an excuse for teachers to be creative, innovative
and demonstrate understanding and concern for the needs of children in schools.
School discipline policies can be also considered as an important factor that can be connected with children’s behaviour. Some schools that want to reduce the incidences of violence
responded to it with: a zero tolerance, security measures, installing monitoring systems and
establishing harsher measures for violent behaviour. These policies are designed to reduce and
eliminate school violence with strict punishment for certain disciplinary offenses. So far, there
is no evidence indicating that zero tolerance policies improve safety in school and that they
contribute to creating a positive climate in the school. Moreover, policies have been controversial in the sense of justice of their implementing.12 Although the policies of zero tolerance send
a strong message to pupils and parents that violence is unacceptable, they say that they will not
be heard and that the assessment and the opinion of the teachers will be irrelevant for resolving of disciplinary problems.13 Despite strong allegations that they are effective in the fight
against violence, zero tolerance policies can be more problematic than they can be useful. They
increasingly seek a solution of the problems of violence with one approach rather than using of
a range of strategies to address these complex issues.
The other side of this debate is the issue of insufficient attention to official policies against
violence. When school is not showing maturity in establishing policies and on that basis,
behaviour standards, the children do not have a clear vision of what is prohibited and what
is permitted, what is normal and what is wrong behaviour. Sometimes the reasons that stand
in the back of this attitude of some schools, are difficult to determine, because the institutions
are not too opened and often are hiding the real situation in them. However, part of the reasons
can be identified. First reason that can be noted is the insufficient interest for developing policies against violence or lack of capacity for its establishment. The policy does not mean only
way or attitude for resolving an issue, but also a written document that clearly and accurately
sets the basic principles and objectives, actions and coordination mechanisms for prevention.
Therefore, establishment of policy for preventing and combating violence is not a simple process, but when there is no interest and capacity for creating a policy, all informal efforts for
prevention of violence which are not specified in the document and which are not available for
all (especially pupils), are useless.
When considering the school climate, very important aspect is the response of teachers
and other school staff on violent behaviour in children and supervision in certain parts
of the school (school grounds, playground, corridors). If the school and staff do not react on
violence and don’t control the places where the violence occurs, it is much easier for pupils
who perform violent behaviour to be aggressive and to intimidate other pupils.14There are
some research results that indicate that adults do not respond consistently to the violence
11 Ibid.
12 Sugai, G., & Horner, R. H. (2002). The evolution of discipline practices: School-wide positive behavior supports.
Child & Family Behavior Therapy , 24 (1-2), pp. 23-50.
13 Curwin, R. L., & Mendler, A. N. (1999). Zero tolerance for zero tolerance. Phi Delta Kappan , 81 (2), pp. 119-120.
14 Buljan- Flander, G. (2004). Nasilje medu decom. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, p.9.
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in schools.15 This is not surprising given the assumption that violence mostly happens outside
the classroom, on locations without sufficient control of teachers or other adults (toilets, halls,
playgrounds and other unusual locations),16 and tends to occur in periods when there is no
classes (during the breaks between classes and before or after the classes).17 18
How justified is the belief that others are unable to help? In the study which summarized
the results of researches from several countries, it is concluded that the reaction to school
violence is “disappointing”. About two-thirds of the victims stated that the adults have never
helped them or rarely have done that.19 The teachers were significantly more willing to pay
attention to physical violence, but they often ignored the verbal violence.20 This suggests that
teachers consistently recognize less violence than pupils do. Even when they see violence and
want to solve the problem, inaction may sometimes seem like the right decision for them. This
type of teacher’s attitude can be associated with indirect (unconscious) stimulation of school
violence. As an indicator for inappropriate response by the teaching staff in the Republic
of Macedonia, the results from doctoral dissertation “Violence between pupils in school –
with special focus on prevention”21 can be considered, which show that 34.2% of those who
identified themselves as victims, and 48.5% of those who said they committed some form of violence, responded that teachers didn’t do anything about experienced and performed violence.
However, there is a difference between pupil’s and teacher’s responses. According to teachers, in
2/3 of the situations of violence, they responded to violence by undertaking certain measures.
This might indicate that whenever they see violence, they react, but the inability to be always
present in the places where violence occurs should also be taken into account.
INFLUENCE OF SPECIFIC SCHOOL CHARACTERISTICS
ON THE VIOLENT BEHAVIOR IN CHILDREN
There are certain features of the school that partly may be related with the prevalence and
the forms of violent behaviour in children and school violence overall. Certain studies are trying to establish a certain correlation between these characteristics and violence.
tThe type of school (elementary or secondary school). Contrary to the climate in the primary schools from the 1-5 grade, the climate present in primary school from fifth to eighth
grade, and the climate in secondary school can be a risk factor for appearance of school violence. Unlike pupils from first to fourth grade, other pupils from fifth to eighth grade and those
in secondary schools have a system of more teachers, which may lead to less safe climate.22 This
environment increased opportunity for children to experience some form of violence, because
it allows more independent behaviour and movement among pupils with lack of supervision,
15 Atlas, R. S., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying in the classroom. The Journal of Educational
Research (92), pp. 86-97.
16 Glover, D., Gough, G., Johnson, M., & Cartwright, N. (2000). Bullying in 25 secondary schools: incidence,
impact and intervention. Educational Research , 42 (2), pp. 141-156.
17 Craig, W. M., Pepler, D. J., & Atlas, R. (2000). Observations of bullying on the playground and in the classroom.
International Journal of School Psychology (21), pp. 22-36.
18 Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Cambridge: Blackwell.
19 Batsche, G. M., & Knoff, H. M. (1994). Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the
schools. School Psychology Review , 23 (2), 165-174 quoted in Plut, D., & Popadić, D. (2007). Reagovanje dece i
odraslih na školsko nasilje. (S. Ševkušić, Ed.) Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja , 39 (2), p. 349.
20 Gašić-Pavišić, S. (1998). Violence against children in schools and function of educational institutions in prevention and protection of children from violence. U M. Milosavljević (Ur.) Violence against children. Beograd,
Fakultet političkih nauka, Bauman, S. & Del Rio, A. (2005) Knowledge and beliefs about bullying in schools, School
Psychology International, 26(4), pp. 428–442 quoted in Plut, D., & Popadić, D. (2007). Reagovanje dece i odraslih
na školsko nasilje. (S. Ševkušić, Ed.) Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja , 39 (2), pp. 349-350.
21 Jovanova, N. “Violence between pupils in school-with special focus on prevention”, (unpublished PhD
dissertation, Faculty of Security –Skopje), 2014, pp. 80-83.
22 Kasen, S., Berenson, K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2004). The effects of school climate on change in aggressive and other behaviours related to bullying. In D. L. Espelage, & S. M. Swearer (Eds.), Bullying in American schools
: a social-ecological perspective on prevention and bullying (pp. 187-210). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,
Inc. Publishers.
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especially in the halls for transfer to other classrooms several times a day. According to Safer
(1986), more than 75% of the attacks between pupils from fifth to eighth grade and in the
secondary schools appeared in the halls, during the breaks or before or after school (while
classrooms considered far safer place).23 According to Elias, Gara & Ubriaco (1985), pupils
who attend elementary school from first to fourth grade experience six times more attacks than
other pupils, 12-15 times higher rate of exclusion (depending on the school) and higher levels
of fear of victimization in contrast to pupils from fifth to eighth grade and those from secondary schools.24
tThe size of the school (according to the number of pupils in the school). In the literature,
a hypotheses can be found that the size of the school is associated with performing violent
behaviour. Thus, there are considerations that smaller schools have a greater opportunity to
become “community of learners”, where teachers, pupils, parents and the community have a
higher sense of belonging. In smaller schools, teachers have more opportunity to advise pupils
rather to rely on disciplinary procedures.25 Some studies indicate that pupils in smaller schools
have more positive views of the school, they are strongly connected to their schools, and have
a greater opportunity to participate in some activities, such as sports or drama. Stephenson
& Smith’s survey showed that two of the three schools who responded that did not have violence, were unusually small schools that had groups of pupils from different ages. Teacher at
one of those schools stated that when they work with group of pupils from different ages, they
can encourage greater care, less competition among children and discourage the occurrence
of violence. If the children of the same age are grouped together, the question of domination
probably has a better chance to appear.26 Besides these positive aspects, there are some additional features of the smaller schools like: better attendance, lower rates of drop-outs from
school, greater participation in additional activities, more positive views for the school and an
increased sense of belonging.27 In contrast to this, some studies still don’t confirm assumptions
that smaller schools and classes are better environments for teaching and learning. The fact that
a school is small, does not guarantee peace. Columbine high school in the United States was
big, while Pearl, Mississippi was small, but there had been shooting in both of them.28
Contrary to smaller schools, larger schools have a greater opportunity to experience violence. For example, during the 1996-1997 school year, one third of the schools that had more
than 1,000 students, experienced at least one serious act of violence compared to only 4-9%
of schools with less than 1,000 students.29 Despite of these results, there is an example that
proves the contrary. A high school in Chicago, New Trier, collapsed all the rules for school
size. There were 4,000 students who had a very high success rate for public high school. They
have managed to create a peaceful school. In this school 25 minutes each day were invested for
discussion with pupils about their problems and successes of the school. The school was big,
but it created a way for connection of pupils with the institution, trough increasing the time
dedicated or focused on teacher-pupils relationship rather than on knowledge. New Trier in23 Safer, D. J. (1986). The stress of secondary school for vulnerable students. Journal of Youth and Adolescence, 15, pp. 405–417
quoted in Kasen, S., Berenson, K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2004). The effects of school climate on change in
aggressive and other behaviours related to bullying. In D. L. Espelage, & S. M. Swearer (Eds.), Bullying in American
schools : a social-ecological perspective on prevention and bullying . New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Publishers, p. 192.
24 Elias, M. J., Gara, M., & Ubriaco, M. (1985). Sources of stress and support in children’s transition to middle
school: An empirical analysis. Journal of Clinical Child Psychology, 14, pp. 112-118 quoted in Kasen, S., Berenson,
K., Cohen, P., & Johnson, J. G. (2004). The effects of school climate on change in aggressive and other behaviours
related to bullying. In D. L. Espelage, & S. M. Swearer (Eds.), Bullying in American schools : a social-ecological perspective on prevention and bullying (pp. 187-210). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
25 Stephenson, P., & Smith, D. (2002). Why some schools don’t have bullies. In M. ELLIOTT (Ed.), Bullying A
practical guide to coping for schools. London: Pearson Professional Limited, p. 14.
26 Ibid.
27 Flaherty, L. T. (2001). School violence : assessment, management, prevention. In M. Shafii, & S. L. Shafii (Eds.),
School violence : assessment, management, prevention. Washington DC: American Psychiatric Publishing, Inc, p. 31.
28 Twemlow, S. W., & Sacco, F. C. (2008). Why school antibullying programs don’t work. Plymouth: Jason Aronson.
29 Kelker, K. A. (2003). Resolving Conflicts in Schools: An Educational Approach to Violence Prevention. In
M. S. Fishbaugh, G. Schroth, & T. R. Berkeley (Eds.), Ensuring safe school environments : exploring issues, seeking
solution . New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 71.
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vested tremendous time to organize meetings and to bring groups together that are interested
in improving the learning environment.30
The research results from the doctoral dissertation “Violence between children in schools
– with special focus on prevention”31 in the Republic of Macedonia, partially confirms the
thesis that there is a difference between the level of violence in the larger and smaller schools,
but more in terms of the extent of victimization. The larger schools have bigger prevalence of
“gossip”, “vilification”, “threatening for getting money” and “stealing an object”. Perhaps the victimization that consist of threat or intimidation is more expected and typical for large schools.
In accordance with the results, in bigger schools, it is more difficult for pupils to feel that they
are part of their school. School staff in the schools with greater number of pupils, certainly
have difficulties in identification and awareness of potential problems among pupils.32 Yet the
trend of occurrence of large schools sometimes is a result of economic reasons. According to
Volokh&Snell, as school becomes bigger, the cost per pupil fall, recruitment of teachers for
specialized classes such as art, music, drama or advanced mathematics is easier.33 However,
we cannot always define which size of the school is optimal. We can agree that smaller schools
have more opportunity for communication and building deeper relationships, which is one of
the factors that affect the positive school climate and reduce the violence, but it does not mean
that only the size of the school may be crucial for reducing violence and children violence behaviour in school.
The size of the schools is linked to the size of the classes. It is assumed that there is a
tendency of the larger schools with larger classes to have more violence, but this assumption
is not always confirmed in the researches. Whitney&Smith study in 1993, showed the same
thing, that violence is more common in larger schools, but there was no significant statistical
correlation between incidents of violence and the size of the class.34 Despite this result, it must
be emphasized, however, that larger classes make it difficult for teachers to know their students
and to offer them any individual attention, which negatively affects the pupils-teacher relationship. Teachers usually have class/classes with 35-40 pupils, even in primary schools. There is
strong evidence that reducing the size of the class improves academic progress, allows a better
school climate, but also influence easier identification of violence and timely response to it.35
However, the size of the school defines only a small part of the formula for understanding what
is necessary for creating a better school climate.
DENIAL OF SCHOOL VIOLENCE
There is no school that wants to think or admit that some form of violence happens in their
school. Being aware of the violence in their school may be really uncomfortable initially, but
it is the necessary first step in the preparation of school to become a worthy environment for
learning and education.36 Therefore, school safety begins and ends with an awareness of the
school. Even the best program will not work in school if, first of all, there is no awareness, activity and positive environment for its implementation. The school sometimes knows to close
their eyes to the violence in the school. But, why is denial usually the accepted option?
30 Twemlow, S. W., & Sacco, F. C. (2008). Why school antibullying programs don’t work. Plymouth: Jason Aronson.
31 Jovanova, N. “Violence between pupils in school-with special focus on prevention”, (unpublished PhD diss,
Faculty of Security-Skopje), 2014, p. 82.
32 Flaherty, L. T. (2001). School violence : assessment, management, prevention. In M. Shafii, & S. L. Shafii (Eds.),
School violence : assessment, management, prevention. Washington DC: American Psychiatric Publishing, Inc, p. 31.
33 Volokh, A., & Snell, L. (1998, January). School Violence Prevention: Strategies to Keep Schools Safe. Policy
Study, p. 53.
34 Stephenson, P., & Smith, D. (2002). Why some schools don’t have bullies. In M. ELLIOTT (Ed.), Bullying A
practical guide to coping for schools. London: Pearson Professional Limited, p. 14.
35 Flaherty, L. T. (2001). School violence : assessment, management, prevention. In M. Shafii, & S. L. Shafii (Eds.),
School violence : assessment, management, prevention. Washington DC: American Psychiatric Publishing, Inc, p. 31.
36 Twemlow, S. W., & Sacco, F. C. (2008). Why school antibullying programs don’t work. Plymouth: Jason Aronson,
pp. 63-64.
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Sometimes school staff does not have the necessary tools and resources to adequately prepare against violence. In case of being poorly equipped, the easiest solution to overcome fear
and anxiety is to deny violence.37This approach of the denial of violence or at worst denial
because unawareness of violence, was recognized in many primary schools in the Republic
of Macedonia that were included in the survey sample in the doctoral dissertation “Violence
between children in schools – with special focus on prevention”38, but also in schools that were
part of research conducted by project team from the Faculty of Security – Skopje in 2010. Some
directors of the schools did not want to participate in the survey, probably because they feared
that the recognition and admission that there are certain serious forms of violence are occurring in their school, would mean loss of reputation of the school or their failure in their work,
which is, of course, wrong.
CONCLUSION
The school and its specific characteristics can certainly be linked to violent behaviour in
children. Numerous studies showed that schools are very important when it comes to stimulation, facilitation or prevention of violent behaviour in children. Perhaps of greatest importance
among all school characteristics is school climate, which can largely facilitate the manifestation of violent behaviour in children, or may prevent it. Many of the features such as school
size, class size, the environment in which it is located, the ethnic composition or structure of
pupils and other features, may have affect on violent behaviour in children, but as factors that
complement the impact of school climate. In this regard, prevention policies should be based
on research results and focused on fostering a positive climate in schools, and attention should
be paid to other school characteristics that may reduce the possibility and indirectly impact
the manifestation of violent behaviour in children. In general, schools, in addition to family,
are the communities where children develop and therefore the activities and measures for the
proper development of children should be implemented in them, if we want positive behaviour
of children, but also a safe place for their education.
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УТИЦАЈ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ И СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ
НА СТАЊЕ КРИМИНАЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ1
Др Јелена Радовић Стојановић2
Криминалистичко-полицијска академија, Београд
Сажетак: Утицај економске политике на стање криминала у земљи увек постоји, а
од дефинисаних мера економске политике зависи какав ће тај утицај бити и у којим
областима ће се осетити. У актуелном Националном програму економских реформи
Владе Републике Србије за период од 2015. до 2017. године, утицаји и очекивани ефекти мера економске политике на сузбијање криминала (пре свега, економског криминала) експлицитно су формулисани, и то су: у области фискалне политике, сузбијање
пореске евазије и сиве економије; у области структурних реформи које унапређују
тржиште рада, повећање флексибилности тржишта рада, смањивање незапослености
и сузбијање рада на црно; у области реформе јавних предузећа, повећање финансијске
дисциплине и смањење корупције. Овакав начин формулисања економске политике,
у коме се разматрају ефекти економске политике на сузбијање криминала, у складу
је са поставкама економике криминала, релативно младе, у Србији недовољно познате научне дисциплине. Према основним поставкама eкономике криминала, одлуке о криминалном понашању последица су индивидуалног избора појединца заснованог на потенцијалним последицама. Уколико државна политика својим мерама и
активностима може да промени последице, то ће променити одлуке о криминалном
понашању појединаца. У складу са овим поставкама отварају се могућности за примену економске политике и структурних реформи на стање криминала у земљи и
његово сузбијање. У раду је указано на ове могућности и потребу да се концепти и
ставови економике криминала примене у анализи криминала с једне, и формулисању
мера економске политике у Србији, с друге стране. Остаје, међутим, питање капацитета и компетенција за спровођење конкретних мера, који су за сада ограничени и
морају се побољшати.
Кључне речи: економска политика, структурне реформе, економика криминала, Србија.
УВОД
Иако креатори економске политике не дефинишу мере економске политике
искључиво полазећи од тога какав би могао бити њихов утицај на стање криминала, овај утицај неминовно увек постоји. Ефекти економске политике никада нису
искључиво економски већ се осећају у свим сферама друштвеног живота и могу имати, између осталог, значајне последице и на стање криминала у једној земљи. Познато
је да су економске користи од смањивања криминала бројне, али важи и обрнуто,
добра економска политика и повољна економска ситуација у земљи могу допринети превенцији и сузбијању криминала, смањивању криминалних активности и
ублажавање последица оваквих активности. Очекивани утицаји економске политике
на криминал и сузбијање криминала су некад експлицитно формулисани у оквиру
самог програма економске политике, а некада су ефекти мера једноставно такви да,
када су мере економске политике јасно дефинисане и доследне спроведене, делују позитивно на стварање економског, правног и институционалног окружења које дести1
Рад је резултат истраживања на пројекту Криминалитет у Србији и инструменти државне
реакције, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, циклус научних истраживања 2015–2019. година
2 jelena.radovicstojanovic@kpa.edu.rs
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мулише криминалну активност и доприноси њеном сузбијању, а да креатори економске
политике нису ове ефекте првобитно узимали у обзир приликом формулисања мера.
У новом програму економске политике – Националном програму економских реформи за период од 2015. до 2017. године – Влада Републике Србије није се зауставила само
на очекивањима да ће предложене мере економске политике, осим жељених економских
ефеката, имати одређеног утицаја и на стање криминала у земљи, већ се експлицитно
наводе конкретне мере и активности које ће се применити у предстојећем периоду, као и
очекивани ефекти предложених мера на стање криминала, пре свега у области економског криминала. У раду је истражено које су то очекиване мере и ефекти и планирани
механизми деловања. Указано је на сличности оваквог приступа Владе са препорукама
и основним поставкама економике криминала, научне дисциплине која примењује економске методе у анализи криминала и формулисању мера за његово сузбијање. Како је
показано у раду, из основних поставки економике криминала произилази да је пожељно
активно деловање државе у превенцији и сузбијању криминала на економском плану,
мерама економске политике и адекватним структурним реформама. У раду је испитано
какве су могућности за примену економске политике и структурних реформи на стање
криминала у Србији и његово сузбијање и који су први кораци у том смислу учињени у
новом Програму економске политике Владе.
Након Увода, у првом делу рада под називом Нови оквир економске политике: циљеви,
мере и очекивани ефекти, изложени су најважнији циљеви Националног програма економских реформи Владе Републике Србије за период од 2015. до 2017. године и конкретне
мере економске политике и њихови очекивани ефекти у сузбијању криминала. У другом
делу рада, под називом Економика криминала – нова димензија у вредновању економске политике, указано је на могућности коришћења поставки eкономике криминала у анализи
криминала и формулисању и вредновању економске политике. У трећем делу рада Мере
економске политике, потенцијални ефекти и могућности имплементације, истражене су
могућности за примену поставки економике криминала у формулисању конкретних мера
економске политике које би биле усмерене на превенцију и сузбијање криминала у Републици Србији. У Закључку је још једном указано на користи од оваквог приступа, али и на
потенцијалне проблеме у његовој примени који се морају превазилазити.
НОВИ ОКВИР ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ:
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
Полазећи од општег оквира економске политике који је утврђен развојним документима Владе, као што су Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге
стране, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2013–2016),
опште и секторске националне развојне стратегије и Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, Влада Републике Србије је у марту 2015.
године објавила Национални програм економских реформи за период од 2015. до
2017. године, којим је дефинисана економска политика за наредни средњeрочни период. Најважнији циљеви економске политике су очување макроекономске стабилности
спровођењем мера фискалне консолидације и отклањање препрека расту привредне
активности спровођењем свеобухватних структурних реформи. У језгру ове политике
налазе се мере усмерене на подстицање привредног раста који треба да буде заснован на
инвестицијама и извозу и који ће обезбедити раст запослености и животног стандарда
у земљи. Свеобухватне структурне реформе треба да пруже подршку мерама економске
политике и обезбеде услове за њихово спровођење. Програм прати документ под називом Матрица економских политика и структурних реформи у периоду 2015. до 2017. године. Тај документ представља агенду Програма, у којој су изложени: циљеви економске
политике и структурних реформи, главне мере и активности, очекивани ефекти мера,
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процене финансијских импликација, институције које су надлежне за спровођење мера,
као и период припреме и имплементације предвиђених мера.
Новина у односу на раније документе о економској политици и досадашње меморандуме о буџету и економској и фискалној политици јесте да су, осим економских ефеката мера економске политике, програмом предвиђени конкретни ефекти и на сузбијање
криминала и криминалних активности, пре свега у области економског криминала. У
свим досадашњим документима Владе изражавана је спремност, навођени су уопштени циљеви3, али су тек у новом Националном програму економских реформи први пут
експлицитно наведени и циљеви и мере и носиоци и рокови. Овај одлучнији, проактиван приступ Владе у сузбијању криминала је у складу са стратешким смерницама Владе,
која је као један од својих најважнијих циљева још од свог формирања истицала борбу
против криминала, корупције и сиве економије. Ове су смернице сваке године изнова
потврђиване Фискалном стратегијом владе, а у новом програму економских реформи
планови су и конкретизовани.
У Националном програму економских реформи разматрани су потенцијални ефекти економске политике и структурних реформи на стање криминала у три области: у
области фискалне политике, у области реформе јавних предузећа и у области структурних реформе које унапређују тржиште рада. За сваку од ових области дефинисани
су специфични циљеви, мере и дефинисани очекивани ефекти. Основни циљеви фискалне политике у наредном периоду су, поред снижавање удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП (макроекономски циљеви) и: јачање пореске дисциплине, побољшање система наплате пореза и смањење сиве економије. Програмом је
предвиђено да ће се фискална политика заснивати на мерама за смањење јавних расхода,
на расходној страни и подизању ефикасности наплате јавних прихода, на страни прихода као и планираним реформама у домену јавног сектора, посебно јавних предузећа.
Приоритет фискалне политике је јачање пореске дисциплине, сузбијање пореске евазије,
повећање ефикасности наплате пореза и борба против сиве економије.4
Систематска борба против сиве економије и пореске евазије биће спроведена кроз
конкретне мере: унапређење рада пореске администрације и откривање утаје пореза,
смањење броја пореских процедура и њихово поједностављивање, боља контрола пореских обвезника, ефикаснија контрола и наплату пореза, унакрсна контрола имовине и
доходака, бољи рад инспекцијских служби. Борба против сиве економије фокусираће се
на смањивање нелегалне трговине дуванским производима, смањивање сиве економије
у области рада и запошљавања и у области трговине нафтним дериватима.5 Смањивању
сиве економије у области рада и запошљавања треба да допринесу и структурне реформе које унапређују тржиште рада, кроз унапређивање законодавног оквира политике
запошљавања и побољшање флексибилности тржишта рада. Циљ ових мера је смањење
неформалне запослености (рад на црно) и смањење стопе незапослености.
На плану реформе јавних предузећа, циљ је успостављање ефикасног сектора јавних
предузећа. Реформа јавног сектора треба да допринесе повећању ефикасности привреде,
бољем квалитету јавних услуга, већој финансијској дисциплини и смањењу корупције.
Предвиђено је да ови очекивани ефекти буду остварени кроз предузимање следећих
мера: израда аналитичких прегледа финансијског стања, имовине и обавеза предузећа
и реструктурирање великих државних предузећа, од којих су најважнији ЈП „Електропривреда Србије“, „Железнице Србије“ а.д, ЈП „Србијагас“ и ЈП „Путеви Србије“.
Реструктурирање државних предузећа биће спроведено у сарадњи са међународним
финансијским институцијама.

3 Влада Републике Србије (2010) Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. са
пројекцијама за 2012. и 2013. годину, децембар 2010, стр. 55.
4 Влада Републике Србије (2015) Национални програм економских реформи за период од 2015. до 2017.
године, март 2015, стр. 4
5 Исто, стр. 56.
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ЕКОНОМИКА КРИМИНАЛА – НОВА ДИМЕНЗИЈА
У ВРЕДНОВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
Нови приступ у формулисању економске политике у Националном програму економских реформи, у коме се разматрају ефекти економске политике на стање криминала, у складу је са поставкама економике криминала, економске дисциплине која се
бави применом економских метода у анализи криминала. Економика криминала је релативно млада научна дисциплина. Настала је крајем шездесетих година прошлог века,
када економисти почињу да се баве економским анализама у области криминологије,
на основама чувеног рада економисте и нобеловца Гарија Бекера (Gary S. Becker, Crime
and Punishment: An Economic Approach) из 1968. године. До тог времена, криминал је у
теорији и пракси развијених тржишних економија посматран искључиво као социолошки и културолошки феномен. Међутим, само социолошки приступ није био у стању
у потпуности да објасни криминал нити да пружи адекватне препоруке за одговарајуће
политике деловања. Неопходне новине у теоријском и методолошком погледу омогућила
је примена економских метода у анализи криминала.
На почетку усмерена само на кост–бенефит анализу и анализу економских узрока
и последица криминала, економика криминала данас обухвата теоријско-методолошки
третман бројних тема из области криминала и економије. Најважнија питања и проблеми којима се бави економика криминала су:6
− изградња нормативног оквира за вредновање кривичног права и превенцију криминала;
− примена квантитативних метода у анализи узрока криминала и ефеката мера у
борби против криминала;
− концепција криминалног понашања као индивидуалног избора, на који утичу
будуће последице;
− агрегација индивидуалних избора у један систематски оквир како би се боље разумели обрасци криминалног понашања.
Једна од најважнијих поставки економике криминала јесте да су одлуке о криминалном понашању појединаца последица индивидуалног избора појединца заснованог на
потенцијалним последицама. Уколико државна политика својим мерама и активностима може да промени последице, то може да промени одлуке о криминалном понашању
појединаца. Када се ради о мерама економске политике, из изложених поставки економике криминала произилази да мере економске политике не само да могу допринети да
се смањи стопа криминала кроз побољшање опште економске ситуације у земљи, већ
се мере економске политике могу експлицитно користити у превенцији и борби против криминала са конкретним циљевима и начинима деловања. Најочигледнији правац
деловања у том смислу би било формулисање таквих мера економске политике које би
утицале подизање трошкова бављења криминалом за појединце.
Шта су трошкови бављења криминалом за појединца? То су трошкови везани за
извршење кривичног дела: „Трошкови везани за извршење кривичног дела могу бити
директни и индиректни (опортунитетни) трошкови. Директни трошкови криминала су
материјални трошкови (опрема, оружје, превозна средства), психички трошкови (грижа савести, неспокојство, страховање, несклоност или ризик) и очекивани трошкови
примењене казнене мере (новчане казне, одлазак у затвор и остале казнене мере, као и
новчани трошкови везани за парнице и одлазак на суд). Опортунитетни трошкови криминала су нето приходи (приходи минус трошкови) од пропуштених легалних активности током планирања, извршења и прикривања кривичног дела.“7 Подизање трошкова бављења криминалном активношћу у циљу превенције и сузбијања криминала је
најефикаснији облик борбе против криминала када су у питању кривична дела из об6 Cook, P. J., S. Machin, O. Marie and G. Mastrobuoni (2013) Lessons from the Economics of Crime, MIT Press.
7 Vujić, S. (2009) Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime. Thela Thesis and the Tinbergen
Institute, Amsterdam.
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ласти економског криминала, где се директно могу поредити трошкови и користи од
бављења криминалним активностима, али се може применити и на друге облике криминала, нарочито оне где су очекиване користи од бављења криминалом финансијске
природе и могу се квантитативно изразити – као што је високо профитабилни организовани криминал.
Економски приступ криминалу даје нову димензију економској политици, димензију
која се односи на њен потенцијални утицај на превенцију и сузбијање криминала и пружа још једну основу за вредновање ефеката економске политике на економију и друштво,
и то у смислу: да ли је и колико је економска политика, осим остваривања економских
циљева, допринела превенцији и сузбијању криминала у једној земљи и да ли је била
успешна у смислу стварања такве друштвене и економске климе која би дестимулисала
криминалне активности? Економски приступ криминалу није само тема индивидуалних истраживачких напора, већ су овакав приступ криминалу усвојиле и међународне
организације и институције: оцењују се економски, финансијски и друштвени утицаји
организованог криминала8 израчунавају се економски и друштвени трошкови криминала9 и појединих врста криминала10. Најзад, и владе појединих земаља почињу да
примењују овакав приступ у формулисању економских и друштвених политика, при
чему се на основу литературе чини да је Велика Британија најдаље отишла у томе.11
МЕРЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ, ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ И
МОГУЋНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
У Републици Србији економика криминала је недовољно позната научна дисциплина. Иако се до сада већи број истраживача теоријски бавио економским последицама
криминала и емпиријском анализом последица криминала, тек неколицина њих разматрала је економске узроке бављења криминалом и бавила се економским контекстом
настанка криминала.12 У перспективи се може очекивати улазак истраживача у Србији
у ову област, а како се испоставило, први кораци у том смислу су учињени уместо у
теорији, у пракси, у новом Националном програму економских реформи.
Иако креатори економске политике не наводе експлицитно економику криминала
као теоријско-методолошку основу за дефинисање појединих мера економске политике
у Националном програму економских реформи (позивање на теоријско-методолошке
основе приликом формулисања економске политике иначе није уобичајена пракса у
оваквим документима), предложене мере имају тај жељени ефекат који сугерише економика криминала, а који се састоји у директном економском деловању на криминалне активности конкретним мерама економске политике и стварању повољног економског окружења које дестимулише криминалне активности. Ово је први пут у новијој
економској историји Србије да се мере економске политике користе у сузбијању и
превенцији криминала, са експлицитно формулисаним циљевима, мерама и очекиваним ефектима.
Може се рећи да је овакав приступ у формулисању економске политике у складу са
следећом тезом: „Ако се индивидуални криминал посматра као резултат рационалног
понашања појединца, онда би економске и социјалне мере морале да буду главне мере
друштвене заштите и превенције од криминала.“13 У том смислу, са макроекономске тачке
8 European Parlaiment, Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money Laundering, (2013),
Economic, Financial & Social Impacts of Organised Crime in the EU, Study.
9 Brand, S. and R. Price (2005) The economic and social costs of crime against individuals and households
2003/04, Home Office Online Report 30/05.
10 Council of Europe (2005), Organised crime situation report 2005 Focus on the threat of economic crime, December
2005.
11 Cook, P. J., S. Machin, O. Marie and G. Mastrobuoni (2013) Lessons from the Economics of Crime, MIT Press.
12 Југовић А., М. Бркић и Б. Симеуновић-Патић (2008) Социјалне неједнакости и сиромаштво као друштвени контекст криминала, Факултет политичких наука Годишњак 2008.
13 Vujić, S. (2009) Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime. Thela Thesis and the Tinbergen
Institute, Amsterdam. str. 222.
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гледишта, мере економске политике су најефикасније средство које стоји на располагању
креаторима економске политике. Утицај економске политике на економске и друштвене
токове је од тако велики да се може рећи да економска политика треба да буде један од
најважнијих инструмената државне реакције у борби против криминала и да економску
политику треба активно користити у превенцији и борби против криминала.
Конкретан облик имплементације поставки економике криминала у сузбијању и
превенцији криминала јесте формулисање таквих мера економске политике које ће
бити усмерене на повећање трошкова бављења криминалом и на тај начин деловати дестимулативно на одлуке о криминалној активности. Овакве мере би могле, заједно са
оштром казненом политиком, повољно да делују на превенцију и сузбијање криминала.
Осим дефинисаних мера и очекиваних ефеката који се експлицитно наводе у Програму,
подстицање привредног раста заснованог на инвестицијама и извозу требало би да се
повољно одрази на раст запослености и животног стандарда, а затим, посредно, и на
стање криминала у Републици Србији. Познато је из теорије, и емпиријски доказано,
да се пад незапослености одражава на стање криминала и да смањење незапослености
води смањењу различитих врста кривичних дела, тако да би се овај ефекат могао очекивати и у Србији.
У пракси се врло брзо кренуло са применом Програма и појединих његових мера
и активности (мада је, прецизније речено, његова примена почела и пре него што је
објављен јер су неке од прокламованих мера већ имплементиране у току 2014. године). Непосредна примена фокусирала се на конкретне мере које је могуће релативно
брзо и ефикасно применити, и које су лако видљиве, као што су појачана контрола рада
на црно и рад финансијске инспекције на терену у циљу откривања неправилности у
пословању и неиздавања фискалних рачуна. Затим се наставило са системским мерама
и проширивању примене мера на крупније пореске обвезнике. Пореска управа интензивно је предузимала активности на сузбијању сиве економије, у координацији са Министарством унутрашњих послова, Инспекторатом за рад, као и са другим државним
органима на откривању фантомских фирми, у вези са сузбијањем нелегалног промета
дуваном и у вези са контролом у области игара на срећу.14
Иако је потребно одређено време да се све планиране мере спроведу, већ сад се назиру прве конкретне користи и жељени, Програмом дефинисани ефекти мера економске
политике. Два најважнија достигнућа су смањење стопе незапослености и смањивање
буџетског дефицита. Стопа незапослености је смањена делимично као резултат покретања
економске активности али добрим делом и тако што је велики број радника преведен из
„сиве зоне“ у „легалну зону“ интервенцијом Инспекције рада, тако да је стопа незапослености у Србији сада за три посто мања него у истом периоду претходне године и износи
17%. Појачана контрола наплате пореза у садејству са мерама фискалне консолидације
имала је за последицу мањи буџетски дефицит од планираног. У прва три месеца 2015.
године буџетски дефицит је скоро два и по пута мањи од планираног, што је резултат
побољшања уплате ПДВ-а, смањења сиве економије и већег степена пореске дисциплине.
Ово су први значајни успеси у сфери економске политике; ефекти структурних промена, међутим, тек треба да буду видљиви, с обзиром да је потребно одређено време да се
структурне реформе спроведу, нарочито када се ради о планираним мерама и циљевима
у области реформе и јавног сектора и реструктурирања јавних предузећа.
Оно што је, осим структурних промена, проблем у вези са применама мера економске политике предвиђених Програмом јесте питање капацитета и компетенција за
спровођење конкретних мера у пракси, који су за сада ограничени и морају се побољшати.
Програмом је дефинисан велики број циљева од којих сваки захтева значајна средства
и кадрове. Још један проблем је стручност и обученост кадрова за спровођење конкретних мера у пракси. Ово примећује и сама Влада у свом програму, где, када је реч о
дефинисању мера, планира јачање капацитета Сектора за макроекономске и фискалне
анализе и пројекције, како у виду повећања броја запослених, тако и кроз њихово струч14

О резултатима примене мера економске политике видети у саопстењу о резултатима рада Владе, www.mfin.gov.rs .
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но усавршавање, кроз увођење, развијање и имплементацију нових методолошких приступа и оперативних алата у циљу квалитета и кредибилитета стратешких докумената
којима се дефинишу мере економске и фискалне политике.15 Остаје, међутим, питање
како ојачати капацитете и компетенције за спровођење тих истих мера у пракси.
ЗАКЉУЧАК
Једна од најважнијих поставки економике криминала јесте да су одлуке о криминалном понашању појединаца последица индивидуалног избора појединца заснованог на
потенцијалним последицама. Уколико државна политика својим мерама и активностима може да промени последице, то може да промени одлуке о криминалном понашању
појединаца. У складу са овим ставом економике криминала, мере економске политике не
само да могу допринети да се смањи стопа криминала у земљи кроз стварање повољних
економских услова за живот, раст животног стандарда и побољшање опште економске ситуације у земљи, већ се мере економске политике могу експлицитно користити у
превенцији и борби против криминала са конкретним дефинисаним циљевима, мерама
и очекиваним ефектима.
Први корак у том правцу у Републици Србији учињен је у Националном програму
економских реформи за период од 2015. до 2017. године, где се по први пут економска
политика експлицитно користи у сузбијању и превенцији криминала. У Националном
програму економских реформи разматрани су потенцијални ефекти економске политике и структурних реформи на стање криминала у три области: у области фискалне
политике, у области реформе јавних предузећа и у области структурних реформе које
унапређују тржиште рада. За сваку од ових области дефинисани су специфични циљеви
и мере и дефинисани су очекивани ефекти у сузбијању криминала. Први позитивни
ефекти мера, у виду побољшања уплате ПДВ-а, смањења сиве економије и већег степена
пореске дисциплине већ су видљиви, а евидентно је и смањивање стопе незапослености
и смањивање буџетског дефицита. Остаје, међутим, чињеница да велике структурне реформе у јавном сектору тек предстоје, те да ће се у процесу имплементације мера економске политике неминовно поставити питање капацитета и компетенција.
У Републици Србији формулисање мера економске политике у контексту њиховог
утицаја на сузбијање криминала јесте први значајан корак у примени економског приступа криминалу заснованог на поставкама eкономике криминала. Порука оваквог приступа је да економска политика треба да буде значајан инструмент државне реакције у
борби против криминала и да је треба активно користити у превенцији и сузбијању
криминала. Овај нови, економски приступ криминалу заснован је на промени става
према криминалу и бољем разумевања његових економских узрока.
Након учињеног успешног првог корака у формулисању и примени мера економске политике, и првих конкретних ефеката, економски приступ криминалу у Републици
Србији би требало даље развијати и обогаћивати. Потребно је применити теоријскометодолошке основе у анализи конкретних проблема и проширити поље изучавања
и примене. Изучавање и примена економике криминала би требало да обухвати:
истраживања економских узрока и последица криминала, начина да се смање трошкови криминала на друштво, оцену трошкова и користи државних политика у области
криминала, анализу илегалних тржишта и организованог криминала (дрога, трговина
људима, прање новца), и најзад, анализу утицаја криминала и на остале аспекте економског и друштвеног живота, као што су образовање, здравство, тржиште рада, на начин
на који то данас раде многе развијене тржишне економије.

15 Влада Републике Србије (2015) Национални програм економских реформи за период од 2015. до 2017.
године, март 2015.

120

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

ЛИТЕРАТУРА
Becker, S.G. (1968) Crime and Punishment: An Economic Approach. The Journal of Political
Economy. Vol. 76, No. 2. (March-April) pp. 169-217.
Brand, S. and R. Price (2005) The economic and social costs of crime against individuals and
households 2003/04, Home Office Online Report 30/05.
Cook, P. J., S. Machin, O. Marie and G. Mastrobuoni (2013) Lessons from the Economics of
Crime, MIT Press.
Council of Europe (2005), Organised crime situation report 2005 Focus on the threat of economic
crime, December 2005.
European Parliament, Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money
Laundering, (2013), Economic, Financial & Social Impacts of Organised Crime in the EU, Study.
Југовић А., М. Бркић и Б. Симеуновић-Патић (2008) Социјалне неједнакости и сиромаштво као друштвени контекст криминала, Факултет политичких наука,
Годишњак 2008.
Влада Републике Србије (2010) Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, децембар 2010.
Влада Републике Србије (2015) Национални програм економских реформи за период од
2015. до 2017. године, март 2015.
Vujić, S. (2009) Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime. Thela Thesis and
the Tinbergen Institute, Amsterdam. http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/13245/5/8633.pdf
www.mfin.gov.rs
INFLUENCE OF ECONOMIC POLICY AND STRUCTURAL REFORMS
ON THE STATE OF AFFAIRS OF CRIME IN THE REPUBLIC OF SERBIA
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Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Abstract: The influence of economic policy on the state of affairs of crime in the country
still exists, and what this influence will be and in which areas it will be felt, depends on the
defined measures of economic policy. In the on-going National Program of Economic Reforms
of the Government of the Republic of Serbia for the period 2015-2017, the influence and expected effects of the economic policy measures on suppression of crime (primarily economic
crime) are formulated explicitly, and they include: in the field of fiscal policy – the suppression
of tax evasion and grey economy; in the field of structural reforms which improve the labour
market – the increase of labour market flexibility, the reduction of unemployment and the suppression of unregistered employment; in the field of reform of public enterprises – the increase
of financial discipline and the reduction of corruption. Such way of economic policy formulation, which takes into consideration the effects of economic policy on suppression of crime, is
in harmony with the tenets of Economics of Crime, a relatively young and not much known
scientific discipline in Serbia. According to the tenets of the Economics of Crime, the decisions
on criminal behaviour are the result of personal choice of an individual based on potential consequences. If the state politics can change consequences with its measures and activities, then
this would change the decisions related to individual’s criminal behaviour. In accordance with
these tenets, there are new possibilities for application of economic policy and structural reforms on the state of crime in the country and its suppression. The paper points out these possibilities and the need for the concepts and attitudes of the Economics of Crime to be applied
in the analysis of crime, on the one hand, and in formulation of measures of economic policy
in Serbia, on the other hand. The question remains, however, of the capacities and competences
to implement the concrete measures, which for the time being are limited and must improve.
Keywords: economic policy, structural reforms, economics of crime, Serbia.

SECURE AND ECONOMIC ASPECT OF THE MEANS FOR TRAFFIC CALMING
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Abstract: The role of the traffic in the social life in each country is quite significant. The
traffic presents typical social sphere of danger which characterizes with invasive growth,
resulting with increase of the number of the participants, technical means and their possibilities, as well as the concentration of masses of narrower traffic space. “Traffic Calming”
concept is based on the request for increasing the traffic safety and can be reached by reducing the speed of movement of the vehicles in the housing zones and near the schools and
kindergartens and by improving the clarity. The paper describes the settings of traffic calming means in the Republic of Macedonia, consisting of surveys conducted by the authors
for the period 2008–2012. The potential economic impacts on the traffic calming will be
also stressed herein. Finally, conclusions shall be offered for improvement of the economic
impact of the means for traffic calming in the Republic of Macedonia.
Keywords: traffic, traffic calming means, economic importance, economic impact.
INTRODUCTION
One of the challenges of modern living is traffic with all its importance of having the basic
function, necessity, way and style of individual living. The traffic phenomenon significantly
exceeds the frames of the commercial branch and presents a training ground of technical
inventions, a mean for meeting the existential and cultural needs of the human. The traffic
represents a typical social sphere of danger distinguished by an invasive growth, resulting in
increase of the number of the participants, technical means and their possibilities, and concentration of masses of narrower traffic space. On the other hand, we meet a more expressed
disparity between the development of science and technology, and the development of technical awareness, culture and knowledge of all individuals involved in traffic trends.
The traffic is closely connected to all life directions and is becoming increasingly relevant
for the social, political, legal, economic, social and cultural development of the country.
Without a developed branch in the area of traffic, society cannot expect a corresponding
growth in other fields. A good road infrastructure, fast and safe roads, modern railways,
safe aircraft and maritime assets are a fundamental prerequisite for the growth of trade and
commerce, but also for development of tourism and hospitality as undoubted potential in
the Republic of Macedonia. In this time when economy is facing significant challenges,
investing in capital construction investments as the primary and secondary road network,
significantly affects the overall economic trends in the country and leaves space for rapid
growth and development of the other branches in traffic. There is a strong correlation between the traffic and the economic development. With the development of the technology,
the traffic has great impact and dependence of the transport systems from their environment in the economic, social and natural-geographical sense. The traffic is one of the central
topics in all concepts of sustainable development.
Resolving problems in traffic safety is of great importance for reducing the number of
accidents. Reaching the point of complete safety should employ serious consideration of the
means that prescribe safety, starting with the aforementioned legislation right up to road sig1
2
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nalization and traffic calming. The casualties in traffic are the most important link in the established system of traffic rules and regulations. Protection of all road users is essential for each
country, including the Republic of Macedonia. Modifications in legislation and planning measures and activities will be aimed at reducing the number of accidents, and will positively affect
the total number of casualties in traffic. A disturbing fact is that since its self-declaration in 1991
until today, in the Republic of Macedonia more than 3,700 people were killed in traffic accidents,
including more than 400 children, indicating the seriousness of the challenge and the need for
continuous measures and activities for prevention and repression of violators. The country counts
a number of traffic casualties as the population of a larger village, and the total number of children
victims of traffic accidents is as the same number of children in a primary school.
Initially, traffic refers to speed and frequency. Controlling it is not simple, despite the arranged
road signalization in urban areas, on highways and in less populated areas. Mere road signalization is not sufficient, and therefore the need to set up specialized means for reducing traffic
emerges which appear in different forms. Thus, it can be concluded that traffic calming is based
on the need to improve traffic and achieve greater safety. Various types of measures that are implemented depend on their position, whether it is in urban or rural areas. Applying different types
of traffic calming means will undoubtedly reduce the traffic speed on highways, and it will also
reduce the number of casualties in traffic, which essentially is the initial idea for their installation.
This paper makes a link between the economy and trade through traffic calming. The paper
is divided into three parts excluding the introduction and conclusion. The first part deals with
the economic benefits of traffic calming which represents an important link in the economic
growth and development of the municipality or the village. The example from the US displays
the analysis of the means for traffic calming, what are their economic benefits and costs, and
how they are set up in developed countries. The second part describes the settings of traffic
calming means in the Republic of Macedonia, consisting of surveys conducted by the authors
for the period 2008–2012. The third section is part of the research on the locations where traffic
calming means are usually placed. Whereas developed countries conduct a detailed analysis of
the locations requiring placement of traffic calming means etc., in Macedonia traffic calming
means are being placed in different locations without using previously drafted projects.
ECONOMIC BENEFITS AND COSTS FROM THE TRAFFIC CALMING MEANS
The traffic calming means can improve the economic growth of the local community. The
survey conducted among the owners of the enterprises in one urban retail sale environment in
the United States of America, has shown that 65% of the surveyed people deem that the local
program for traffic calming has positive impact on the economic benefits compared to 4% who
deem that there is overall negative impact, while 65% support the idea for additional projects
for traffic calming. Such benefits can be especially important for the business regions, as well as
for the tourist locations for the purpose of reviving the community. Drennen3 also states that
the traffic calming can enable economic benefits with gradual increase of the alternative manners and reduction of expenditures for cars, thus enabling the consumers to spent major part
of their money on products from local manufacture. Drennen analyses the following potential
economic impacts of the traffic calming:
1) Economic growth and growth of the property value; the traffic calming can increase the
residential and commercial value of the property, thus attracting wealthier population in the area
(gentrification); increase of the retail sale and cause economic growth in the commercial areas.
2) Attractiveness and security. The traffic calming creates more attractive environment by
reducing the speed of movement of the cars and other means of transport and by increasing the
security of the pedestrians, cyclists, drivers and other people using the streets which is suitable
for the business.
3 Drennen Emily, Economic Effects of Traffic Calming on Urban Small Businesses, Department of Public Administration San Francisco State University, December, 2003, p. 6.
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3) Sales and attracting clients. The traffic calming encourages the local residents to purchase within
their neighbourhood and also attracts clients from the more remote areas since the time for travel, cost
and efforts are reduced. The traffic calming can also help the people to live without depending on their
cars, thus increasing the discrete revenue spent on other things besides the transport.
4) Impact on the employees. The unfavourable possibilities for the employees to arrive at
their working places can have negative impact on the enterprises, thus reducing the productivity of the employees and the time necessary to get out of the traffic congestion which can worsen
the possibilities for hiring new employees. Therefore, the improved transport connections can
contribute to the traffic calming, thus ensuring the employees to arrive at work on time.
5) Construction and costs. The traffic calming projects require minimum “time” for their
construction and the most of them do not require investments from small-sized enterprises.
The table below presents the impacts and costs related to traffic calming.
Table 1. The impacts and costs related to traffic calming.
Positive impacts
Increased road safety
Increases the comfort and mobility
for non-motorized travelling
Reduces the impact of cars
Increased social environment
Increased interaction with the
neighbourhood
Increased property value
Public health
Costs

Description
Reduces the frequency and seriousness of traffic accidents,
especially the traffic accidents where pedestrians and cyclists
are included.
Increases the comfort and mobility of the pedestrians and
cyclists.
The increased non-motorized travelling replaces the transport
to a particular destination with car, the costs and pollution.
Reduces the air pollution and the noise and at the same time
increases the aesthetics.
Hospitable streets encourage great number of street activities
and social interaction.
Reduces the traffic speed and volume, increases the residential
value of the property.
More opportunities for walking and other physical activities.

Financial costs related to introduction and maintenance of
traffic calming institutions.
Requests for obligations
Increased requests of obligations caused by the traffic calming.
Reduced traffic speed. The users of motorized transport either
Traffic congestion
increase their ravel time or reduce the travel distance.
Transferring the traffic on other
The traffic calming on one street may cause transfer of the
streets
traffic on other streets.
Traffic congestion for the vehicles for fire fighting operations
Difficulties for ambulance and
and difficulties for movement of the buses, waste collecting
service vehicles
trucks and the snowploughs.
tension when driving on the roads where the traffic
Increased frustration and tension of Increased
calming
project
has been introduced and the frustrations
the drivers
resulting therefrom.
Difficulties for the cyclists and
Some of the traffic calming strategies make it difficult for the
pedestrians with impaired sight
cyclists and the pedestrians with impaired sight.
Costs for projects

Source: Todd Litman (1999), Traffic Calming Costs, Benefits and Equity Impacts, VTPI
(www.vtpi.org); at www.vtpi.org/calming.pdf (accessed on 15/05/2013).
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Kahn and Kahn Goedecke4 compare the various devices for traffic calming and point out
the relative advantages of the road marking as cost-efficient way to reduce the traffic speed on
some of the roads, as described in Table 2.
Table 2. Comparison of traffic calming devices
Traffic calming
technique

Speed humps

Discontinued
speed hump

Street narrower
and curves

Medians

Advantages

Disadvantages

Speed
reduction

t6OBDDFQUFECZNBOZMPDBM
authorities and emergency
t&ďDJFOUMZSFEVDFT services.
the speed, 12.8748
t*OBQQSPQSJBUFESJWJOHDBO
km/h average.
cause damage of the vehicle 12.8748 km/h
t$BODBVTFEJWFSTJPO and losing control.
of too big traffic
t.FEJVNDPTU
volumes.
t"ČFDUTUIFNPUPSWFIJDMFT
bikes.
t%JďDVMUUPSFNPWF
t&ďDJFOUGPS
reducing the speed to
8.04672 km/h.
t4PNFPGUIFBHFODJFTBOE
t.PSFBDDFQUBCMF
emergency services do not
public agencies/
support such devices.
emergency services, t.FEJVNDPTUGPS
8.04672 km/h
since they can reduce construction.
the speed of small
t%JďDVMUUPSFNPWF
vehicles and allow
t$BOBČFDUUIFNPUPS
the large vehicles to
vehicles/bikes.
pass without slowing
down.
t&ďDJFOUMZSFEVDFT
the traffic speed
for approximately
4.82803 km/h.
t$BOSFEVDFUIFSPBE tćFDPTUGPSJOUSPEVDJOH
thereof is high.
width in order to
t$BODBVTFQSPCMFNTXJUI
reduce the distance
the street water discharge.
4.82-9.65
for crossing the street t%JďDVMUUPSFNPWFJOUIF km/h
by the pedestrians
future if it proves ineffective.
(safety measure).
t-PTTPGQBSLJOHTQBDF
t$BOCFJNQSPWFE
t$BOBČFDUUIFDZDMJTUT
with arrangement
of the land for the
purpose of improving
the aesthetics.
tćFDPTUGPSJOUSPEVDJOH
thereof is high.
t$BOSFEVDFUIF
t%JďDVMUUPSFNPWFJGJU
speed to a certain
proves ineffective.
degree.
3.21-4.82
t$BOJODVSBEEJUJPOBM
t&OBCMFBFTUIFUJD
km/h
maintenance costs.
features in the
t8BUFSPWFSĘPXPOUIF
community.
sidewalks.
t-PTTPGQBSLJOHTQBDF

Cost

USD 1,500
to USD
3,000

USD 2,500
to USD
3,500

USD 7,000
– USD
15,000 of
one pair

USD 5,000
– USD
15,000

4 Robert Kahn and Allison Kahn Goedecke (2011), “Roadway Striping as a Traffic Calming Option,” ITE Journal
(www.ite.org), Vol. 81, No. 9, pp. 30-37; at www.ite.org/membersonly/itejournal/pdf/2011/JB11IA30.pdf.
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Sidewalk texture

t4NBMMSFEVDUJPOPG
the speed.
Mini traffic circles t*NQSPWFTUIF
aesthetics.
t3FEVDFTUIFUSBďD
on the intersection.

Marking the
traffic calming

t&ďDJFOUMZSFEVDFT
the speed from 1.6 to
11.26 km/h.
t"DDFQUFECZNBOZ
public agencies and
emergency services,
since they present
standard way for
controlling the traffic.
t$BOCFFBTJMZ
changed if necessary
in the future.
t$IFBQPQUJPO
for installation –
introduction.
tćFJOTUBMMBUJPO
can be promptly
introduced.
t&BTZUPSFNPWF
compared to the
other options (sand
machine).
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tćFDPTUGPSJOUSPEVDJOH
thereof is high.
t%JďDVMUUPSFNPWF
t$BOBČFDUQBSUJDVMBSUZQF Limited data
of pedestrians crossing the
street.
t$BODBVTFOPJTF
tćFDPTUGPSJOUSPEVDJOH
thereof is high.
t$BODPOGVTFUIFESJWFST
which road to take if they
should drive through the
intersection.
6.43-9.65
t$BOBČFDUUIFDZDMJTUTBOE km/h
pedestrians.
t$BOBČFDUUIFUVSOJOHMFę
for large vehicles.
t$BOTMPXEPXOUIF
emergency vehicles.

t-JNJUBUJPOTJOTQFFE
reduction.
t*OFďDJFOUJGUIFTQFFEJT
already low.

1.6 to 11.26
km/h

USD 5 –
USD 16 per
square foot.

USD 10,000
– USD
60,000

USD 500 –
USD 1,000
of 500-feet

Source: Robert Kahn and Allison Kahn Goedecke (2011), “Roadway Striping as a Traffic
Calming Option,” ITE Journal (www.ite.org), Vol. 81, No. 9, pp. 30-37; at www.ite.org/membersonly/itejournal/pdf/2011/JB11IA30.pdf (accessed on 15/05/2013).
Small-sized enterprises are also deemed as a factor that benefits from the traffic calming by
using the traffic calming means. They are the greatest challenge for the traffic calming projects,
since they fear of the loss of revenues as a result of changes in the traffic system in the environment where they have established their companies. The politicians and government officials are
often indecisive and uninterested to continue with such projects since that presents a political
risk for not being able to support the small-sized enterprises. The support of the small-sized
enterprises can play the main role with regards to whether one traffic calming project shall be
accepted or rejected.
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According to certain researches, the traffic calming projects can have positive impact on the
conditions of the small-sized enterprises and increase their revenues.5 Actually, the owners of
such enterprises in places where traffic calming measures were previously taken can become
one of the most significant indicators for such type of work. However, the owners of the enterprises where the traffic calming is being analysed are often not aware how well these measures
function in comparison with the places in other parts of the city where such measures are not
introduced. If the transport engineers, mayors and lawyers are able to present sufficient data
which will show how the traffic calming measures have improved the conditions of small-sized
enterprises, the traffic calming projects would be easily approved with less impediments and
better support by the society.6
The traffic calming can improve the social environment, thus increasing the property value.
Hues and Sirmans7 show that the properties have higher value if located on streets with smaller
traffic volume and on streets where the vehicles move with lower speed. The research that compared the property values in Grand Rapids, Michigan upon introducing the traffic management program showed that the reduction of the traffic volume for several motor vehicles per
day has increased the property value for 5-25%8. Other researches show that the houses in the
new urban communities were sold for the average of USD 20,189 more than similar houses in
other conventional communities, which is 11% increase of the value, which partially is a result
of the traffic calming integrated in the new urban communities9. In many scientific researches,
the reduction of the traffic speed and redesigning of the streets in order to make them more
suitable for the pedestrians have significantly increased the sales value and the property value.10
The economic benefit from the placement of the traffic calming means in the urban communities is quite significant from different aspects for the residents and for the business community. The traffic calming usually provides the greatest benefits for the pedestrians, cyclists
and local residents, imposing the highest costs to the drivers who drive intensively (i.e. as fast
as possible). The traffic calming tends to increase the horizontal value by decreasing the external costs imposed by the motor vehicles and improving the balance between the different uses
of the public streets. The traffic calming increases the vertical value, since it ensures benefits for
the people finding themselves in unfavourable physical, economic and social condition, imposing the largest negative values for the relatively wealthy drivers who drive on longer distances.
ANALYSIS OF SAFETY AND FINANCIAL RESOURCES
OF MUNICIPALITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
FOR PLACING MEANS FOR TRAFFIC CALMING
The means for traffic calming may have a permanent or period character depending on the
desired effect over a particular location. To show how traffic calming means are viewed in the
Republic of Macedonia, and how, or if there is any economic analysis made of their placement, a
survey has been conducted. The research carried out in the Republic of Macedonia analysed the
manner, location and the financial resources for setting traffic calming means. The Macedonian
legal acts that regulate the placement of traffic calming means do not provide sanctions or penalties when setting the same, in cases when they are placed contrary to the procedure setup.
5 Timothy Stillings and Ian Lockwood (2001), West Palm Beach Traffic Calming: The Second Generation,
Transportation Research Board Circular E-C019: Urban Street Symposium www.nas.edu/trb/publications/ec019/
ec019_i5.pdf (accessed on 27/03/2012).
6 Guy D. Garrod, Riccardo Scarpa, Kenneth G. Willis:Journal of Transport Economics and Policy (Impact Factor:
0.95). 01/2002; 36(2):211-231. DOI:10.2139/ssrn.222149.
7 Hughes, W.T. and Sirmans, C.F. (1992) Traffic Externalities and Singe-Family House Prices. Journal of Regional
Science, 32(4): 487-500
8 Gordon Bagby (1980), “Effects of Traffic Flow on Residential Property Values”, Journal of the American Planning
Association, Vol. 46, No. 1, January 1980, pp. 88-94.
9 Mark Eppli and Charles C. Tu (2000), Valuing the New Urbanism; The Impact of New Urbanism on Prices of
Single-Family Homes, Urban Land Institute (www.uli.org) (accessed on 17/04/2012).
10 LGC (2001), The Economic Benefits of Walkable Communities, Local Government Commission (www.lgc.org)
(accessed on 01/032013).
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Regarding the economic aspect of the situation of setting traffic calming means in the Republic of Macedonia, a survey was made and conducted in the institutions responsible for installation, i.e. in the municipalities. The research sample comprised a total of 52 municipalities
in the Republic of Macedonia, and it was based on a survey questionnaire. The questionnaire
was distributed to all municipalities in the same period, and it was answered within 48 hours.
The municipalities were delivered a survey questionnaire containing the following questions:
tFunds from the Municipal Budget for the period 2008–2012 intended for the treatment of
traffic calming means, more precisely “allocated funds for traffic calming”.
tHow much of these funds was used by the municipality for placement of traffic calming means?
tHow much of these funds was sufficient to meet the requirements of the planned traffic
calming means?
tApproval obtained from the Ministry of Transport and Communications for placement of
traffic calming means in the municipality.
tThe most common locations for traffic calming means in the municipality.
tOpinions, suggestions and proposals of amendments to legislation governing the area of
research, which will focus on increasing traffic in urban areas.
The analysis in this survey shows that the investments in means of transport in the Republic
of Macedonia for the period 2008–2012 reached a very low level, and most funds were allocated by the City of Skopje, as the largest municipality in Macedonia.
Table 3. Placed means for traffic calming.
Number of municipalities which placed means for traffic calming
Yes
No
Not answered
Total

24
27
1
52

Percentage of
answers
47
51
2
100

Source: Survey questionnaire, processed by the author.

Flowchart 1. Placed means for traffic calming.
Source: Survey questionnaire, processed by the author.
According to the chart, it can be observed that more than a half or 51% of the municipalities responded that they did not have separate funds for the placement of traffic calming means
for the period 2008–2012, 47% answered they had allocated funds for that purpose, and the
remaining 2% did not answer at all.
According to the detailed review of the municipalities in the analysed period which did or did
not set up “traffic calming means”, it can be observed that traffic safety in some municipalities, in
terms of protection of the population is very low. In more than a half “traffic calming means” were
not placed, which from a safety perspective, puts the citizens in a population structure at risk.
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When one discusses about traffic safety, there is no rule that smaller or larger municipalities
have more or less safe environment. Very few of the smaller municipalities did not place this
type of means, but, in the column of municipalities that did not place traffic calming means,
appear some major municipalities, such as: the municipality of Karposh, Demir Hisar, Kratovo,
Tetovo, Valandovo, Makedonski Brod, which still have the essential need to implement measures for traffic safety.
SAFETY ASPECTS OF THE PLACED MEANS
FOR TRAFFIC CALMING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
This part of the empirical research shall include review of the most frequent locations where
the municipalities decide to place the speed humps in consultation and cooperation with the
Ministry of Internal Affairs. It is important to mention that the major part of the municipalities
failed to provide an answer upon this issue, since they have not considered the placement of traffic calming devices in the mentioned period. According to the presented results in the table, there
is more than one location for placement of the traffic calming devices from all municipalities.
Table 4. The most frequent locations where the “traffic calming means” are placed in the Municipalities on the territory of the Republic of Macedonia.
*In the vicinity of:
Elementary and high schools
Kindergartens
Health institutions
Facilities of public character
Streets with high speed traffic
Densely populated areas
Industrial places
Long straight streets
Children playgrounds
Sports centres
Critical places
Municipal streets
Total

Number of placed traffic calming means
22
8
2
3
4
7
1
3
1
1
2
2
56

%
39
14
4
5
7
12
2
5
2
2
4
4
100

Source: Survey questionnaire, processed by the author.

Flowchart 2. Most frequent locations where “traffic calming means” are placed in the Municipalities on the territory of the Republic of Macedonia.
Source: Survey questionnaire, processed by the author.
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As seen, 39% of the municipalities place traffic calming means near elementary and high schools.
14% near kindergartens, 12% in the densely populated areas, 7% on high speed streets, 5% on long
straight streets where the drivers can develop higher speed, 4% place “traffic calming means” near
the facilities of public character, health institutions, critical places in the municipality and municipal
streets and 2% near streets with high speed driving, sports centres and children playgrounds.
Hence, it can be concluded that the major part of the municipalities place “traffic calming
means” for the purpose of increasing the safety of the children going to school or kindergarten,
then on the road ways in the municipalities, as well as near the institutions of public character
with higher frequency of people.
A review was made of the total number of placed “traffic calming means” in the urban
municipalities on the territory of the Republic of Macedonia that participated in the research
sample.

Flowchart 3. Number of placed “traffic calming means” in the Municipalities on
the territory of the Republic of Macedonia in the period from 2008 to 2012.
Source: Survey questionnaire, processed by the author.
According to the number of placed “traffic calming means” in the period from 2008 to 2012,
the greatest number of such means was placed in Vrapchishte (35), then in Ohrid (29), Prilep
(24), Saraj (21), followed by Gazi Baba (11), Makedonska Kamenitsa (10), Veles (10), and then
in the remaining municipalities with smaller number of placed traffic calming devices.
It is quite surprising that from the highly urban municipalities, the following municipalities
have not placed “traffic calming means”: Karposh, Tetovo, Radovish, Kichevo, Demir Hisar,
Resen and Tetovo.
And while the developed countries use different approach towards planning and placement
of the traffic calming means, the Republic of Macedonia does not have systematized researches
and analyses for their placement and no cost-benefit analysis. Apart from the separated funds
in some of the municipalities, some of them do not even separate any funds for such purpose.
The places where the traffic calming means are placed usually do not include project and are
made of material which does not require many financial costs. The benefits include increased
traffic safety, increased comfort and mobility for travelling without using motor vehicles, reduced travelling with motor vehicles, reduced noise and air pollution, increased interaction
between the neighbourhoods, increased values of the properties and much more attractive
image for the streets. The traffic calming can help in creating more inhabitable communities
from different aspects.
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CONCLUSION
The traffic has very important role in the social and the economic development of a country.
The impact is reciprocal and mutual, since the economic development of the country also affects the traffic development. The economic benefit from the placement of the traffic calming
means in the urban communities is quite significant from different aspects for the residents
and for the business community. The traffic calming usually provides most benefits for the pedestrians, cyclists and local residents. The benefits from the traffic calming means encompass
increased traffic safety, reduction of the speed of the vehicles, increased safety and mobility for
travelling without using motor vehicles, reduced travelling with motor vehicles, reduced noise
and air pollution, increased interaction of the neighbourhoods, increased value of the properties and much more attractive image for the streets, positive impact on the working conditions
of small-sized enterprises and increased revenues of such enterprises.
To show how traffic calming means are viewed in the Republic of Macedonia, and how, or if
there is any economic analysis made of their placement, a survey has been conducted. According the research, very few of the smaller municipalities did not place this type of means, but, in
the column of municipalities that did not place traffic calming means, some major municipalities appear. There are no systematized researches and analyses in the Republic of Macedonia
for the placement of traffic calming means, as well as no cost-benefit analysis. Apart from the
separated funds in some of the municipalities, some of them do not even separate any funds
for such purpose. The places where the traffic calming means are placed usually do not include
project and are made of material which does not require many financial costs. More attention
should be paid to the study of the economic effects and benefits, similar to the already conducted research in the literature worldwide. The public should be also included in the planning
of the traffic calming means. The projects for planning of the traffic calming means should be
made by experts who are introduced with the design standards and the traffic rules. The projects for traffic calming means should have multi-purpose goals, including the street aesthetics,
improvement of the conditions for walking and cycling, as well as control of the traffic speed.
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Сажетак: Аутори су пажњу усмерили на истраживање проблема у раду полиције
на безбедносном сектору. Готово сви полицијски послови у односу према корисницима услуга – грађанима, организују се на подручју безбедносног сектора. Из тог разлога и због остваривања основних поставки полиције у заједници, безбедносни сектор
је веома значајна организационо-територијална јединица полицијске испоставе. Поред тога, сектори могу бити организовани као део полицијске испоставе опште надлежности и/или саобраћајне полицијске испоставе. Основни проблем истраживања
се односи на идентификацију проблема који се јављају у раду полицијских службеника. Проблеми који се јављају могу се класификовати на проблеме који се односе
на рад полиције у заједници, проблеме организационе-технолошке природе и проблеме евиденција. Неки од тих проблема су недовољан број полицијских службеника
који раде на безбедносном сектору, неустаљеност полицијских службеника на сектору, недовољно коришћење потенцијала друштвене заједнице, углавном реактивно
а не превентивно дејство полиције итд. Нека од решења укључују повећање броја
полицијских службеника за рад на полицијском сектору, дозвољавање полицијским
службеницима да имају већу креативност у раду, рационализација „несекторских“
послова, побољшање комуникације с грађанима и сл. У том смислу, веома је значајно
да се истраје у нуђењу потенцијалних решења јер ово није коначан списак проблема
у секторском раду полицијских службеника.
Кључне речи: безбедносни сектор, полицијски службеник, послови, задаци, проблеми.
УВОД
Секторски рад у Републици Србији има релативно дугу традицију. Наиме,
први облици сарадње полиције с грађанима потичу из времена кнеза Милоша
Обреновића, док своју пуну експанзију достиже осамдесетих година прошлог века.
Безбедносни сектор обухвата територију једне или више месних заједница, док се
саобраћајни сектор формира на подручју станице саобраћајне полиције и обухвата
одређен број облика саобраћајне инфраструктуре у оквиру насељених места (улице,
тргове, раскрснице) или ван насељених места (део путног правца, ауто-пута, магистралног пута итд.). Величина сектора се утврђује на основу безбедносне проблематике одређеног подручја, степена урбанизације, броја и густине насељености становништва, привредно-економске развијености, развијености саобраћаја и туризма
итд.4 Постојећим Законом о полицији је побројано укупно десет различитих послова
1 Рад је резултат истраживања на пројекту „Управљање полицијском организацијом у спречавању и
сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичкополицијска академија у Београду у оквиру циклуса научних истраживања 2015‒2019. година.
2 daliborkekic@yahoo.com
3 milos10jul@gmail.com
4 Д. Субошић, Организација и послови полиције (2. изд.), Криминалистичко-полицијска академија,
Београд, 2013, стр. 214.
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које обавља полиција. Нацртом Закона о полицији, који се тренутно налази на јавној
расправи, наведено је укупно 12 различитих послова које полиција обавља.
Послове и задатке које полицијски службеници обављају на безбедносном сектору
могу се категорисати у 14 послова и 54, односно 62 задатка (у зависности од тога да
ли на безбедносном сектору има припадника саобраћајне полиције). Организација рада
на безбедносном сектору, поред Закона о полицији, утврђена је и Упутством о начину организовања и вршења унутрашњих послова на безбедносном сектору. С циљем
ефикасног сузбијања криминалитета и унапређења заједничког рада криминалистичке
полиције и припадника полиције на безбедносном сектору, начелник полицијске управе
може да одреди припаднике криминалистичке полиције за сузбијање криминалитета
на одређеном безбедносном сектору. Непосредно надлежни руководилац безбедносног
сектора је вођа сектора, који је, поред наведених, одговоран и за извршавање неких додатних задатака, као и за вођење документације која представља досије сектора који садржи укупно 28 прилога. Поред вође сектора (који може бити вођа сектора I категорије)
на сектору раде и припадници полицијске испоставе, који се дневним распоредом рада
ангажују за обављење послова и задатака на безбедносном сектору.
На сектору се остварују позорничка и патролна делатност, које чине базу за
територијални и превентивно-репресивни рад полиције. Помоћу тих делатности се
остварују сви послови на безбедносном сектору. Позорнички односно патролни рејон
се утврђује на основу безбедносне процене. Позорнички рејон се утврђује на основу
праћења и процењивања стања безбедности на одређеном делу територије и степена безбедносне угрожености. На одређеном рејону се може успоставити стални позорнички
рејон, повремени позорнички рејон (присуство полиције је потребно током одређеног
доба дана или током одређеног времена, или одређеног дана, или одређених дана) и
сезонски позорнички рејон (када је повећано присуство полиције потребно током, на
пример, туристичке или радне сезоне).
Реч сектор (лат. sector ‒ исечак) у свакодневном говору има више значења:
tу геометрији – исечак, део круга између лука и два полупречника повучена из средишта до крајева тога лука;
tу војсци – део или одсек борбене или утврђене линиј, и
tу привреди – област производње где се производи на начин својствен тој области
(државни сектор, задружни сектор, приватни сектор).
У МУП-у Републике Србије сектори су организационе јединице Министарства којима
се стварају услови за рад осталим организационим јединицама, посебно полицији односно Дирекцији полиције. У државној управи сектор се образује за обављање послова који представљају заокружену област рада у министарству, посебној организацији,
Генералном секретаријату Владе и Управи за заједничке послове републичких органа.
Сектор може да се образује и у органу у саставу ако то налажу природа и обим његових
послова, као и у служби Владе ако је уредбом којом је она основана прописано да њен
директор има једног помоћника или више њих.5
На основу Упутства, сектор се формира на територији за коју је надлежна полицијска
станица и представља одређену природну или безбедносну целину на којој се може
ефикасно пратити стање безбедности и организовати извршавање послова и задатака
из делокруга рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Саобраћајни
сектор се формира на територији за коју је надлежна саобраћајна полицијска испостава
или полицијска станица и обухвата одређени број улица, тргова и раскрсница у градовима и већим насељеним местима, као и путне правце ван насељених места, док се на ауто-путевима, магистралним и регионалним путевима надлежност саобраћајног сектора
односи претежно на деоницу пута.

5 Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним
организацијама и службама Владе, Службени гласник Републике Србије, број 23/2006, тачка 10.
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Ако би се полицијски послови и задаци класификовали на оне који су више, тј. традиционално полицијски и оне који су мање, односно нетрадиционално полицијски, могло
би се рећи да послови и задаци које полицијски службеници обављају на полицијском
сектору свакако припадају првенствено традиоционалним пословима полиције. Отуда
још већи значај рада полицијских службеника на сектору.
У изградњи безбедне друштвене заједнице једну од кључних улога има полицијска
служба. Органи за спровођење закона имају двојаку улогу ‒ представљају репресивни
механизам за решавање већ почињених криминалних радњи, али и сервис грађана који
служи за унапређење безбедности. То значи да улога полиције није само контрола криминалних активности већ и старање о одрживом партнерству с грађанима ради превентивног деловања у изградњи безбедног окружења. Тиме је превенција криминала
један од задатака полиције, без обзира на то што она себе оцењује на основу сузбијања
и смањења криминала у пракси. Превентивно деловање је могуће само уз стално
унапређење сарадње са заједницом, организационе културе у полицији и полицијских
метода рада заснованих на знању.6
Основни задатак је да се утврди који су проблеми у раду полиције на безбедносном
сектору. Сви ти проблеми се, пре свега, могу сврстати у две групе. Прва група проблема
би се односила на проблеме објективне природе, а друга на проблеме субјективне природе. Објективни проблеми су проблеми који не зависе само од полиције, односно то су
проблеми друштва у целини. Субјективни проблеми су они који се односе на то да ли и
како полиција поступа, тј., да ли поступа у складу са задацима и пословима које обавља
или би требало да обавља. Прецизније, то су проблеми које полиција може самостално
да решава без потребе да грађани учествују у њиховом решавању. Већина наведених
проблема су углавном субјективни и претежно зависе од полиције, тј., од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије.
Недовољан број полицијских службеника који учествују у раду на безбедносном сектору. Дакле, постојећом систематизацијом и утврђеним пословима и задацима полиције
је предвиђено да на безбедносном сектору ради пет или седам полицијских службеника
(у зависности од тога да ли је у питању безбедносни сектор или безбедносни сектор I
категорије), што је недовољно. Предвиђених пет, односно седам полицијских службеника тешко да могу достићи потребан ниво реализације предвиђених послова и задатака.7 Претпоставка да они у безбедносном сектору обављају готово све послове полиције
изгледа нестварна, што је свакако један од разлога неуспешности тог концепта рада
полиције у Републици Србији. Када се узме да у Републици Србији има око 1.000 безбедносних сектора, долази се до веома малог укупног броја радника на сектору, односно
да се само нешто више од 5.000 полицијских службеника бави послом који је традиционално изворни полицијски посао.
Полицијски службеници нису устаљени на свом подручју (сектору). Због те чињенице,
недовољно је развијена сарадња с грађанима (извор проблема је често ангажовање
полицијских службеника за послове који нису изворно полицијски ‒ посебне врсте
обезбеђења, обезбеђење одређених личности и објеката, пружање различитих облика полицијске помоћи и сл.). Још је седамдесетих година прошлог века у полицији
(милицији) Републике Србије сазрела свест о потреби устаљивања позорника – неопходност устаљивања радника на одређеном подручју, што је условило развој секторског
начина рада као логичне последице такве оријентације. Наиме, обезбеђење политичких,
спортских, културних и других јавних манифестација, као и окупљања грађана, када руководиоци инсистирају на прековременом раду полицијских службеника, задржавању
целокупних смена или ангажовању смена ван распореда рада, узрокује додатне трошко6 D. H. Bayley, Police for the Future, Oxford University Press, New York, 1994, str. 102.
7 М. Николић, Територијални принцип у организовању полиције Србије, у: М. Хаџић, Д. Симић, Б.
Молисављевић (ур.), Национална и глобална безбедност: збирка радова специјализаната Факултета
политичких наука – генерација 2004, Факултет политичких наука, Београд, 2005, стр. 233‒266.
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ве, али и незадовољство самих радника. Полицијски службеници често истичу да велики део службе проводе неискоришћено и готово без посла, а да су потом прековремено
ангажовани на активностима које захтевају присутност полиције.
Полиција не користи довољно потенцијале друштвене заједнице (комуникација
између полицијских службеника и грађана је углавном усмерена и сведена на инцидентне ситуације и ситуације када грађани траже помоћ, што свакако мора да се промени).8
Још постоји пракса да се комуникација између грађана и полиције своди само на разговор о евентуалним последицама неке криминалне радње или последицама неке
непредвиђене ситуације. Предуслов за остваривање квалитетне сарадње је унапређење
међусобне комуникације, јачање поверења, повећање субјективног осећаја безбедности
грађана и изградња партнерског односа.
Полиција углавном делује реактивно, а не превентивно (настоји се да полиција што
хитније делује када се већ догоди нека инцидентна ситуација, док се мања пажња усмерава ка превенцији). Основни циљ сталне покривености територије за коју су задужене полицијска испостава и полицијска станица опште надлежности јесте што бржа
реакција полицијске службе и полицијског службеника на догађај у коме неко тражи
интервенцију полиције или на догађај у коме полицијски службеници сами препознају
правну основу за интервенцију (чињење прекршаја или кривичног дела, непосредно
отклањање опасности и др.). Уколико полицијске службе такве догађаје не уоче или
их грађани не пријаве, активности полиције изостају по правилу, осим у случајевима
тзв. селективне контроле возача, возила и сумњивих особа. Основни предуслов за
предузимање мера и активности је чињеница да се некоме негде нешто догодило, а
устаљена реакција на догађај је предузимање хитних мера усмерених ка санирању последица догађаја, те проналажењу и привођењу починилаца, док се предузимање мера и
поступака у смислу превенције своди на занемарљиву меру.
Рад полицијских службеника је претежно шаблонски и формализован (пример тога
је увођење појединих обезбеђења или позорничких рејона, иако непотребних – обилазак пијаце или тржнице у нерадно време, или праћење догађаја на објекту за који
више не постоји интересовање за насилничко деловање). Устаљеним начином сменског
рада полицијска станица веома подсећа на предузеће или фабрику. Формализованост
се огледа и у употреби радних налога, у којима се полицијским службеницима наводе општи и посебни радни задаци. С времена на време радни налози на неки начин
сами себи постају сврха и уједно условљавају непотребан утрошак времена и новца.
Нерационалност се јавља и као непосредна последица шаблонизованог и формализованог планирања службе. Веома често се полицијски службеници у подједнаком броју
распоређују у сменски систем и раде према месту и у времену када се не догађа ништа значајно за безбедност грађана. Притом се непотребно исцрпљују са по неколико
ноћних смена месечно, што изискује непотребне материјалне трошкове.
Рад полицијских службеника на сектору није проблемски оријентисан ка грађанима
(грађани често зову полицију да им помогне у решавању свакодневних проблема ‒ на
пример, због радног времена угоститељских објеката, буке и сл., када се полиција често
огласи ненадлежном, што доводи до тога да грађани и када виде неки проблем који је
делимично „полицијски“ одустају од сарадње с полицијом). Због многих проблема који
се догађају у окружењу, грађани све чешће зову полицију и од ње као институције и
полицијског службеника као појединца очекују решење. С обзиром на то да је полиција
хијерархијски организована организација и да је на самом врху полицијске организације
решавање проблема грђана, то до сада није препознато као један од приоритета у раду.
Полицијски службеници се често налазе у дилеми да ли да обављају такве послове, и ако
се и одлуче да их решавају, премишљају о томе у којој мери да им се посвете. Из тог разлога, полицијски службеници се често опредељују да саветују грађане да позову неког
другог проглашавајући себе „ненадлежним“. Притом, полицијски службеник се у већини
8 V. Faber; I. Cajner-Mraović, Reforma operativno-preventivnog rada policije u odori, Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Zagreb, 2003.
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случајева и не потруди да грађане правилно усмери и да им помогне у успостављању
контакта с „надлежном“ службом.
Неадекватност опхођења полицијских службеника према грађанима (наглашен приступ тајновитости тј. конспиративности, док јавност у раду полиције изостаје). Веома
често се догађа да полицијски службеници не дају податке грађанима ни о случајевима
за које су грађани непосредно заинтересовани. У тим ситуацијама се правдају потребом
да се истрага заштити. Такође, полицијски службеници не обавештавају грађане ни о
проналажењу починилаца кривичних дела, нити позивају грађане да би од њих сазнали
да ли имају неке додатне информације о евентуалним починиоцима кривичних дела.
Овде је реч о организационој култури унутар полицијске организације и индивидуалном опхођењу полицијских службеника, о стиловима руковођења и комуницирања.
Проблеми везани за досије сектора (преобиман досије који је стално потребно
ажурирати).9 У оквиру досијеа има укупно 28 различитих евиденција, од којих неке
можда треба и укинути – на пример, Преглед здравствених установа и апотека: различите приватне апотеке веома често мењају своју локацију и власништво, због чега је
посао полицијских службеника да воде уредну и тачну евиденцију о апотекарским установама отежан.10 С тим у вези, мишљења стручњака су да ту евиденцију треба укинути
или поједноставити у смислу да се подаци воде само о установама које имају одређен
степен сталности локације. Преглед објеката сврстаних у I категорију угрожености од
пожара представља област интересовања и рада Сектора за ванредне ситуације, као и
Преглед добровољних ватрогасних друштава. Преглед предузећа и радњи који се баве
производњом, преправљањем и поправљањем, прометом и превозом експлозива, оружја
и муниције се води у оквиру Сектора за ванредне ситуације и потребно је да Сектор за
ванредне ситуације редовно уступа податке о таквим објектима полицијским службеницима на сектору, како би се избегло преклапање посла а тиме и губљење времена и
ресурса. Такође, многе евиденције је потребно изменити и прилагодити савременим потребама, а поједине реконструисати и поједноставити.
Уколико би се наведени проблеми класификовали, проблеми везани за недовољан број
полицијских службеника и они који се односе на неустаљеност били би сврстани у групу доминантно организационо-технолошких проблема. Проблеми везани за неадекватност опхођења полицијских службеника према грађанима, проблемски-неоријентисан
рад полицијских службеника ка грађанима, шаблонски и формализован рад, реактивни
а не превентивни рад и претежно реактивно а не превентивно поступање полицијских
службеника припадали би групи проблема који се односе на рад полиције у заједници.
Последњи наведени проблем је проблем документовања и евидентирања.
ПОТЕНЦИЈАЛНА РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА РАДА ПОЛИЦИЈЕ
НА БЕЗБЕДНОСНОМ СЕКТОРУ
Уколико се сагледају многобројни проблеми наведени у претходном тексту, може
се уочити да је то ипак само део проблема у вези с делотворним и ефикасним радом
полицијских службеника на безбедносном сектору. Премда је значајно навести који су
проблеми у питању, још је важније навести евентуална решења тих проблема.
Веома је важно да се превасходно ангажује већи број полицијских службеника на
сектору. Наиме, поједини послови, који нису претежно изворно полицијски, треба да
се издвоје из делокруга полицијских испостава и станица, а да се међу послове тих
полицијских организација претежно сврстају они који се обављају на безбедносном сектору. Такође, поједине послове треба у потпуности изместити из полицијске организације
Србије. Ти послови се односе на различите врсте обезбеђења манифестација, одређених
личности и објеката (нпр., обезбеђење многобројних конзулата и амбасада). Те послове
Упутство о вођењу евиденција у станицама и другим јединицама милиције, МУП Републике
Србије, Београд, 1995.
10 Ibidem.
9
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треба поверити организацијама приватног сектора безбедности или их, уколико клијент
захтева присуство полиције, адекватно наплатити. Исто тако, веома је велики број административних сектора унутар полиције, те је чест случај да се у различитим управама
у седишту налазе неискусни полицијски службеници којима је то прво запослење. Коначно, крајња мера је и запослење нових полицијских службеника.
Полицијским службеницима који су у сектору треба допустити да делују у складу
са сазнањима до којих су дошли на сектору и омогућити им да испоље креативност у
деловању. Рад полицијског службеника у односу на грађане и починиоце прекршаја и
кривичних дела је самосталан и креативан, с доминантно израженом применом дискреционог права одлучивања ‒ тзв. ситуационо деловање. Квалитет рада се не може
побољшати јаким надзором, централизацијом радног процеса и сталним извештавањем
и консултацијама на неколико нивоа руковођења, већ се радни процес мора добрим
делом децентрализовати а поступање полицијског службеника осамосталити. Давање
могућности полицијским службеницима да одлучују о начину поступања у конкретној
ситуацији, али и чињење одговорнима полицијских службеника за стање на територији
за коју су надлежни, обезбедиће делотворан рад полицијских службеника.
Потребно је и појачати контролно-надзорни рад полиције, који треба да прерасте у
делатност. Наиме, да би полиција радила у складу с потребама својих грађана, потребно
је да полицијски службеници имају непосредан контакт са свим грађанима у својој околини. На тај начин, сваки грађанин ће имати бољи увид у рад полицијских службеника,
а тиме и у надзор над радом полиције као јавног сервиса. Исто тако, сваки добронамерни грађанин биће свестан значаја да у својој близини има полицијског службеника
и, уколико је то потребно, од грађана се у таквим ситуацијама може очекивати да помогну полицијском службенику. Контролно-надзорни рад полиције се може појачати
ангажовањем различитих државних агенција и организација цивилног сектора. У том
смислу, ближом сарадњом полиције и грађана, али и других служби и невладиног сектора, полиција јача и сопствени контролно-надзорни рад.
Побољшању комуникације с грађанима не сме се приступити с позиције ауторитета,
већ се мора поћи од отворене комуникације. То се постиже тако што сваки грађанин на
нивоу локалне заједнице мора упознати и препознати „свог“ полицијаца, те на тај начин
успоставити свој однос према полицији као институцији. Полицијски службеник међу
грађанима не сме бити препознат само као полицајац у униформи који носи одређени
идентификациони број, већ мора бити познат лично (именом и презименом) и признат
од стране грађана (својим знањем и поступањем). Полицијски службеник и полицијска
организација у Републици Србији морају пронаћи нове начине комуникације променом
стила комуникације полицијског службеника.
У опис посла „секторских“ службеника (не постоје секторски радници у пуном
смислу те речи већ полицијски службеници ангажовани на сектору) треба увести
пружање помоћи грађанима и у пословима који нису искључиво полицијски, дакле,
помоћи грађанима који су у невољи. То подразумева да, уколико неки грађанин затражи помоћ полицијског службеника, полицијски службеник мора да се потруди да,
иако евентуална интервенција није из домена полицијских послова, покуша да упути
грађанина на решење проблема. Такође, веома је значајно да полицијски службеници у
току обављања службе уочавају грађане којима је потребна помоћ и да, ако је потребно,
лично организују позивање неопходне службе. То подразумева и побољшање сарадње
полиције као институције с другим јавним сервисима и организацијама који брину о
безбедности и потребама грађана.
Увођење система контактних рејона, као у Црној Гори и у Хрватској, подразумева прецизно одређивање дела безбедносног сектора на коме је изражена безбедносна проблематика из надлежности полиције, где је повремено или континуирано повећана фреквенција
грађана и где се налазе објекти од посебног интереса. Формирањем таквог рејона још се
израженије одређује тежиште деловања полиције на одређеном простору и то претежно
превентивним активностима и мерама. Величина контактног рејона се одређује тако да
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број и врста полицијских послова и задатака, као и површина територије, не надилазе
објективне могућности деловања једног полицијског службеника.
Наравно, није могуће описати и навести све облике и методе усмереног деловања
ка решавању проблема грађана у полицијској пракси. Циљ овог саопштења је био
пружање помоћи у уочавању дискрепанци између прокламованог служења интересима грађана и стварног односа полиције према њима и заједници на територији безбедносног сектора. У том смислу, битно је да се подстакну процеси промена у оквиру
полицијске организације који трају више од деценије и по. Те промене морају кренути од врха полицијске организације ка доле, при чему је неопходно осигурати њихову
прихваћеност и максимално ангажовање у њиховом креирању и спровођењу.
ЗАКЉУЧАК
Организација рада полиције на безбедносном сектору је од суштинске важности за
полицију, јер је то тзв. изворни полицијски начин деловања полиције. Наиме, тај облик
рада полиције је основ и у оквиру њега се остварује и савремени концепт рада полиције
у заједници. Такав облик рада је конкретан у погледу старања о безбедности грађана,
јер грађани у оквиру њега имају непосредан контакт с полицијом и радом полицијских
службеника. Захваљујући таквом начину рада и односа с грађанима, грађани стичу утисак и граде мишљење о полицији и полицијском раду. Стога је неопходна велика опрезност у примени и практиковању секторског рада.
Ма колико то било медијски пропраћено и популистички истицано последњих година, рад полиције се умногоме урушио јер није обраћена довољна пажња на рад полиције
на сектору. Полиција је све више окренута тзв. пословима који у суштини нису изворно полицијски (обезбеђење одређених личности и објеката, праћење различитих
делегација, обезбеђење скупова итд.). Веома је важно да се секторски начин рада установи и оствари у свом пуном облику, да се број полицијских службеника повећа, или да
се величина и облик сектора и начин рада у сектору промене.
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CURRENT PROBLEMS OF POLICE WORK IN THE SECURITY SECTOR
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Assistant Professor Dalibor Kekic, PhD
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Milos Milenkovic
Sector for Emergency Management, Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Abstract: The authors of this paper have focused their attention on research of problems in
security sector policing. Almost all police activities in relation to service end users – citizens,
are organized in the area of security sector. For this reason and for reasons of achieving basic
principles of community policing, security sector is a very important organizational and
territorial unit of a police office. In addition, sectors can be organized as part of a police office
of general jurisdiction and/or traffic police office. The main subject of research relates to the
identification of problems that occur in the work of police officers. The problems that occur can
be classified into the problems relating to community policing, organizational and technological
problems and the problems of record keeping. Some of these problems include: the insufficient
number of police officers who work in the security sector, transient police officers in the sector,
resources of the community are not used enough, the police act mainly reactively rather than
preventively, etc. Some of the solutions to these problems are: the increased number of police
officials in police sector, allowing police officers greater creativity in their work, rationalization
of “non-sectoral” tasks, improving communication with the citizens, etc. In this regard, it is
very important to persevere in offering potential solutions, given that this is not the final list of
problems in the sectoral work of police officers.
Keywords: security sector, police officer, affairs, tasks, problems.

WOMEN AND ORGANIZED CRIME:
MYTH OR REALITY (CURRENT SITUATION)
Stanojoska Angelina, PhD1
University “St.Kliment Ohridski”, Faculty of Law, Bitola
Abstract: Women’s position in society, their subordination in terms of the stronger sex,
their role in the game of patriarchal domination of men, exclusion from social life has led to
their exclusion from every sphere of it. For many years, women almost did not have an opportunity to break the law and if they, in some circumstances, did that through night, they were
declared as mentally ill. The changes of society and the new values as democracy have led to
recognition of equality and to recognition of importance of women in society and life. Thus,
their inclusion in everyday life has grown into, relatively speaking, their involvement in crime
statistics. Day by day, their number increases, as it is in step with their emancipation and with
their new place in social life that many years before was unfairly taken from them. This paper
aims to demonstrate that modernity and development of society, women’s nature, their social
role, have led to the demolition of the myth of women-criminals, but also that the appearance
of the modern forms of crime are not immune to the female presence. Also, through its words,
readers should understand the role of female offenders into the dominantly male criminal
organizations and organized groups, and through the use of statistics to see the upward trend
of female presence when organized crime is subject of concern.
Keywords: criminal organization, offender, organized crime, role, society, women.
INTRODUCTION
Throughout history, women have assumed various social roles. In prehistoric age, women had a particular cultural role. In hunter-gatherer societies, women were generally the
gatherers of plant foods, small animal foods and fish, and their role was to cook what they
gathered, while men hunted meat from large animals. In more recent history, gender roles
have changed greatly.2 For example, textile work is traditionally and historically a female occupation in many cultures. During the World War II, some women performed roles, which
would otherwise have been considered as male jobs by the culture of that time, for example,
working in factories.
Traditionally, middle class women were involved in domestic tasks emphasizing child
care. For poorer women, especially working class women, although this often remained
an ideal, economic necessity compelled them to seek employment outside their home. So,
many of the occupations that were available to them were lower paid than those available
to men. As changes in the labour market for women came about, availability of employment changed from only long hour factory jobs most commonly known as “dirty jobs” to
“cleaner”, more respectable office jobs where more education was demanded. These shifts in
the labour force led to changes in the attitudes of women at work, allowing for the revolution which resulted in women becoming career and education oriented.
Throughout the 1980s, institutions and governments tried to equalize conditions for both
genders (men and women) in the workplace. However, the inequalities at home stumped
women’s opportunities to succeed as far as men. Professional women are still responsible for
domestic labour and childcare, but many female academics, including scientists, avoided
having children. As people would say, they have a “double burden” which does not allow
them the time and energy to succeed in their careers. Furthermore, though there has been
an increase in the endorsement of egalitarian gender roles in the home by both women and
1 Stanojoska Angelina, PhD, is an Assistant Professor at the Faculty of Law, University “St.Kliment Ohridski”
– Bitola, Republic of Macedonia.
2 Sharpe, S. (1976). Just like a Girl. London: Penguin.
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men, a recent research study showed that women focused on issues of morality, fairness, and
well-being, while men focused on social conventions.3 Until the early Twentieth century, U.S.
women’s colleges required their women faculty members to remain single, on the grounds that
a woman could not carry on two full-time professions at once. According to Schiebinger, “Being a scientist and a wife and a mother is a burden in society that expects women more often
than men to put family ahead of career.”4
Movements advocate equality of opportunity for both sexes and equal rights irrespective of
gender. Through a combination of economic changes and the efforts of the feminist movement,
in recent decades women in many societies now have access to careers beyond the traditional
homemaker. Although a greater number of women are seeking higher education, salaries are
often less than those of men. CBS News claimed in 2005 that in the United States women who
are between 30 to 44 years of age and hold a university degree make 62 percent of what similarly qualified men do, a lower rate than in all but three of the 19 countries for which numbers
are available. Some Western nations with greater inequity in pay are Germany, New Zealand
and Switzerland.5
There have also been many forms of violence against women, which have been prevalent
historically, notably the burning of witches, the sacrifice of widows (such as sati) and foot binding. The prosecution of women accused of witchcraft has a long tradition, for example witch
trials in the early modern period (between the 15th and 18th centuries) were common in
Europe and in the European colonies in North America. Today, there are remain regions of
the world (such as parts of Sub-Saharan Africa6, rural North India7, and Papua New Guinea8)
where belief in witchcraft is held by many people, and women accused of being witches are
subjected to serious violence. In addition, there are also countries, which have criminal legislation against the practice of witchcraft. In Saudi Arabia, witchcraft remains a crime punishable
by death, and in 2011 the country beheaded a woman for ‘witchcraft and sorcery’.9 Violence
against women is a serious problem nowadays. The UN Declaration on the Elimination of Violence against Women defines “violence against women” as: any act of gender-based violence
that results in, or is likely to result in, physical, sexual or mental harm or suffering to women,
including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring
in public or in private life10 and identifies three forms of such violence: that which occurs in the
family, that which occurs within the general community, and that which is perpetrated or condoned by the State. It also states that “violence against women is a manifestation of historically
unequal power relations between men and women”.11 Specific forms of violence that affect women include female genital mutilation, sex trafficking, forced prostitution, forced marriage, rape,
sexual harassment, honour killings, acid throwing, and dowry related violence. Governments
can be complicit in violence against women, for instance through practices such as stoning (as
punishment for adultery).
In Macedonia, women for the most part occupy a lower position than men in many areas of
life, including within the family and in society in general. This is particularly the case in rural
areas. This was compounded by the disproportional impact that post-independence economic
upheaval had on women, leading to high rates of female unemployment. Women belonging to
Macedonia’s Roma community face particular marginalisation and discrimination, as a result
of their gender and ethnic identity.
3 Gere, J., & Helwig, C. C. (2012). Young adults’ attitudes and reasoning about gender roles in the family context.
“Psychology of Women Quarterly, 36”, pp. 301-313.
4 Schiebinger, Londa (1999). Has Feminism Changed Science? : Science and Private Life. Cambridge: Harvard
University Press. pp. 92–103.
5 “U.S. Education Slips In Rankings” CBS News. 13 September 2005.
6 http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=djcil#H2N1.
7 http://www.mrc.ac.za/crime/witchhunts.pdf.
8 “Woman burned alive for ‘sorcery’ in Papua New Guinea”, BBC News. 7 February 2013.
9 “Saudi Arabia: Beheading for ‘sorcery’ shocking . Amnesty International”. Amnesty.org. Retrieved 2014-04-19.
10 “A/RES/48/104. Declaration on the Elimination of Violence against Women”. Un.org. Retrieved 2014-04-19.
11 United Nations General Assembly. “A/RES/48/104 – Declaration on the Elimination of Violence against Women – UN Documents: Gathering a body of global agreements”. UN Documents. Retrieved 2014-04-19.
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Macedonia ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women in 1994, and the optional protocol on violence against women in 2000. The
right to non-discrimination is upheld in article 9 of the country’s Constitution and the 2006
Law on Equality between Men and Women provides men and women with equal rights and
freedoms (although Amnesty International reports that this law is poorly implemented).
The idea of writing this paper came out of the unbalanced position between genders eve
in the modern age. We wanted to explain that such unbalance is also common in the criminal
world. Women rarely have high positions in the hierarchy of organized crime groups or are not
even part of them. The paper gives a short overview of explanation of women’s criminality and
their positions in the labyrinth of organized crime, showing how their roles have ranged from
Nigerian “madams” who occupy key positions in international human trafficking networks, to
Mexican female coyotes and leaders of drug trafficking networks in Colombia.
EXPLAINING WOMEN’S CRIMINALITY
Being the “other” gender, women through years were excluded from crime’s research and
were mostly mentioned occasionally. Their very low participation into crime activities was part of
some theories of crime and was in most cases connected to prostitution and their victimization.
Using his theory of criminals who are born as such, Lombroso and his son in law, Ferrero, were
measuring various body parts and noted physical irregularities among female offenders, such as occipital irregularities, narrow foreheads, prominent cheekbones and a “virile” form of face.
Lombroso and Ferrero reported fewer degenerative physical characteristics among female
offenders than they had found among men. Prostitutes were said to have more atavistic qualities than other female offenders, because they mostly offended against what Lombroso believed
to be “female decency”. The “evil tendencies” of women offenders were said to be more numerous and varied than those of men. Their “material instinct” and “ladylike” qualities were said
to be suppressed and they were depicted as more merciless in their violent offenses than their
male counterparts. Female criminals were believed by Lombroso and Ferrero to be overgrown
children with no moral sense.12
From the day they are born, women are suppressed by men. The same as crime is an exclusion in society, crime of women is exception in crime, because primitive women are more
prostitutes, than criminals. A woman criminal is a sinful and shameless creature. Prostitution
of women is equivalent of crime of men, and this makes small percentage of women just an
appearance, because when we put cases of prostitution together with those of crime acts committed by women, then numbers would be same as those for men and maybe even higher.13
Regarding women, he also mentioned abortion as one of main acts connected to women’s
criminality, accusing men for such situation. This stereotypical view of Lombroso totally disregarded the obvious motivation of economic necessity14, and connected women’s perpetrating
with their physical characteristics.
Criminological development and changing the angle of explaining crime brought the critical thought and its three streams. One of them is feminism whose basic opinion is connected
with the fundamentally gendered world and differences between the two genders. These differences are culmination of inequalities, which can be found as a result of cultural, historical and
societal processes.
Radical feminism identifies a patriarchal social order in which men dominate women as the
fundamental issue. The power imbalance is the product of sexist patterns of socialization that
instil a belief in male superiority. Both males and females come to accept differential gender
12 Brown, Stephen E., Finn-Aage Esbensen, Gilbert Geis. Criminology: Explaining Crime and its context. (Anderson Publishing: New Providence, 2010). p. 199.
13 Konstantinovic-Vilic, Slobodanka, Vesna Nikolic-Ristanovic, Miomira Kostic. Kriminologija. (Prometej: Beograd: 2010). p. 270.
14 Burk, Roger Hopkins. An introduction of criminological theory. (Taylor & Francis: New York, 2009). p. 66.
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role that place men in positions of relative power.15 Socialization patterns should be altered in
order to establish balance between gender roles in society.
First works carrying the label of feminist ones tried to explain women’s absence in crime
with gender’s inequality in society. Namely, women commit fewer crimes than men, because
women do not have the right to get jobs on places which till last years were only reserved for
men. Later these feminist explanations of criminal activities were severely criticized. Critics
started from emancipation of women during years, explaining that today in most parts of the
world women have equal rights with their male relatives, colleagues, and friends; and that even
if situation gives women opportunities to commit more crime, they still have less percentage of
participation than men. At the end, they conclude this is good, because emancipation of women did not touch the area of crime, leaving women still at the bottom of the list of perpetrators.
One of the apart-developed opinions of women’s criminality is the one of the existence of
formal and informal control. Namely, informal control, which is constituted by family, neighbours, friends, constitutes the framework by which women are held in their subordinated position. Women as consumers and sexual objects are the outside borders of men’s world and as
mothers, wives and daughters occupy their central place. In this way, it is predicted which of
them can be become victims and which criminals.16
In addition, the marginalization of women, mostly economic is seen as reason of criminal
activity. Namely, the absence of real meaningful opportunities for women is what leads to increases in crime. Despite the strides made by some women in some areas of the business market, the majority of women remains underemployed and underpaid.17
In a capitalist economy, market forces determine the value of goods, services, and labour,
all of which are commodified; their value to society is based on their economic worth. Society,
however, generally does not commodify the person performing the labour. Commodification
of the human body is the reduction of a human being into an article of exchange, an object
or product that is valued only for its economic usefulness and/or profit-generating potential
where there is no distinction between the labour performed and the person who performs it.
Hollywood stars are human bodies that are commodified. For example, society does not usually recognize a division between the stars’ labour – acting – and the stars as people. Images
of prostitutes as product, to be purchased and/or traded, fuel a mainstream market that takes
advantage of the modern desire for instant ownership and stimulation. These images work to
fuel male desire for possession and control of a female prostitute, and, in some instances, work
to reinforce nostalgia for an earlier era when the complete control of women was a natural male
right. Throughout human history, women were routinely commodified, bought, and sold in the
marriage arena, rarely allowed autonomy outside their ownership by a husband or a male relative. The commodification of prostitutes and prostitute images is in some instances marketed to
reinforce patriarchal structures. In modern society, and particularly the Internet age, sex products, including prostitutes both male and female, have become a desirable commodity. Sex is the
ultimate cultural opiate and is vigorously marketed to the populace as a panacea for individual
isolation, which has been one result of the Internet age. In capitalist economies, widespread
commodification of the prostitute to sell products, particularly clothing, shoes, and jewellery,
has worked to normalize the image of the female prostitute, rendering her doubly commodified
in the sense that as a physical object/commodity she is literally purchasable for sex, and as an
image that is reproduced into various other commodities, becoming numerous fragments (such
as articles of clothing or jewellery) that are then widely marketed to the public.18
As we can see by the above mentioned, women’s criminality was and still is explained by many
different angles, using many different characteristics of the biological, psychological or social ar15 Brown, Stephen E., Finn-Aage Esbensen, Gilbert Geis. Criminology: Explaining Crime and its context. (Anderson Publishing: New Providence, 2010). p. 345.
16 Konstantinovic-Vilic, Slobodanka, Vesna Nikolic-Ristanovic, Miomira Kostic. Kriminologija. (Prometej: Beograd: 2010). p.335
17 Williams, Frank III P., Marilyn D. McShane. Criminological Theory. (Pearson: New Jersey, 2010). p. 192.
18 Melissa Hope Ditmore, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, Vol. 1&2. (Westport-London: Greenwood
Press, 2006), pp. 114-115.
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eas. Women’s role through years changed its place from a subordinated one to an equal one.
Equality brought changes into statistical views of crime, giving women other characteristics as
criminals, and finding them even into committing more complex criminal activities (meaning
that women’s positions helped them to be part of these complex criminal activities, not their intellectual abilities that existed since the beginning and for a long time were not accepted as reality).
WOMEN AND ORGANIZED CRIME: PARTICIPATION AND ROLES
Certainly, women exist in male dreams and nightmares: the narratives warn that women
seduce, dispossessed of a penis they cannot know pleasure except through male energy, hence
they constantly wish to seduce the male from his reasoned pursuit of sensibility, from the progressive tasks of modernity. In Politics and the Arts, Rousseau warns that ‘never have a people
perished from an excess of wine; all perish from the disorder of women’. While wine just renders men stupid the ‘disorder of women’ contains a host of vices which can bring all government to an end. In Civilization and its Discontents, Freud warns that women are hostile to
and stand in opposition to civilization. Woman cannot achieve the sublimation of the passions
which the task of civilization requires. In the 18th century, Hegel criticized the actions of Antigone in the classical Greek drama for opposing the right of the state with her own subjectivity;
Hegel warned that the community created an enemy for itself within its own gates with women.
Specifically, when women hold the reins of political power the state is at once in jeopardy.
Thus, the wise men warned: women must be kept separate from the creative sites of modernity.
Women are the negative of the dominant male: the empty space of patriarchy’s other, constitute
by factors opposing the progressive. Women are the body which the mind disowns yet needs
(materialism), the purity which contrasts to the necessarily active role of construction (the virgin), the nature which serves as the fertility for culture (maternalism, menstruation), the night
that comes after day offering rest (the non-thinking) and sensuality (the whore), the bringer of
madness to reason (the site of hysteria).19
When the word ‘victim’ is gendered, as in French for example, being la victime, it is denoted
as female. If the genealogy of the word ‘victim’ is examined it is connected to processes of sacrifice in which again the victim was more often than not female. The links between this word
and being female implies that the passivity and powerlessness associated with being a victim
are also associated with being female. It is this link that is problematic for those working within
the feminist movement who prefer to use the term survivor to try to capture women’s resistance
to victimization.20
Injustice that women suffer can be seen through the vertical connections of power, constructed as binomial. With their help we can conclude how connections of power that differ
women from men – gender, white race from others – the skin colour, the countries from North
from those on South, the grownups from children, are identified. They are characterized with
vertical usage of power from one subject to another, which in some societies gives to men more
power and rights from women or right to discriminate and domination over the other races.21
The essential point here is not only that globalization changes traditional class relations
across the world, but also that it is a deeply gendered phenomenon, structuring and being
structured by the unequal power relations between men and women, and between poor and
affluent women – a point that tends to be overlooked in the prevailing globalization theories.22
Past scholars concluded that organized crime was sexually segregated because when the stakes
were high and the risks were great, women were more likely to remain in gendered roles as wives
or mothers, disconnected from crime, they were not meant to be risk takers because they were so19 Wayne Morrison, Theoretical Criminology: from Modernity to Post – modernism, (London – Sydney: Cavendish
Publishing Limited, 1995), pp. 383-384.
20 Sandra Walklate, Criminology: The Basics, (London – New York: Routledge, 2005), p. 98.
21 Organizacion Internacional para las Migraciones. Valores, Conceptos y Herramientas contra la Trata de Personas: Guia para la Sensibilizacion. (Bogota: OIM),p. 11.
22 Katja Franko Aas, Globalization and crime. (Los Angeles, London, New Delhi and Singapore: SAGE Publications, 2007), p. 42.
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cialized towards greater conformity. Public prosecutors in Argentina have expressed that women
are deemed the “weaker gender” and not properly equipped or trained to take substantive roles in
organized crime similar to men; thus, the attention is focused on the male who is naturally identified as the instigator. For this reason, Rossi argued, it is rare that women are in charge of criminal
organizations, and if they happen to take part, it is often in crisis situations, where the male boss
is in prison, a fugitive, or otherwise unable to fulfil his role.23
However, since the late 1990s, police agencies across the world, including INTERPOL and
Europol, have noted that on the one hand, women have gained more prominent roles in transnational organized crime networks, in particular human trafficking and, on the other hand, the
number of female offenders is substantial and growing. According to the United Nations Office
on Drugs and Crime (UNODC) the roles of female offenders in human trafficking networks
have become central.24 Women’s roles in human trafficking rings include their involvement in
recruitment. Mostly victims of trafficking after a period of time are “promoted” in recruiters
and in return they are not exploited any more. UN calls this trafficking method a “lucky human
trafficking”. Author connects it with Stockholm syndrome, but also with the only possibility for
victims to escape trafficking and stop being exploited.
Zhang challenged the traditional view that women are under-represented in organized
crime, by focusing specifically upon the role of (Chinese) women in international human
smuggling activities. Since this role was revealed to be greater than expected, they went on to
contend that organizational context and market demands shape the extent and nature of women’s participation in criminal enterprise. In effect, their line of reasoning is based upon the idea
of blocked opportunities: if women wished to choose for organized crime, they would have better options in human smuggling markets than in other markets such as local drug markets. In
human smuggling, Zhang argue, violence and turf are much less important and interpersonal
networks more salient in defining and facilitating smuggling operations, while gender ideologies about work and care giving, and the impact of safety as an overriding concern for clients,
put women in a relatively better position in these markets than in other markets.25
Regarding mafia groups and women’s place there, chronologically analyzed, females started
from no positions in Italian mafia groups to leadership roles, because of their blood ties.
There are four main Italian mafia-type groups present and active in Italy: the Sicilian Mafia, the Calabrian ‘Ndrangheta, the Neapolitan Camorra and the Puglese Sacra Corona Unita.
Although they have contrasting origins and are based in different regions, today they can be
defined by their common features: “mafia-type criminal organizations make up a secret society, with specific bonds of loyalty and a well-defined hierarchy of control, and act in pursuit
of gain, reputation and security,” their power is based on “exercising violence […], exploiting
traditional codes and manipulating social relationships”26
Women in Cosa Nostra, Sacra Corona Unita and ‘Ndrangheta make decisions and take acts, but
mostly remain subordinate and under control by the male part of the organizations. In contrary,
women in Camorra are more independent and because of their blood ties even gain leadership.
In the Republic of Macedonia, in cases of human trafficking, women are in most cases victimized. From 2002 until 2014, women rarely have been recorded in statistics as perpetrators
and when they were, their role hierarchal is on low level.

23 Jana Arsovska. Felia Allum “Introduction: women and transnational organized crime” Trends of Organized
Crime. Vol.17 (2014), p. 3.
24 Ibid.
25 Edward R. Kleemans. Edwin W. Kruisbergen. Ruud F. Kouwenberg. “Women, brokerage and transnational
organized crime. Empirical results from the Dutch Organized Crime Monitor” Trends of Organized Crime. Vol.17
(2014), p. 18.
26 Sciarrone R, Storti L. “The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in
Germany.” Crime, Law & Social Change 61 (2014), pp. 42-43.
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CONCLUSION
Women’s roles throughout history have changed in every sphere of life. The same happened
with crime. Although women are mostly victims of modern, organized crime, today through
change of line of powers, women are gaining more criminal “power”. However, knowing that
gender gap is still a reality, criminal roles have been copied from real life situation.
When females are part of organized criminal groups they mostly get simple, non - violent
roles, and more often do not take part of direct criminal attacks. They are either on the lowest scale of posts and functions in hierarchy or are used as baits for new victims, as the case of
human trafficking. In groups where they are included even in control and leadership, they are
gaining such place as a result of their blood line and connection with males in the groups.
In Macedonia, women when we analyze organized crime are rarely perpetrators, but even in
low numbers they are revealed as smugglers in smuggling of migrants cases.
This situation mostly is a result of the patriarchal stand of gender roles, the long period of
women’s connection to the role of housewife, the existing gap between genders even in XXI Century, their victimization in many areas of organized crime where commodification of female’s
body resulted with its use for pleasure without consent, selling their dignity and destroying lives.
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ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ – АНАЛИЗА СТАЊА,
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
Доц. др Мина Зиројевић1
Институт за упоредно право, Београд
Сажетак: Значај информационо-комуникационих технологија је наметнуо потребу да се у светским оквирима успоставе мере и механизми за заштиту друштва
и појединца од злоупотреба у тој области, усвајањем одговарајућих законодавних
решења и унапређењем међународне сарадње. Резултат таквих напора је, између
осталог, и доношење Конвенције Савета Европе о високотехнолошком криминалу, која је успоставила минимум стандарда које је неопходно да испуне, према
мишљењу међународне заједнице, национална законодавства ради ефикасне борбе против злоупотреба високе технологије. Кривичноправна законска решења у
тој области у Србији се могу разврстати у две групе. Првој групи припада пропис
материјалноправне природе, којим је предвиђено које радње представљају друштвено неприхватљиво понашање којим се нарушавају или повређују одређени заштитни објекти, а то је Кривични законик. Другу групу чини Законик о кривичном поступку, који успоставља процесноправне оквире којима су предвиђени механизми и
овлашћења државних органа у поступцима откривања, прикупљања доказа, кривичног гоњења и суђења учиниоцима кривичних дела високотехнолошког криминала.
Ауторка је покушала да укратко презентује напоре и проблеме с којима се Србија
суочава у том пољу и да прикаже најновије правне тенденције у Европи.
Кључне речи: Савет Европе, Европска унија, Србија, кривично право, високотехнолошки криминал.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Значај информационо-комуникационих технологија је наметнуо потребу да се
у светским оквирима успоставе мере и механизми за заштиту друштва и појединца
од злоупотреба у овој области, усвајањем одговарајућих законодавних решења и
унапређењем међународне сарадње. Резултат таквих напора је, између осталог, и
доношење Конвенције Савета Европе о високотехнолошком криминалу2 која је
успоставила минимум стандарда које је неопходно да испуне, према мишљењу
међународне заједнице, национална законодавства ради ефикасне борбе против
злоупотреба високе технологије. Кривичноправна законска решења у тој области у
Србији се могу разврстати у две групе. Првој групи припада пропис материјалноправне
природе, којим је предвиђено које радње представљају друштвено неприхватљиво
понашање којим се нарушавају или повређују одређени заштитни објекти, а то је
Кривични законик.3 Одредбе тог законског текста су анализиране првенствено у делу
који се односи на кривична дела против безбедности рачунарских података, као и на
кривична дела која су према одредбама Конвенције о високотехнолошком криминалу,
сврстана у групу рачунарских кривичних дела и која, по својој природи, то и јесу, мада
су у Кривичном законику сврстана у поглавља којима се штити привредно пословање,
полне слободе, ауторска права, интелектуална својина и др. Другу групу чини Законик
о кривичном поступку4 и Закон о електронским комуникацијама5 (али и поједини
1 Научни сарадник, mina.zirojevic@gmail.com.
2 Convention on Cybercrime, Council of Europe, Budapest, 23. 11. 2001; European Treaty Series (ETS) No.
185, доступно на: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc (5. 8. 2010).
3 Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 ‒ испр., 107/2005 ‒ испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012.
4 Ibidem, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013.
5 Ibidem, бр. 44/2010, 60/2013 ‒ Одлука УС и 62/2014.
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подзаконски акти) који успостављају процесноправне оквире, али и оквире предвиђене
Конвенцијом, а без процесноправне природе, којима су предвиђени механизми и
овлашћења државних органа у поступцима откривања, прикупљања доказа, кривичног
гоњења и суђења учиниоцима кривичних дела високотехнолошког криминала.
Значајне недоумице у том сегменту је изазвало питање организације правосудног
система држава у правцу стварања претпоставки за успешну борбу и сузбијање нових
појавних облика криминалног деловања. Наиме, да ли се определити за свеобухватну
системску промену, односно промену низа прописа како би се створио адекватан законски
оквир, или се оријентисати ка делимичној измени појединих законских одредби с циљем
стварања услова за правовремен и адекватан одговор на нове облике криминалних
понашања, питање су која је свака држава решила или решава у складу са сопственим
могућностима. Први метод је, без сумње, веома ефикасан, али и веома захтеван, с обзиром
на то да изискује висок степен политичке и друштвене свести о неопходности промена
које треба да уследе, док је други метод економичнији и мање захтеван, с обзиром на то
да не задире у основе система, али може оставити иза себе низ нерешених питања, попут
питања надлежности за поједина кривична дела, колизије нових и постојећих законских
решења, итд. У складу с могућностима којима располаже, Србија се определила, с циљем
кривичноправне заштите од нових облика рачунарског криминала, за други начин
организације свог правосудног система, оријентишући се ка делимичним променама
појединих законских решења, уз доношење новог закона којим се успостављају нови
државни органи за поступање у кривичним предметима из те области.
Да би анализа кривичноправних решења у Србији била потпуна, на почетку ће бити
представљени Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу и њен
Додатни протокол, а потом материјалноправне и процесноправне одредбе законских
решења у области злоупотреба информационо-комуникационих технологија.
Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу је потписана у
Будимпешти 23. новембра 2001. године, док је Додатни протокол који се односи
на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених уз помоћ
рачунарских система сачињен у Стразбуру 28. јануара 2003. године. Србија је 2005. године
у Хелсинкију потписала оба документа, а 2009. године Народна скупштина Републике
Србије их је ратификовала. Ратификацијом Конвенције и Додатног протокола битно су
иновирани сви закони који посредно или непосредно уређују област информационокомуникационих технологија, а нарочито закони који уређују кривичноправну заштиту
те области. На тај начин је створен институционални оквир за ефикаснију борбу против
високотехнолошког криминала.
ПРИМЕНА МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА У ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Основне напомене о материјалном кривичном законодавству
Кривични законик припада групи прописа материјалног карактера који се тичу
криминала у вези с информационо-комуникационим технологијама. Тим закоником су
прописана кривична дела из те области. Битно је истаћи да су првобитна кривична дела
из сфере рачунарског криминала уведена у законодавни систем Републике Србије изменама Кривичног закона Републике Србије6 из 2003. године. С обзиром на то да је број
инкриминација у првим законским решењима која су се бавила кривичним делима из
ове области био веома уско одређен, одредбе актуелног Кривичног законика7 су знатно
прошириле њихов број и структуру и у великој мери их ускладиле с Конвенцијом Савета Европе о високотехнолошком криминалу.
6 Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, Службени гласник РС,
број 39/2003.
7

Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 ‒ испр., 107/2005 ‒ испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012.
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Кривична дела против безбедности рачунарских података
Ова група кривичних дела је директан резултат имплементације Конвенције о сајбер
криминалу CETS 185. Прописивањем дела незаконитог поступања с подацима (измена и ометање података и ометање система)8 на рачунару, Конвенција о високотехнолошком криминалу, у смислу намерног, потпуног или делимичног оштећења, брисања,
уништења, промене садржине или компресије9 оригиналних података10. Ово дело можда на први поглед изгледа слично незаконитом приступу, али се мора схватити пре
свега као њему комплементарно: нелегални приступ (у намери да се измене подаци)
омогућава извршење самог дела11. Поступци описани у делу нелегалног приступа, као
што су „тројанци“ и „логичке бомбе“, за крајњи циљ имају неовлашћено поступање с
подацима на рачунару, које укључује и њихово слање аутору штетног програма или неком трећем лицу - наручиоцу (ради даље злоупотребе, а најчешће ради стварања зомби рачунара или, чак, мрежа истих). Треба поменути да се не инкриминишу оштећење
и брисање података као, на пример, вирусна штета, већ се традиционалним облицима
манипулације додају акти који доводе до сличних последица. Пример је измена података ‒ уколико вирус насумично измени садржину документа, штета се може упоредити с
брисањем датотеке.
На дело измене података се надовезује упад у рачунарску мрежу или систем,12 који
је дефинисан, као умишљајно, озбиљно и неовлашћено манипулисање рачунарским
системом уношењем, трансмисијом, оштећењем, брисањем, уништењем, изменом или
компресовањем рачунарских података. Делом се инкриминише бланкетна диспозиција,
навођењем низа радњи, покривањем сваке ситуације која претпоставља онемогућавање
рада или мењање рачунарског система или мреже. Подразумева се да то дело укључује
и физичко искључивање сервера, али и напад DoS (ускраћивање услугa ‒ енгл. denial of
service), где се мисли на услуге одговарајуће рачунарске мреже због нелегалног упада у
њене податке13) и вирус. Морају постојати умишљај и неовлашћено упадање14 у рачунарску мрежу или систем како би било речи о том делу. У случајевима овог дела, а с циљем
повећавања и појачавања последица, све чешћа је примена ботнетова ‒ великих група
заражених рачунара зомбија који снажно нападају рачунар.
Конвенција о високотехнолошком криминалу прописује незаконит приступ
(хакерисање)15 (члан 2) информацијама садржаним у рачунару или у рачунарском систему, с намером да се те информације присвоје, измене или униште16. За то дело се, дакле,
тражи намера, тако да је државама потписницама остављена могућност да инкримини8 Ово дело је обухваћено чл. 298, 299, 301 и 302 КЗ Републике Србије.
9 M. Gercke, Internet related identity theft (discussion paper), доступно на: www.coe.int/cybercrime. Одређује
се као „акт који утиче на доступност података ширем кругу лица која имају приступ медију на којем је
похрањен податак у негативном смислу“.
10 Члан 4 Конвенције.
11 Значајно је указати на то да је могуће извршити ово дело (као и дело упада у рачунарску мрежу
или систем) уз постојање конкретизоване намере: наношење штете или угрожавање јавне безбедности;
угрожавање државних рачунара, система, мрежа или података; изазивање сметњи или оштећивање критичних информационих структура и, наравно, у сврху предузимања аката тероризма. Више о томе видети на:
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-toolkit-cybercrime-legislation.pdf (26. 4. 2010), p. 15.
12 Члан 5 Ковенције, а код нас везано за дела из чл. 298‒304 КЗ. Али, у односу на прикупљање тих података
и члана 146 (од којих се ст. 1 и 2 гоне по приватној тужби, а став 3 по службеној дужности).
13 Овај облик напада подразумева напад с циљем да се одсече одређени рачунар преплављивањем истог
захтевима за комуникацију који долазе споља, тако да рачунар није у могућности да одговори на легитимне
корисникове захтеве за саобраћај.
14 Термин који користи писац Конвенције је интерференција, али у овом случају најбоље решење у духу
нашег језика је упад.
15 Термин који се користи у оквирима Конвенције Савета Европе и Извештаја је дат у негативној
конотацији, али треба имати у виду да се у раним развојним годинама информационих технологија
хакерисање сматрало „покушајем извлачења максимума (из софтвера и хардвера), чак и изнад максималних
граница онога за шта је дизајниран“, те је некада исто сматрано конструктивном активношћу.
16 Овај облик у КЗ Републике Србије покрива више кривичних дела и то: члан 298 (без постојања намере),
члан 299 (уз предвиђену намеру, која је ипак конкретнија од понуђене у Конвенцији), члан 300 (који веома
екстензивним тумачењем може представљати имплементацију члан 2 Конвенције).
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шу само посебне радње које доводе до илегалног приступа неком рачунару или мрежи17.
Типичан пример таквог дела је убацивање „тројанаца“18 у нечији рачунар.
Незаконит приступ без овлашћења неретко представља први акт комбинације радњи
(као елемената сложених кривичних дела), на пример, фишинга19 (неки га називају
пецањем) или крађе идентитета20. Конвенција не инкриминише метод на који се биће
овог дела остварује, већ остаје неутрална у погледу технологије која се користи, а основно што се захтева јесте постојање умишљаја и неовлашћеност приступа.
Конкретна кривична дела прописана кривичним законодавством пре свега су она
која се односе на безбедност рачунарских података. У Кривичном законику су прописана у глави XXVII (чл. 298‒304а). У наставку је детаљно приказано свако кривично дело
из те групе.
А) Оштећење рачунарских података и програма (члан 298 КЗ)
Ово кривично дело има основни облик и два тежа облика. Основни облик се састоји
у неовлашћеном брисању, измени, оштећењу, прикривању или на други начин чињењу
неупотребљивим рачунарских података или програма. Дело се, дакле, може учинити само
у односу на рачунарски податак или програм, обухватајући, притом, више алтернативно
предвиђених делатности, а с циљем онеспособљавања за коришћење рачунарских
података или програма у потпуности или делимично. За ово дело је прописана новчана
казна или казна затвора до једне године. Први тежи облик овог дела постоји ако је
предузетом радњом проузрокована штета у износу који прелази 450.000 динара. Висина
проузроковане штете је квалификаторна околност за коју је прописана казна затвора од
три месеца до три године. Најтежи облик овог дела, за који је прописана казна затвора
од три месеца до пет година, постоји ако је предузетом радњом проузрокована штета
у износу који прелази 1.500.000 динара. Средства која се користе за чињење облика
овог кривичног дела одузеће се ако су у својини учиниоца. Намера законодавца је да,
прописивањем овог кривичног дела, заштити интегритет компоненти рачунарске
технологије од неовлашћених деловања.
Као што се може видети, кривично дело се може извршити алтернативно на више
начина: 1) брисањем или 2) изменом, тако да се рачунарски програм или податак
потпуно уништава или мења и постаје неупотребљив за даље извршавање намењене
функције, или 3) оштећењем, чиме се програм или податак делимично уништава и
смањује његова употребна вредност, или 4) прикривањем, када се рачунарски програм
или податак склања, с тим да дело може бити извршено и на било који други начин
17 Може изгледати чудно али овај облик инкриминације не постоји свуда. На пример, Немачка га је тек
2007. године увела у Казнени законик (који се односи на само остваривање неовлашћеног приступа без
измене података). С друге стране, неке земље иду у потпуности до краја као, рецимо, Румунија (нпр., члан
42 Закона, бр. 161/2003, доступно на: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/CountryProfiles/567-LEG-country%20profile%20Romania%20_April%202008_.pdf), која инкриминише
и сам неовлашћен приступ рачунарском систему, док неке друге земље инкриминишу само неовлашћен
приступ одређеном рачунарском систему који је заштићен (дакле, који има заштиту од таквих упада) или
неовлашћен приступ чији су резултат неовлашћено прибављање, измена или уништење података, као и
приступ остварен с намером да се нанесе штета неком другом.
18 „Тројанци“ (енгл. troyans) се испољавају, пре свега, као облик ненасилног или прикривеног преузимања
контроле над туђим рачунаром, чега власник рачунара најчешће није свестан. „Тројанац“ не може сам да се
активира, већ то чини корисник рачунара који је нападнут с убеђењем да инсталира ауторизован програм
или неку другу апликацију за рад на рачунару (отуда аналогија с Тројанским коњем). Више о разликама и
сличностима с другим појмовима у даљем тексту.
19 Видети: Приручник за обуку судија у супротстављању киберкриминалу, доступно на: http://www.
coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/meetings/Bureau/TrainingManualJudges_ en.pdf (26. 1. 2010). Појам
фишинга (пецање) описује покушај да се преваром прибаве осетљиве информације – подаци (на пример,
шифре), тако што се неко лажно представља као одређена особа од поверења или финансијска институција
у наизглед официјелној електронски оствареној комуникацији. О фишингу опширније у даљем тексту.
20 Појам крађе идентитета, према претходно наведеном извору, одређен је као криминална радња
преварног прибављања и коришћења туђег идентитета. О крађи идентитета опширније у даљем тексту.
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којим се програм чини неупотребљивим за његову намену.21 Значајно је разумети да се
под другим начинима чињења неупотребљивим подразумева и чињење недоступним,
па се на тај начин инкриминишу и случајеви дејствовања разних бекдор или тројанских
програма, којима се одређени програми прикривају на рачунару, као припремне радње,
рецимо, за рачунарску изнуду.
Последица овог дела је чињење неупотребљивим програма или податка. Дело је
свршено предузимањем било које од наведених радњи уз остварење ове последице. Уколико је више радњи предузето према једном објекту, односно рачунарском програму
или податку, остварује се биће само једног кривичног дела. Извршилац овог дела може
бити свако лице, док је за виност потребан умишљај.22 За правилну квалификацију овог
кривичног дела неопходно је утврдити да ли је извршилац поступао неовлашћено, тачно време и место извршења кривичног дела и начин на који је дело извршено (да ли је
у питању физички приступ рачунарском програму или податку, или је дело извршено у оквиру рачунарске мреже интерног карактера или преко интернета), те уколико је
извршено уз помоћ другог рачунара, утврдити уз помоћ ког програма, као и последице које су настале, односно да ли је објекат дела учињен неупотребљивим. Потребно је
утврдити и својство учиниоца кривичног дела, односно да ли је реч о службеном или
одговорном лицу у оквиру неког правног лица, или о лицу које је било, на основу неког
правом регулисаног односа, овлашћено да на било који утврђен начин манипулише рачунарским програмом или податком, да га ажурира или мења23.
За правилну квалификацију дела је потребно утврдити неколико битних чињеница.
Пре свега, потребно је утврдити својство учиниоца, односно да ли је извршилац поступао неовлашћено или је пак био овлашћен да предузме одређену радњу, затим тачно
време и место извршења дела, начин на који је дело извршено (интерни или екстерни
напад) и, у склопу тога, да ли је учинилац користио одређену опрему (и коју) приликом
извршења дела, врсту и тежину последице итд.
Најчешћи вид извршења овог дела је рушење веб-сајтова, што је свакодневна активност хакерских група. Према неписаним хакерским правилима, објекат напада је
само део сајта, најчешће насловна страна, која бива промењена тако да се на њој остави хакерски потпис групе, порука или поздрав, али се уз то блокира и приступ осталим садржајима сајта. Од напада с интернета нису заштићени ни сајтови образовних
институција, министарстава, Парламента, Српске православне цркве итд. Напади на
сајтове су континуирани, али до очију јавности допиру само они успешни. Посебно
треба бити опрезан када се на тај начин остављају поруке расистичке природе или се
представљају садржаји усмерени ка изазивању и распиривању националне или верске
мржње или нетрпељивости.24
Б) Рачунарска саботажа (члан 299 КЗ)
Кривично дело чини лице које унесе, уништи, избрише, измени, оштети, прикрије
или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм, или
уништи или оштети рачунар или други уређај за електронску обраду и пренос података с намером да онемогући или знатно омете поступак електронске обраде и преноса
података који су од значаја за државне органе, јавне службе, установе, предузећа или
друге субјекте. Из законског одређења се види да постоје два објекта напада. Први је
рачунарски податак или програм, док би други објекат напада био рачунар, односно
други уређај за електронску обраду и пренос података. Вршењем овог кривичног дела
21
22

Lj. Лазаревић, Коментар Кривичног законика Републике Србије, Београд, 2006, стр. 745.

23
24

M. Gerke, et al., op.cit., str. 116.

Приручник за истрагу кривичних дела у области високотехнолошког криминала, Стразбур,
2008, стр. 115. Цитирано према: L. Komlen-Nikolić, et al., Suzbijanje visokotehnološkog kriminala,
Beograd, 2010, str. 89.
Ibidem, str. 91.

152

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

оштећени су државни органи, јавне службе, установе, предузећа и други субјекти, а
прописана је казна затвора од шест месеци до пет година.
С обзиром на то да се прописивањем овог кривичног дела штити рачунарска
технологија намењена електронској обради и преносу података који су од значаја за
државне органе, јавне службе, установе, предузећа или друге субјекте, ово кривично дело
неће постојати уколико је извршено према рачунарима који нису значајни за наведене
субјекте. Изузетно је важно разграничити ово дело од претходно објашњеног кривичног
дела оштећења рачунарских података и програма. Иако су радње ова два дела веома
сличне, постоји низ специфичности које се морају уочити приликом квалификовања
конкретно учињеног дела, уз, наравно, далеко теже последице у случају извршеног
кривичног дела рачунарске саботаже.
Извршилац овог дела може бити свако лице25, док је за виност потребан умишљај.
Битно обележје дела је намера учиниоца да предузимањем радњи онемогући или омете
поступак електронске обраде или преноса података значајних за поменуте актере.26
Значајно је утврдити да ли је наступила последица ‒ уништење или оштећење рачунарских података или програма, предузимањем неке од инкриминисаних радњи, а уколико
последица није наступила, неопходно је утврдити све претходно наведено ради каснијег
процесуирања, с обзиром на то да постоји могућност да се последица манифестује и
касније у раду тих уређаја.27
Као и код претходног кривичног дела, за правилну квалификацију овог дела потребно
је утврдити неколико битних чињеница: својство учиниоца, затим тачно време и место
извршења дела, начин на који је дело извршено (интерни или екстерни напад) и, у склопу
тога, да ли је учинилац користио одређену опрему (и коју) приликом извршења дела,
врсту и тежину последице итд.
В) Прављење и уношење рачунарских вируса (члан 300 КЗ)
Кривично дело има основни и тежи облик. Основни облик чини лице које направи
рачунарски вирус с намером његовог уношења у туђ рачунар или рачунарску мрежу.
Дело је свршено самим тренутком прављења таквог вируса с намером да се он унесе у
туђ рачунар или рачунарски систем, без обзира на то да ли је таква намера и остварена
у конкретном случају. У том смислу се поставља питање да ли је неопходно да се начини
тзв. source code или се он може третирати као основа на којој се може стварати нови
облик вируса с модификацијама које може начинити било које лице. Само креирање
основе, која сама по себи није малициозна, пружа могућности за даље деловање у правцу
креирања вируса, с обзиром на то да на интернету постоји мноштво видео записа DIY.
Тиме се стварају и средство и прилика за вршење дела. За овај облик је прописана
новчана казна или казна затвора до шест месеци. Тежи облик дела чини лице које унесе
рачунарски вирус у туђ рачунар или рачунарску мрежу и тиме проузрокује штету. За
овај облик законодавац је предвидео новчану казну или казну затвора до две године.
Уређај и средства којима се чине облици овог кривичног дела одузимају се.
Кривични законик у члану 112, ставу 20 дефинише значење појма рачунарски вирус.
У правном систему Србије до сада није било лица процесуираних због извршења овог
кривичног дела. Постоји више пријава против непознатих учинилаца због уношења
вируса, а полиција и тужилаштво предузимају активности ради откривања њиховог
идентитета. У упоредноправној пракси до сада је било више поступака против лица
25 Профил извршилаца, као и мотиви за извршење овог дела веома су различити ‒ од радника који су
незадовољни условима рада и висином примања, окривљених који су то схватали као добру забаву, до оних
који су били политички мотивисани.
26 L. Komlen-Nikolić, et al., op. cit., str. 93.
27 M. Gerke, et al., op.cit., str. 118. Он ту наводи и да је покушај извршења овог кривичног дела кажњив.
Mеђутим, у нашем законодавству се не гони за покушај овог дела, јер то није стриктно наведено, нити се то
дело убраја међу најтежа дела за која је могуће изрећи казну затвора од пет година, или тежу казну, када би
према члану 30 КЗ био кажњив и покушај.
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која су креирала и ширила рачунарске вирусе. Тако је током 2005. године у немачком
граду Вердену осуђен осамнаестогодишњи хакер на условну казну затвора у трајању од
двадесет једног месеца, јер је написао и пустио на мрежу црв Sasser, који је 2004. године
за само недељу дана инфицирао скоро двадесет милиона рачунара широм света.28
Чињеница да судска пракса у односу на ово кривично дело не постоји, ни у ком
случају не значи да та врста активности не постоји на простору Србије. Напротив, све је
јасније да у тој области постоји тамна бројка учињених кривичних дела, што директно
указује на недовољно развијену свест како опште тако и научне и стручне јавности у том
сегменту.
Г) Рачунарска превара (члан 301 КЗ)
Рачунарско фалсификовање предвиђено Конвенцијом Савета Европе o високотехнолошком криминалу (CETS 185) односи се само на умишљајно, неовлашћено убацивање,
измену, брисање или сакривање рачунарских података, који као последицу имају измењен
садржај тих података, без обзира на то да ли они на тај начин добијају другу сврху и смисао
или постају неупотребљиви, а с намером да се такви подаци касније користе као аутентични у правном саобраћају. Државама је остављена могућност да предвиде и посебну врсту
намере да се учини превара да би постојало ово кривично дело.
Предмет рачунарског фалсификовања као објекта напада искључиво су подаци, а
Конвенција захтева да је у погледу умишљајног елемента дела реч о подацима које садрже две категорије докумената: јавне и приватне исправе. Фалсификовање је дефинисано као умишљајно, неовлашћено убацивање, брисање, измена или сакривање рачунарских података, као и свако друго мешање у рад рачунарског система, с циљем да се
прибави противправна имовинска корист за себе или треће лице.
У Кривичном законику Србије члан 301 носи назив рачунарска превара. Дело има
основни облик, два тежа облика и један посебан облик. Основни облик дела чини лице које
унесе нетачан податак, пропусти уношење тачног податка или на други начин прикрије
или лажно прикаже податак и тиме утиче на резултат електронске обраде и преноса
података, с намером да себи или другом прибави противправну имовинску корист и
тиме другом проузрокује имовинску штету. Кривично дело је свршено у тренутку када
је радња извршења предузета с намером да се себи или другом прибави противправна
имовинска корист, односно да се другоме нанесе каква имовинска штета. За основни
облик дела је прописана новчана казна или казна затвора до три године. Разликују се
два тежа облика дела, зависно од висине прибављене противправне имовинске користи.
Први тежи облик постоји када је прибављена имовинска корист у износу од 450.000
динара и за њега је прописана казна затвора од једне године до осам година. Други тежи
облик постоји када износ прибављене имовинске користи прелази 1.500.000 динара и за
њега је прописана казна затвора од две године до десет година. Посебан, привилегован
облик дела постоји када се радња извршења предузима само с намером да се друго лице
оштети. За овај облик је прописана новчана казна или казна затвора до шест месеци.
Кривично дело рачунарске преваре треба разликовати од кривичних дела превара
(члан 208 КЗ) и превара у осигурању (члан 208а КЗ), која припадају групи кривичних
дела против имовине (глава XXI КЗ). Те две врсте преваре могу се извршити коришћењем
рачунарске технологије, с тим да се и у таквим околностима оба кривична дела суштински
разликују од кривичног дела рачунарске преваре. Тако превару чини лице које, с намером да себи или другом прибави противправну имовинску корист, доведе кога лажним
приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме
га наведе да тај, на штету своје или туђе имовине, нешто учини или не учини, док превару у осигурању чини онај ко, с намером да себи или другом прибави противправну
28 Г. Б., Подигнута оптужница против аутора црва Sasser, Mikro-PC World, доступно на: http://
www.mikro.co.yu/main/index.php?q=vestiarhiva&godina=&mesec=&ID=6192 (7. 5. 2009). Цитирано
према: L. Komlen-Nikolić, et al., op. cit., str. 99‒100.
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имовинску корист, доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница,
давањем лажних мишљења и извештаја, давањем лажне процене, подношењем неистините документације, или на неки други начин доведе кога у заблуду или одржава у заблуди у вези с осигурањем и тиме га наведе да на штету своје или туђе имовине нешто
учини или не учини. С обзиром на то да приликом извршења оба кривична дела рачунарска технологија даје изузетан допринос, ова кривична дела биће детаљније анализирана након представљања кривичних дела против безбедности рачунарских података.
Намера законодавца је да прописивањем кривичног дела рачунарске преваре заштити веродостојност и интегритет података који се електронски обрађују или преносе. Неопходно је утврдити у сваком конкретном случају и намеру учиниоца, која се састоји
у томе да за себе или другог прибави противправну имовинску корист и тиме другом
проузрокује имовинску штету.
С обзиром на то да је радња кривичног дела одређена алтернативно ‒ као уношење
нетачног податка или пропуштање уношења тачног податка, или као било које друго
прикривање или лажно приказивање података, дело је свршено када је предузета нека
од радњи извршења уз постојање описане намере и када је тиме другоме проузрокована
имовинска штета, при чему није неопходно да због предузете радње буде остварена и
противправна имовинска корист. Ово кривично дело може извршити свако лице које
радњу извршења предузима с умишљајем.
За правилну квалификацију дела и његово успешно доказивање непходно је утврдити време и место извршења кривичног дела, тачну радњу која је предузета, као и начин
на који је унет нетачан податак29. У погледу унетих података, потребно је установити
њихову неистинитост, у чему се та неистинитост огледа и како је тиме утицано на резултат електронске обраде и преноса података, затим уколико је у питању пропуштање уноса тачног податка30, на који начин је то пропуштено, односно на који други начин је прикривен или лажно приказан податак,31 с циљем утицања на резултат обраде и преноса.
Потребно је утврдити и то да ли је податак унет физичким приступом уређају подобном
за електронски пренос или обраду података, или је то учињено преко мреже, колики је
износ користи био обухваћен умишљајем учиниоца и колики је износ настале штете. За
доказивање дела из става 4 потребно је утврдити врсту штете која је била обухваћена
намером, да ли је таква штета и наступила, као и којим средствима је кривично дело
извршено, а након тога, уколико је могуће, извршити њихово одузимање.32
Последњих година електронско пословање постаје доминантан начин пословања
привредних субјеката и у Србији. Сегмент пословних трансакција које се обављају електронски отвара многобројне могућности за злоупотребе чије жртве могу бити сви привредни субјекти уколико се ефикасно не заштите интегритет и веродостојност података
приликом њихове електронске обраде.
У досадашњој домаћој судској пракси је било неколико случајева процесуирања извршилаца овог кривичног дела, а наведени примери говоре о томе да је рачунарска превара све учесталије кривично дело. Тако је Тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала покренуло истрагу против осумњиченог Ч. А., због основане сумње
да је током 2007. и 2008. године у два наврата улазио у системе банака у Аустралији и
Швајцарској користећи рачунар и издавао лажне налоге за пренос средстава, чиме је
прибавио противправну имовинску корист у износу од 51.990 швајцарских франака,

Нетачан је податак који не одражава истинито оно на шта се односи.
У том случају, кривично дело се врши нечињењем, а само пропуштање треба да се односи
на неки важан податак, односно на податак који може утицати на електронску обраду података.
29
30

31 Прикривање података значи обмањивање о непостојању постојећих података, што се може извршити
на више начина, док лажно приказивање података постоји у ситуацијама када се тврди да постоји нешто
што не постоји, или када се оно што постоји приказује као неистинито. Битно је да се било којом од тих
радњи утиче на резултат електронске обраде података.
32 Приручник за истрагу кривичних дела у области високотехнолошког криминала, op. cit., стр. 122.
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односно да је покушао да из једне швајцарске банке неовлашћено пренесе средства у износу од 19.000 америчких долара.33
Будући да у Србији постоји велики број спортских кладионица које имају разгранату мрежу пословница и чије је пословање незамисливо без рачунарских мрежа, често се дешавају злоупотребе тих система. Извршиоци на различите начине покушавају
да утичу на резултат електронске обраде података и да, користећи софтерска решења,
фалсификују одигране тикете.
Д) Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и
електронској обради података (члан 302 КЗ)
Прописујући дело незаконитог пресретања комуникација, Конвенција о високотехнолошком криминалу покушава да изједначи у третману електронске комуникације
с телефонским комуникацијама и, на тај начин, уводи инкриминацију пресретања
електронске комуникације. У питању је неовлашћено пресретање приватних података (Конвенција говори о нејавним) који се преносе (трансмитују) између два рачунарска система, односно садржинских података о комуникацијама, али и саобраћаја34
који укључује и електромагнетну емисију с рачунара који носи такве податке35. Јавне
трансмисије података и други начини прибављања таквих података изостају из ове
инкриминације. Под нејавном комуникацијом, према Објашњавајућем извештају
о Конвенцији36, подразумева се ситуација када је природа поступка трансмисије
поверљива. Приватна индивидуална комуникација (као, на пример, слање и примање
електронске поште или преузимање садржаја с интернет странице) уопштено се може
сматрати нејавном. Конвенција оставља могућност државама да овако дефинисано дело
услове постојањем намере. Као и у претходном случају, та чињеница је битна, пре свега,
због могућности да неко без свог знања или, бар, без икакве намере дође у посед туђих
података на рачунарској мрежи. Предмет заштите је интегритет нејавних комуникација.
Значајно је поменути да је примена овог дела веома ограничена због тога што је
инкриминација усредсређена на пресретање процеса преноса, тако да се не може проширити и на тренутак када лице које пресреће пренос података похрањује исте на неком медијуму. Инкриминише се само поступак пресретања трансмисије података а не и
њихово архивирање. Пример пресретања су „ки логери“ и „скрин логери“. Посебан проблем се јавља и у случајевима када се подаци не пресрећу коришћењем техничких средстава – пошто се ово дело може дефинисати и као сваки облик прибављања података у
поступку преноса, али члан 3 Конвенције не покрива акте социјалног инжењеринга37,
те се, према томе, тако остварена дела не могу сврстати у дела прописана чланом 3
Конвенције.
Дело има основни облик и два тежа облика. Основни облик чини лице које се, кршећи
мере заштите, неовлашћено укључи у рачунар или рачунарску мрежу, или неовлашћено
приступи електронској обради података. Радња овог дела се предузима неовлашћено,
кршењем предвиђених мера заштите. За овај облик је прописана новчана казна или казна затвора до шест месеци. Први тежи облик, за који је прописана новчана казна или казна затвора до две године, чини лице које сними или употреби податак добијен радњом
извршења приказаном у основном облику. Најтежи облик дела постоји ако је предузетом радњом извршења узрокован застој или озбиљан поремећај у функционисању електронске обраде и преноса података или мреже, или ако су наступиле друге тешке последице. За овај облик је прописана казна затвора до три године.
33 L. Komlen-Nikolić, et al., op. cit., str. 102.
34 Доступно на: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-toolkit-cybercrime-legislation.pdf (1. 6. 2010).
35 Члан 3 Конвенције. Овде може бити речи и о бежичним уређајима, али и о другим облицима анализе
електромагнетне емисије коју рачунари одају о својим операцијама.
36 Explanatory report, nr. 60.
37 У случајевима када извршилац различитим методима наведе лице да му смо ода поверљиве податке.
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Прописивањем овог кривичног дела штите се рачунари, рачунарске мреже и подаци
који се електронски обрађују.
Радња дела се састоји у неовлашћеном укључивању у рачунар/рачунарску мрежу
или неовлашћеном приступу електронској обради података, или употреби податка
добијеног на те начине. Ово кривично дело може извршити свако лица које поседује
одређена стручна знања, с обзиром на то да је реч о превазилажењу заштитних баријера
пре самог приступања рачунару или рачунарској мрежи. Извршилац дела радњу
извршења предузима с умишљајем, којим је обухваћено неовлашћено приступање рачунару или рачунарској мрежи, употреба података добијених на наведене начине и могуће
наступање последице наведене у члану 302, ставу 3 КЗ.
Извршилац кривичног дела из става 2 може бити и лице које је извршило дело из
става 1, али то може бити и свако друго лице које је дошло у посед података. Уколико
је исто лице предузело радње из ст. 1 и 2, тада постоји кривична одговорност тог лица
само за став 2 с обзиром на то да радње из става 1 представљају само припремне радње.
Извршилац дела из става 1 може бити само лице које није овлашћено да се укључи у
рачунар или приступи електронској обради података.38
Да би се кривично дело правилно квалификовало, потребно је утврдити време и место извршења кривичног дела, овлашћења извршиоца ако је у питању дело из става1,
начин на који су превазиђене заштитне баријере, као и начин на који се приступило
рачунару или рачунарској мрежи, затим, за које сврхе су подаци прикупљени и, посебно, у чему се састоји најтежа последица уколико је наступила (да ли је узрокован застој
или озбиљан поремећај у функционисању електронске обраде и преноса података или
мреже, или су наступиле друге тешке последице).
Објекат заштите овог кривичног дела су заштићени рачунари или рачунарске мреже,
односно подаци који се електронски обрађују. Последица кривичног дела је неовлашћено
укључивање или приступ, односно употреба тако добијеног податка. Неопходно је да
код извршиоца постоји свест о томе да неовлашћено користи, тј., да се неовлашћено
укључује у рачунар кршењем мера безбедности или да неовлашћено приступа ЕОП-у.
Уколико власник посебно заштити ту конекцију39, сваки уређај и програм који се користе да би такву конекцију преузело лице које га контролише учествује у извршењу
кривичног дела. Уколико нема заштите а последица кривичног дела постоји, онда је реч
о делу из члана 304 КЗ Србије (које се гони по приватној тужби).
У сваком конкретном случају потребно је прецизно утврдити које мере заштите
су кршене и на који начин, што представља битно обележје овог кривичног дела. Посебно питање је питање прибављања информација (корисничких имена и шифара) за
извршење овог кривичног дела, као и њихово даље препродавање и нуђење на продају.
Ове радње нису инкриминисане као посебна кривична дела, а могу представљати посебне облике крађе идентитета. Нарочита пажња се мора посветити утврђивању постојања
последице и њене тежине јер од тога зависи квалификовање дела.
Кривично дело неовлашћеног приступа заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и
електронској обради података може бити слично кривичном делу шпијунаже (члан 315
КЗ, глава XXVIII – Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике
Србије) уколико би извршилац упадом у рачунарске системе дошао до тајних војних,
економских или службених података или докумената. Тајним се сматрају војни, економ38 Приручник за истрагу кривичних дела у области високотехнолошког криминала, op. cit., стр. 125.
39 Посебно треба поменути, на пример, да се у још неким државама, поред наше, случајеви без постојања
неког облика заштите не гоне по службеној дужности. Код нас је у питању кривично дело из члана 304.
Тајође, такозвани недозвољени електронски приступ (пролаз) из члана 202а немачког Казненог законика, који подразумева неовлашћено коришћење интернет услуга недозвољеним приступом провајдеру
(односно тачкама приступа). Занимљиво је да се за то кривично дело прописује да није нанета штета,
јер би онда представљало неко друго дело. Члан 202б се односи на пражњење фондова или пресретање
поверљивих података уз помоћ, на пример, вардрајвинга. Поред поменуте инкриминације, веома је значајно
инкриминисање и припремних радњи за вршење тих дела, тако да би, на пример, прибављање програма
којима би се та дела могла вршити ‒ попут програмског тројанског оруђа „шарк“ (ајкула), представљало
кажњиво дело. Подаци прибављени интервјуом с начелником Бајернске јединице за ВТК.
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ски или службени подаци или документи који су законом или неким другим прописом
или одлуком надлежног органа донетим на основу закона проглашени тајним, а чије би
одавање проузроковало или могло да проузрокује штетне последице за безбедност и одбрану или за политичке, војне или економске интересе земље (члана 315, став 6 КЗ). Због
тога је важно у сваком конкретном случају утврдити намеру учиниоца кривичног дела,
значај нападнутог рачунара/рачунарске мреже, а нарочито врсту података у односу на
чије прикупљање постоји умишљај учиниоца.
Ђ) Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи (члан 303 КЗ)
Дело има основни и тежи облик. Основни облик дела, за који је прописана новчана казна или казна затвора до једне године, чини лице које неовлашћено спречава или
омета приступ јавној рачунарској мрежи. Ако исто дело учини службено лице у вршењу
службе, реч је о тежем облику дела за које је прописана казна затвора до три године. У
другом случају је заправо реч о посебном, специјалном облику кривичног дела злоупотребе службеног положаја од стране службеног лица које спречава или омета друго
физичко или правно лице да несметано приступи и користи јавне рачунарске мреже.
Кривични законик у члану 112, ставу 18 дефинише значење појма рачунарске мреже.
Законодавац прописивањем овог дела штити јавне рачунарске мреже доступне свим лицима, које грађани свакодневно користе у склопу различитих пословних и приватних
активности.
Ово кривично дело може извршити свако лица које радњу извршења предузима с
умишљајем. Услов је да извршилац мора поступати неовлашћено, јер кривичног дела
нема уколико постоји правни основ за спречавање неког лица да приступи јавној
рачунарској мрежи.
Радња кривичног дела је одређена алтернативно, односно кривично дело ће постојати
уколико је предузета било која активност којом се спречава (потпуно онемогућава) или
омета (отежава) приступ јавној рачунарској мрежи, или уколико наведене активности
изврши службено лице.
Да би се кривично дело правилно квалификовало потребно је утврдити својство мреже (да ли је у питању јавна рачунарска мрежа и да ли је доступна свима), да ли је учинилац поступао неовлашћено или је пак спречавање/ометање приступа јавној рачунарској
мрежи извршио на основу неког правног основа, време и место извршења кривичног
дела итд.
За доказивање кривичног дела из става 2 је потребно утврдити својство службеног
лица извршиоца и радњу коју је он предузео. У пракси је потребно обратити пажњу на
то да ли је наведено кривично дело извршено у функцији неког другог кривичног дела
или је праћено још неком радњом која по својим елементима представља биће неког
другог кривичног дела, у ком случају се поставља питање њиховог међусобног односа и
повезаности.40
Један од најчешћих начина спречавања или ограничавања приступа јавној рачунарској
мрежи јесте напад DoS и његова специфична манифестација под називом DDoS. Таквој
врсти напада су изложени сви информациони системи у свету, с обзиром на то да се наведеним програмом детектују незаштићени или недовољно заштићени рачунари, тако
да ни простор наше државе није поштеђен штетних дејстава тог облика високотехнолошког криминала. Нарочито су опасни напади PdoS (енгл. permanent denial of service)
који могу да трајно оштете хардвер на серверима с даљинским приступом. Напад се
заснива на искоришћавању „апдејта фирмвера“41, који се серверима шаље преко мреже
40 Приручник за истрагу кривичних дела у области високотехнолошког криминала, op. cit., стр. 126.
41 Термин фирмвера (енгл. firmware) означава скуп програма, фабрички уграђених у хардверске уређаје
и компоненте. Произвођачи опреме временом проналазе боља софтверска решења за функционисање тих
уређаја. Поступак замене постојећег фирмвера новим назива се флешовање.
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или интернета, а који је способан да превари хардвер и флешује (енгл. flash) било који
део система, што може узроковати трајни и потпуни пад хардвера.42
Током 2008. године у Србији је било више напада DDoS. Издвојићемо примере напада на интернет страницу Српске православне цркве, који се сматра једним од најжешћих
напада икада, као и обарање интернет презентације радио-емисије „Пешчаник“.43
Напади DoS и DDoS су врло опасни и најчешће доводе до озбиљних финансијских губитака компаније, институције или органа чији је систем нападнут. Тачно је да је идентитет извршилаца готово немогуће идентификовати, с обзиром на то да се напади врше са
заражених рачунара који су прикључени преко ботнет мрежа, чији власници у највећем
броју случајева нису ни свесни шта се дешава с њиховим рачунаром, а нарочито због
тога што нападачи уз све то мењају и лажирају IP адресе с којих се напади упућују. Треба
бити свестан чињенице да на простору Србије предњачи број неоткривених случајева
у односу на оне регистроване и да је сајбер простор сваке државе, па и наше, и те како
изложен таквој врсти напада. Све то треба да буде додатна мотивација за даља улагања
средстава и напора ради ублажавања ефеката насталих последица.
Е) Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже (члан 304 КЗ)
Конвенвија CETS 185 предвиђа инкриминацију у виду злоупотребе уређаја44. Појава
различитих уређаја високих технологија, који омогућавају њиховим корисницима
остваривање разноликих злоупотреба тих технологија, предмет је ове инкриминације.
Вршење најразличитијих дела, која подразумевају веома злонамерне и подмукле начине
остваривања последице кривичних дела, омогућава се тим уређајима. У томе је и ratio
инкриминације oвог кривичног дела. Државе потписнице преузимају на себе обавезу45 да
казне сваку намерну илегалну производњу, продају, поседовање, давање на употребу или
набавку, као и дистрибуцију и сваки други облик чињења доступним неовлашћеним лицима било ког уређаја под којим се подразумевају и рачунарски програми (дизајнирани
или адаптирани примарно за извршење неког дела из члана 2 Конвенције), рачунарске
шифре, шифре за приступ, као и било који други сличан облик података помоћу којих
се могу извршити кривична дела наведена у претходним члановима Конвенције (2‒5).
Тако дефинисана проблематика у Конвенцији је веома вешто упакована и представља
комбинацију ограничења за уређаје којима је основна сврха извршење дела, а праћена је
и комбиновањем с психичким елементом ‒ „уз постојање намере да се исти користе за
вршење дела из чл. 2‒5 Конвенције“.
Дело чини лице које неовлашћено користи рачунарске услуге или рачунарску мрежу
с намером да себи или другом прибави противправну имовинску корист. Ово кривично
дело је специфично по томе што се гоњење учиниоца предузима по приватној тужби,
док је у закону прописана новчана казна или казна затвора до три месеца.
Извршилац овог кривичног дела може бити свако лице које поступа с директним
умишљајем. Радња кривичног дела се састоји у неовлашћеном коришћењу рачунара или
рачунарске мреже, при чему је намера учиниоца усмерена ка прибављању (за себе или
другог) противправне имовинске користи.
Међутим, и у случају овог кривичног дела, овлашћена службена лица су дужна да
предузимају радње из своје надлежности и да прикупљају потребне доказе уколико
постоје основи сумње да је у вези с радњама које подразумева ово кривично дело извршено и неко друго кривично дело, за које се гоњење предузима по службеној дужно-

42 Denial-of-service attack, Wikipedia, доступно на: http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_
attack (7. 5. 2009).
43
44
45

L. Komlen-Nikolić, et al., op. cit., str. 108.
Ово дело, између осталих, уређује и члан 304а КЗ Републике Србије.
Члан 6 Конвенције.
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сти, а у ком случају за то дело важе овлашћења и одредбе које се односе на подношење
кривичне пријаве.46
Извршењу кривичних дела у овом сегменту погодује чињеница да свест о опасностима које могу доћи с интернета и даље није довољно развијена. Грађани врло често
остављају детаљне личне податке или податке везане за свој пословни сегмент на различитим интернет страницама, несвесни могућности да ти подаци могу постати предмет
злоупотребе у било ком тренутку. Број тако извршених кривичних дела је у свакодневном порасту. Што се тиче откривања и процесуирања тих кривичних дела и њихових
учинилаца, постоји прилична тамна бројка, што говори да је веома мали проценат дела
откривен и разјашњен.
Ж) Прављење, набављање и давање другом средстава за извршење
кривичних дела против безбедности рачунарских података (члан 304а КЗ)
У најновијим изменама Кривичног законика, делима против безбедности рачунарских података придружено је и ово кривично дело. Дело чини лице које поседује, прави,
набавља, продаје или даје другом на употребу рачунаре, рачунарске системе, рачунарске
податке и програме ради извршења свих претходно анализираних кривичних дела из
главе XXVII Кривичног законика. Предмети којима се врши ово дело се одузимају, а
прописана је казна затвора од шест месеци до три године. Такође је предвиђено да се
гоњење за ово дело предузима по приватној тужби.
Учинилац кривичног дела може бити свако лице које делује умишљајно с намером
да набави, прода или да другом на употребу рачунаре, рачунарске системе, рачунарске
податке и програме ради извршења кривичних дела против безбедности рачунарских
података. Уколико је у питању прављење тих елемената информационих система, јасно
је да је неопходно да лице поседује стручна знања и да, притом, делује с намером да се
наведена кривична дела изврше.
Радња кривичног дела је одређена алтернативно, односно лице може: 1) поседовати
или 2) правити или 3) набављати или 4) продавати или 5) давати другом на употребу рачунаре, рачунарске системе, рачунарске податке и програме ради извршења кривичних
дела из главе XXVII КЗ. Из квалификације овог кривичног дела произлази да су само
поседовање, прављење, набављање, продавање или давање другом већ сами по себи кривично дело, без обзира на то да ли су извршена кривична дела против безбедности рачунарских података. У том сегменту је битно да постоји намера да се наведена кривична
дела изврше. У складу с тим, нарочито је битно утврдити намеру учиниоца кривичног
дела, као и његово својство и прилике у којима је деловао, затим врсту и садржај рачунарских података, програма и система, разлоге њиховог поседовања (нарочито уколико
су штетни), време и околности прављења, набављања, продавања или давања другом и
друге битне податке потребне да би се утврдило који су мотиви предузетих радњи и да
ли је у конкретном случају извршено кривично дело, односно да ли постоји кривична
одговорност учиниоца. Предмети којима се врши ово дело се одузимају.
УСКЛАЂЕНОСТ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ С ОДРЕДБАМА КОНВЕНЦИЈЕ
САВЕТА ЕВРОПЕ О ВИСОКОТЕХНОЛОШКОМ КРИМИНАЛУ
Када је реч о усклађености материјалног кривичног права Републике Србије с одредбама Конвенције Савета Европе о високотехнолошком криминалу, у претходном делу је
наглашено да су одредбе Кривичног законика, као и његове последње измене и допуне,
знатно прошириле број и структуру кривичних дела из те области у односу на раније
законско решење из 2003. године и у великој мери их ускладиле с Конвенцијом. Иако
46

Приручник за истрагу кривичних дела у области високотехнолошког криминала, op. cit., стр. 128.
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одредбе које прописују кривична дела против безбедности рачунарских података нису
у потпуности усаглашене с одредбама наведене конвенције Савета Европе, на почетку
се може констатовати да, уз извесне резерве, Кривични законик заједно са статусним
законским текстом у тој области ‒ Законом о организацији и надлежности државних
органа за борбу против високотехнолошког криминала, обезбеђује елементарни правни
оквир за поступање државних органа у кривичноправним стварима које се односе на
злоупотребе информационо-комуникационих технологија.
Полазећи од члана 112 Кривичног законика, уочава се да су последњим изменама
и допунама законског текста обухваћени појмови релевантни за основно дефинисање
елемената рачунарског система, који су предвиђени и Конвенцијом – рачунарски податак, рачунарска мрежа, рачунарски програм, рачунарски вирус, рачунар и рачунарски систем. Кривични законик, међутим, не познаје дефиницију провајдера – даваоца
услуга, предвиђеног у члану 1 (ц) Конвенције, нити дефиницију податка у саобраћају,
предвиђеног у члану 1 (д) Конвенције. О датим терминима, као и о терминима електронске обраде и преноса података, јавне рачунарске мрежа, рачунарске услуге и др., може се
закључити посредно, у опису конкретних кривичних дела.
Што се тиче конкретних кривичних дела из области рачунарског криминала, одредба
везана за нелегални (неовлашћени) приступ из члана 302 КЗ је у складу са захтевима
члана 2 Конвенције.
Везано за члан 3 Конвенције – незаконито прислушкивање, може се констатовати
да у КЗ није предвиђена одредба која би у потпуности уредила ту врсту дела. Одређена
сличност постоји с чланом 302 КЗ – неовлашћени приступ заштићеном рачунару,
рачунарској мрежи и електронској обради података, имајући у виду да се дело састоји у
неовлашћеном приступању рачунару, рачунарској мрежи или електронској обради података, док је ставом 2 предвиђено снимање или употреба тако добијеног податка. С
обзиром на то да у КЗ не постоји изричита одредба, није јасно да ли се под то кривично
дело може подвести и ситуација пресретања (не)јавних преноса рачунарских података.
У погледу члана 4 Конвенције – ометање података, у КЗ не постоји јединствена одредба која би целовито уредила кривично дело ометање података. Одређени елементи који се
односе на ситуацију ометања рачунарских података се налазе у чл. 298 и 300 КЗ. У првом
случају је реч о оштећењу рачунарских података и програма које се постиже брисањем,
изменом, оштећењем, прикривањем или на неки други начин чињењем неупотребљивим
рачунарски податак или програм, док је у другом случају реч о прављењу и уношењу рачунарских вируса. Наведене одредбе не прате у потпуности садржину и смисао члана 4
Конвенције, с обзиром на то да обухватају одређене (ручне) манипулације подацима и
програмима, с једне стране, као и ометање података проузроковано вирусима, с друге
стране, али не обухватају и друге начине уплитања у податке као, на пример, употребу
неких других малициозних програма – рачунарског црва или тројанског коња.
Везано за члан 5 Конвенције – ометање система, приметно је да се чл. 298 и 300 КЗ
квалитативно уклапају у опис тог кривичног дела у истој мери у којој су заступљени у
претходном делу. И овде се може констатовати да наведене одредбе не прате у потпуности концепт Конвенције, нарочито у сегменту употребе и неких других малициозних
програма – рачунарског црва или тројанског коња, с обзиром на то да је у КЗ прописано
само дело везано за прављење и уношење рачунарских вируса. У контексту уплитања у
рачунарски систем, може се издвојити и кривично дело рачунарске саботаже (члан 299
КЗ), које обухвата различите манипулативне акте у односу на рачунарски податак, програм, сам рачунар или други уређај за електронску обраду и пренос података у оквиру
система државних органа, јавних служби, установа, предузећа итд.
Што се тиче члана 6 Конвенције – злоупотреба уређаја, у оквиру КЗ постоје одредбе
које делимично одговарају захтевима те инкриминације. Наиме, члан 302 ‒ неовлашћени
приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података,
члан 304 ‒ неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже, као и члан 199,
став 4 КЗ ‒ неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног пра-
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ва, у појединим сегментима обухватају битна питања предвиђена Конвенцијом. Члан
302 КЗ инкриминише незаконит приступ подацима, али не покрива припремне радње
предвиђене Конвенцијом, члан 304 КЗ инкриминише неовлашћено коришћење рачунарских услуга или мрежа не обухватајући друге деликтне радње које се могу подвести
под члан 6 Конвенције. На крају, члан 199, став 4 инкриминише радње у погледу опреме и уређаја чији је циљ уклањање, заобилажење или осујећивање технолошких мера
намењених спречавању повреда ауторских и сродних права, што значи да је та одредба
ограничена само на кршење ауторских права која нису на списку кривичних дела на која
се тај члан Конвенције односи.
Инкриминисање рачунарског фалсификовања, на начин на који је то учињено у члану 7 Конвенције, још није прописано у КЗ.
У погледу члана 8 Конвенције – рачунарска превара, од значаја је члан 301 КЗ (рачунарска превара), који одговара поменутом члану Конвенције. У обе одредбе се предвиђају
радње које подразумевају одређену интеракцију с рачунарским подацима с циљем
прибављања противправне имовинске користи, чиме се наноси штета другим лицима.
Међутим, одредба члана 301 КЗ не садржи сва дела поменута у члану 8 Конвенције, те би
се могла оценити као непотпуна у смислу садржаја и концепта Конвенције.
Члан 9 Конвенције се односи на кривична дела повезана с дечијом порнографијом.
У складу с контекстом наведене одредбе, члан 185 КЗ ‒ приказивање, прибављање
и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за
порнографију, и члан 185б КЗ ‒ искоришћавање рачунарске мреже или комуникације
другим техничким средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према
малолетном лицу, могу се идентификовати као одредбе које одговарају поменутом члану Конвенције и које инкриминишу радње везане за производњу и дистрибуцију дечије
порнографије. За разлику од систематике инкриминација предвиђених у Конвенцији,
одредбе које се односе на ту материју и прописане у оквиру КЗ налазе се у глави под називом Кривична дела против полне слободе, односно дислоцирана су у односу на групу
кривичних дела против безбедности рачунарских података, што је на одређени начин
дало секундаран значај злоупотреби рачунарске технологије у тој области, а што у пракси никако није случај.
У погледу члана 10 Конвенције – кривична дела везана за кршење ауторских и других, с њима повезаних права, одредбе члана 198 КЗ ‒ повреда моралних права аутора и
интерпретатора, члана 199 КЗ ‒ неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права, и члана 200 КЗ ‒ неовлашћено уклањање или мењање електронске
информације о ауторском и сродним правима, могу се идентификовати као одговарајуће
одредбама Конвенције, с тим што не обухватају све елементе које обухвата поменути
члан 10 Конвенције.
Након анализираних кривичних дела предвиђених у Кривичном законику Србије и
Конвенцији Савета Европе о високотехнолошком криминалу, а посебно након компаративне анализе о усклађености поменутих одредаба та два акта, очигледно је да у оквиру
КЗ још није постигнут висок степен усаглашености с одредбама Конвенције.
COMPUTER RELATED CRIMES ‒ ANALYSIS, EUROPEAN STANDARDS AND
MEASURES FOR IMPROVEMENT
Research Associate Mina Zirojevic, PhD
Institute of Comparative Law, Belgrade
Abstract: The significance of information and communication technologies has created
the need to establish worldwide measures and mechanisms for the protection of society and
the individual against abuses in this area, through adopting appropriate legislative solutions
and improving international cooperation. The result of these efforts, among other things, the
adoption of Council of Europe Convention on Cybercrime, which has established minimum
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standards that are necessary, in the opinion of the international community to meet the national
legislation in order to effectively combat the abuse of high technology. Criminal-law solutions in
this field in Serbia can be classified into two groups. The first group makes a substantive provision
which stipulates that actions are socially unacceptable behaviour that violate or infringe certain
protective structures. It’s Criminal Code. The second group consists of the Criminal Procedure
Code and the Law on Electronic Communications (as well as certain by-laws) that establish a
procedural framework, but the framework provided by the Convention and without procedural
nature, which have provided mechanisms and powers of state agencies in the detection procedures,
evidence collection, criminal prosecution and trial of offenders cybercrime.
The author has tried to briefly present the efforts and the problems that Serbia is facing in
this field and to present the latest legal trends in Europe.
Keywords: The Council of Europe, the European Union, Serbia, criminal law, high-tech
crime.

SEMANTIC ANALYSIS OF PHRASES CONTAINING “PRIVATE SECURITY”
IN ENGLISH AND MACEDONIAN
Assistant Professor Vesna Trajkovska, PhD1
Assistant Professor Sashe Gerasimoski, PhD2
Faculty of Security, Skopje
Abstract: The paper focuses on semantic analysis of phrases containing the collocation
“private security” in English and their corresponding translational equivalents in Macedonian. The authors concentrate on several key concepts within private security area containing this collocation which they consider relevant to this type of analysis.
Methodologically, the paper is based on comparative and content analysis of specialized
dictionaries, books and legal acts in this field.
The authors believe that this paper could be useful in determining the semantic features
of these phrases and identifying their semantic nuances when translating them from English
into Macedonian and vice versa. The findings will also contribute to better understanding
and use of these phrases for scientific and practical purposes within private security area.
The limitations of the paper could be found in the non-exhaustiveness of the phrases
with this collocation, as well as the fact that this issue has not been addressed so far within
the Macedonian science and practice of private security.
Keywords: private security, semantic analysis, translational equivalents, English, Macedonian.
INTRODUCTION
Within the last few decades private security has witnessed an unprecedented growth and
development, both in the Republic of Macedonia and the world in general. According to
official data for 2010 at world level the total income in the private security, also frequently
referred to as private security sector, amounted to around 200 billion dollars, most of it
coming from private security activity. This activity encompasses a total number of 2 million
employees. The annual income in Europe from private security is around 35 billion euros,
while the average annual growth within this sector for the period 2005-2010 amounts to
13% per year (CoESS, 2011: 143). Such dynamics and speed of the development of private
security created an environment in which new concepts emerged and the need for their
adequate lexicalization in different languages. However, the defining of these concepts related to private security cannot follow the dynamics and the speed at which private security
develops at a world level, which, as a consequence, leads to the occurrence of a plethora of
approaches, different definitions referring to identical concepts, translation errors, inadequacy in their translation into other languages etc.
Moreover, the lack of international legal regulation additionally contributes to even
greater confusion in terms of the perception of all these various concepts and their lexical
shaping, thus making scientific research and comparability even more difficult. The difficulties in defining the concepts and their accurate translation into other languages are also culturally grounded, since a lot of these concepts are bound to specific cultures, and reflect the
cultural specificities of the group they are derived from. In addition, the security systems
in many countries, especially in the countries of Eastern Europe, do not recognize private
security or perceive and understand it in a different way, which is the result of a mixture of
cultural, social and economic factors.
1 trajkovska_vesna@yahoo.com
2 sasegerasimoski@gmail.com
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These arguments served as the main motivation for writing this paper, in which we attempt
to identify the semantic specificities of a selected number of private security phrases in English
and their corresponding translational equivalents in Macedonian. We were additionally motivated by the fact that, as far as we are updated on this issue, no attempts have so far been made
for a systematic scientific and professional study based on a detailed semantic analysis of these
concepts and the analysis of the Macedonian translational equivalents of key phrases in English
containing the collocation private security.
Finally, our interest in the elaboration of this subject was stimulated by the fact that in
recent years several books dealing with security, and more specifically with private security issues, have been translated from English into Macedonian. The translation of books originally
written in English impose the need for providing Macedonian lexical solutions which would
cover the same semantic content as their corresponding English words. However, in the Macedonian translations of some of the books in this area we noticed inconsistency in the use of
some words or expressions, or multiple lexical solutions for certain concepts, which, in some
cases, resulted in “deviation” from the meaning of the original English notions.
Bearing this in mind, it is our opinion that this analysis will contribute to a great extent to
the overcoming of possible semantic inconsistencies in the translation process, and will facilitate communication in the field of private security. It will help in the accurate differentiation
of the concepts in question, as well as in the process of drafting legal acts, and will also have
enormous contribution to the security science in general.
PRIVATE SECURITY
The term and notion of private security is generic, the most basic and frequently used in
private security sphere. It could be very misleading unless defined precisely. The private security
theory and practice are relatively new and lacking precise definition of private security which
would be widely accepted (Storm et all. 2010: 14). Indeed, if we analyze this term and notion in
various scientific, expert and legal sources from the private security sphere, we can find two main
usages of this concept. The first one is wider in its meaning (in Macedonian privatna bezbednost)
and has usually been associated with private security as part of the security system, often differently synonymized or equalized with private security sector, sometimes even with private security
industry, or, in some cases, also with private security subsystem. The second usage (privatno obezbeduvanje) has been associated with its narrower meaning of private security activity (Бакрески,
Ванковска, Герасимоски, Стојановски, Деаноска-Трендафилова, Славески, Кузев, 2014: 9).
This second usage comprises a set of organized and coordinated security measures and activities
undertaken by private security officers when protecting given value (person, property or phenomenon) (Герасимоски, 2012: 5). As such, this term also derives from the more general term
security defined as securing the values but not only by private security officers, but also by police
security officers. The English speaking countries use the term and notion of private security in
both meanings, wider and narrower, while many other languages, such as Macedonian, have different words that more precisely determine and differentiate the contents and meaning, but, unless it is clearly stated or alluded to in English language texts, it could pose a considerable problem
when translating this term in other languages. One such example could be found in the Macedonian translation of the book “Introduction to Security”, which mainly deals with private security
(Fischer, Halibozek & Green, 2008; Фишер, Халибозек, Грин, 2012). From the multitude of
examples found in this book, to illustrate our conclusion, we singled out the expression private
security powers (Fischer, Halibozek & Green, 2008: 122) where it is evident that the specific powers in question are given to the private security officers while performing their daily tasks on their
workplace, so the expression ovlastuvanjata vo privatnoto obezbeduvanje (Фишер, Халибозек,
Грин, 2012: 122) as provided in the Macedonian translation of the book, clearly replicates the
semantic specificity of the original notion in English. On the other hand, in many instances when
the private security is used in a broadest sense as sector that includes both private security of
values and investigative activities, we should translate private security as privatna bezbednost. To
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illustrate this, we have singled out the chapter 2 from the same book, which is entitled Origins
and Development of Security and is correctly translated in Macedonian as Potekloto i razvitokot
na bezbednosta, since the author writes about in its broadest sense. However, it is obvious that
the translator did not explore these semantic nuances in detail, because further in the text there
are examples where private security is translated as privatno obezbeduvanje instead of privatna
bezbednost. Thus, Development of Private Security, which is the title of a section within the same
chapter, is translated into Macedonian as Razvitokot na privatnoto obezbeduvanje, although it
is clear from the context that the author originally refers to private security in its broader sense
(Фишер, Халибозек, Грин, 2012: 31-46).
PRIVATE SECURITY SECTOR
Private security sector has been the mostly used term and notion for denoting and describing
the private security as a whole, usually encompassing the entirety of activities that fall within the
scope of private security. In most cases, private security comprises two main activities (private
security activity and private detective activity), whereas, sometimes it can have even broader
meaning and could contain risk management in private security, private security consulting,
private security in emergencies etc. Nevertheless, it usually means the entirety of activities and
services that private security entities offer or exert within the security system, but, strangely
enough, there are very rare cases in science, expert and legal area in private security that use
the term and notion subsystem as much more determining term and notion than sector. The
authors of this paper and some of the authors from ex-Yugoslavia that study and research private security have also used the term and notion of private security subsystem (Павловиħ, 2011;
19; Даничић, 2005: 14). We believe that private security subsystem is much more determined
and clearer term and notion than private security sector in terms of defining or alluding to the
status and role of private security as part of the single security system (Спасески, Аслимоски,
Герасимоски, 2008: 35; Spaseski, 2009; Gerasimoski, 2009; Цветковски, 2011: 17). On the
contrary, when we use the term and notion of private security sector, we have no closer determination or allusion to what this sector consists of, where it could possibly belong, how independent or dependent it is considering the security system as a whole, what its character, status
and role are, etc. The term and notion of private security sector does not tell us much more than
the fact that it is a non-state security sector. It cannot differentiate or position it clearer, since
the security sector is consisted of three or four subsystems (state /public/, private and civilian).
On the basis of these arguments, we suggest the use of the Macedonian noun potsistem which
corresponds to the English noun subsystem when we talk about private security in the context
of its role and status within the Macedonian security system. However, when translating into
Macedonian texts originally written in English, in order to keep the concept hidden behind the
noun sector as defined above, the translator may use the same noun in the Macedonian translation. Thus, the phrase private security sector may be translated as sektor na privatnata bezbednost,
or sektor na privatnoto obezbeduvanje, depending on the context in which the expression private
security is used. In some cases, it is even possible to omit the noun sector if the context allows this
“intervention” in the translation. To illustrate this, we will take the following excerpt from a sentence we came across in the previously mentioned book that we included in our corpus. Namely,
in the excerpt “… the private security sector is primarily concerned with crime prevention and
deterrence rather than with investigation and apprehension.” (Fischer at al., 2008:62), the phrase
private security sector can be translated as privatno obezbeduvanje, retaining the notion covered
by the original English expression. In this case private security can be translated as privatno
obezbeduvanje, since the context makes it clear that it refers to private security as activity. In the
official translation of the text, the translator used the phrase sektorot za privatno obezbeduvanje
(Фишер, Хелибозек, Грин, 2013:62), which can also be accepted as an adequate translational
equivalent, with certain modifications regarding the preposition za which can be replaced with
the preposition na. In the same book, the translator also used the phrase privatniot sektor za
bezbednost/obezbeduvanje (ibid: 61, 91), where the translator separated the collocation private
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security and used the adjective private as modifier of the noun sector. Moreover, the translator
used the nouns bezbednost and obezbeduvanje as equally possible options, without taking into
consideration the semantic differences between these two concepts in Macedonian.
PRIVATE SECURITY INDUSTRY
Private security industry as a term and notion is very often used when explaining private security, especially when calling upon or pointing out to the economic dimensions of growth and
development. Almost all American and most European scholars and practitioners within the
private security sphere use this term and notion in their official scientific books, articles, documents and official reports as well as in some legal acts. Thus, the oldest, most renowned and
most influential professional organization in the private security in the world, ASIS (American
Society for Industrial Security) founded in 1951, has the term and notion private security industry in its name (https://www.asisonline.org). Private security industry could be defined as a
very common synonym for private security in developed countries, which tends to indicate the
dimensions that private security acquires in the world not only as a service activity, but as an
industry, which primarily applies to many industries and branches that are directly or indirectly associated with and support the development of private security. Some authors use the term
and notion of private security and private security industry as synonyms, defining the private security as “a profit-oriented industry that provides personnel, equipment and/or procedures to
prevent losses caused by human error, emergencies, disasters or criminal actions” (Hess, 2009:
522). It is clear that western scholars and researchers of private security use the term private security industry to define and comprise the economic significance and dimensions of all industries that support and participate in the provision of private security services and activities, not
only the entities that simply offer private security services. These supporting industries include
the companies that manufacture, install and maintain different technical security devices that
make the provision of private security services possible. So, in other words, the term private security industry is mostly used to determine and signify the entirety of private security activities
and supporting industries for its provision, rather that determining and describing the private
security character, position and role within the security system (Dempsey, 2011: 410).
We must also bear in mind the fact that many scholars and experts use the term private security industry as an entire term and notion for all private security and private military activities
and services. How extensive and misleading this term and notion can be suggests the very fact
that there is neither international, nor federal legislation within U.S.A. that legally regulates this
industry (Shreier & Caparini, 2005: 106). Also, the largest and most significant private security
professional organization in Europe, Confederation of European Security Services (CoESS),
uses the term and notion of private security industry in its documents and reports (CoESS Facts
and Figures, 2011). Great Britain uses the private security industry term and notion even in its
legislation within the private security field, such as in its Private Security Industry Act of 2001,
whereas this has not been a case with former socialist countries of Eastern Europe, including
the Balkan countries, which mainly use the term and notion of private security in their legislation (Shreier & Caparini, 2005: 112).
Taking into consideration the specificities of the semantic content of the notion conveyed
by the phrase private security industry, we can agree that it cannot be easily translated into
Macedonian replicating the meaning of the original concept in its entirety. This is particularly
true for the definition of private security industry in its wider sense, which encompasses both
the private security services and the supporting manufacturing industries. Defined this way, we
can agree that in its wider sense the phrase private security industry can be translated as industrija na privatnoto obezbeduvanje or, depending on the context, the alternative form industrija
na privatnata bezbednost. The noun industrija already has a long history within the Macedonian lexical system, so Macedonian speakers can grasp its meaning without greater difficulties.
In the Macedonian equivalent, the noun industry changes its position and is used prepositively,
and in order to show the relation between industry and the collocation private security that
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it modifies semantically, it is necessary to introduce the preposition na as well. On the other
hand, in certain cases, the phrase private security industry can be translated as privatna bezbednost or privatno obezbeduvanje, omitting the noun industry from the original English phrase.
However, in spite of the clear semantic relation between the constitutive elements of the
phrase in English, in the sources that we included in our analysis, apart from the correctly used
form industrijata na privatnoto obezbeduvanje (Фишер, Хелибозек, Грин, 2013:4780), in some
sentences we also came across the Macedonian forms privatna industrija za obezbeduvanje,
privatnata industrija za bezbednost (ibid: 111), or privatnata bezbednosna industrija (ibid: 143,
144). What makes these translational equivalents inadequate, in our opinion, is the fact that
the translator has separated the clause private security and has used the adjective private as the
modifier for the noun industry. The translator might have been misled by the initial position
of the adjective private and has taken it as the modifier of the remaining words constitution
the whole original expression. The adjective private should be understood as a modifier of the
noun security within the collocation private security which should be translated as such. It is the
security, not the industry that is private, and every translational equivalent that doesn’t transfer
this relationship and treats private and security separately, may lead to misunderstandings in
the understanding of the original concept.
(PRIVATE) SECURITY OFFICER
Private security officer, or mostly used in its abbreviated form as security officer, is the most
commonly used term and notion for denoting and determining the authorized physical person
that possesses valid license for securing persons, property or phenomena and could exercise
legal powers according to the positive legislation on private security. It means that this term
and notion encompasses only the persons who have both license and authorizations to use
legal powers. Such is the contents of this term and notion that could be found in the scientific
literature on private security worldwide, where we can come across in most cases to security officer without stressing the adjective private, or in Macedonian language and Macedonian Law
on Private Security as rabotnik za privatno obezbeduvanje, which could literary mean private
security worker in English, not officer (Закон за приватно обезбедување, чл. 7. ст. 1. т. 14).
However, considering its content, the Macedonian term and notion of rabotnik za privatno
obezbeduvanje equals the English (private) security officer.
In some other scientific and legal usages of the languages in the Balkan countries, the term
and notion of (private) security officer has been commonly included in the term and notion of
officer for private security, such as in Serbian Law on Private Security (službenik obezbeđenja),
or security officer in terms of protector such as in Slovenian (varnostnik) or in Croatian laws on
private security (zaštitar), being also equivalent to (private) security officer but stressing its protective function as protector of given secured value (person, property or phenomenon) (Zakon
o privatnom obezbeđenju, čl. 3, st. 1, t. 1; Zakon o zasebnem varovanju, čl. 5, st. 1, t. 24; Zakon
o privatnoj zaštiti, čl. 19, st. 3, t. 1, 2, 3).
The lexical solution offered in the Macedonian Law on Private Security is a positive example
of adapting the original concept to the Macedonian lexical and morphosyntactic specificities.
It covers, to a great extent, the semantic content of the English expression private security officer even though the law-maker did not use the noun službenik which can most commonly
be found as a literal translation of the English noun officer. In our opinion, the Macedonian
equivalent offered in the Macedonian Law on Private Security is a good example of using words
from the Macedonian lexical repertoire without causing misunderstandings.
However, in the corpus encompassed by our analysis, we came across many instances where
officer was translated as službenik. We should not be surprised by such practice, taking into account the tendency for either literally translating the English words or importing them into the
target language in the form of lexical borrowings, i.e. Anglicisms. With its status of the world
lingua franca, we can expect that the English lexical influence on other languages will become
even stronger in future, but we should try to avoid whenever we can find a semantically close
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Macedonian equivalent. We found examples of literal translation where the translator used
the phrases službenik za privatno obezbeduvanje (Фишер, Хелибозек, Грин, 2013: 478) and
službenik od privatnoto obezbeduvanje as translational equivalents of private security officer. Although the phrase is literally translated, it can still be accepted as a translational equivalent. On
the other hand, the semantic content of the phrases privaten službenik za bezbednost/obezbeduvanje (ibid: 48), privaten službenik za bezbednost (ibid: 60) and privaten bezbednosen službenik
(ibid: 123, 127) do not completely overlap with the semantic content of the original English
phrase. Namely, the adjective private should be translated as modifier of the noun security,
which means that the collocation private security should be translated as a whole.
PRIVATE SECURITY PERSONNEL
This term and notion has been used pretty widely and has also pretty loose and undefined
meaning, especially in non-English speaking countries such as the Balkan countries and the Republic of Macedonia specifically. There are very rare definitions of private security personnel even
in specialized dictionaries, scientific literature and legal acts of the English speaking authors.
Nevertheless, the contents and meaning that could be found out usually refer to the persons who
are employed in a private security entity, could have in most cases valid licenses for exerting legal powers, but could not use them (for instance, they cannot exert powers that private security
officers can, like giving warnings and orders, apprehending persons, using physical force and
firearms in certain situations etc.). Such a distinction exists in Slovenian Law on Private Security,
where there is a difference between (varnostnik/varnostnica) - (private) security officer (protector) and (varnostno osebje) - (private) security personnel (Zakon o zasebnem varovanju, čl. 5, st.
1, t. 24, 25). The private security personnel mostly performs logistic and other supportive jobs
and tasks that make the private security work possible and efficient (such as persons employed in
administrative and legal departments, in general and logistics sector etc.).
This term and notion cannot be found in contemporary Macedonian science, practice and
legislation on private security, but it is usually comprised within the broader term and notion of
private security employees (vraboteni vo privatnoto obezbeduvanje). We could see that the Macedonian language does not have such a distinctive language equivalent for this category of employed persons in private security, so, it either uses the very broad term and notion of private security employees (which is very general and imprecise), or it could use the original, non-translated
English term and notion of private security personnel, which in terms of contents and semantics
would be much more appropriate. Thus, if we accept the imported English form as an acceptable
solution, the phonologically adapted Macedonian equivalent would be personal na privatnoto
obezbeduvanje. The noun personnel is prepositively translated and the collocation private security
is translated in its integral form. However, despite the obvious semantic relations between the
constituents of the original English phrase, in our corpus we noticed certain solutions which do
not convey the same notion. Thus, we came across the expressions privaten bezbednosen personal
(Фишер, Хелибозек, Грин, 2013:48) and privatniot personal za obezbeduvanje (ibid: 51), where
the adjective private is translated as modifier of the noun personnel.
CONCLUSION
The conceptual and semantic analysis of the selected phrases containing the collocation
private security led us to the following conclusions:
The key terminology and concepts of private security throughout the world have been profoundly influenced by the different cultural, socio-economic, security and legal influences. This
led to the development of a plethora of different, and in some cases confusing definitions of a
same private security concept.
In many cases, we have found the Western English terminology to be less accurate and even
poorer in terms and clarity of definitions and explanations of the key private security terms
and concepts, such as the concept of private security itself, which is much more clearly defined
and explained in Slavic speaking countries, such as Macedonia, Serbia, Croatia and Slovenia.
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The imprecise meaning of some of the terms and concepts in English compared to the translational equivalents in other languages create a lot of difficulties in translation from English to
other languages, as shown in this paper through the English and Macedonian examples.
The process of harmonization of international legislation on private security must be followed by the process of scientific, expert and lexical harmonization, in order to assure internationally recognized comparativeness and measurability of findings in private security research.
Finally, despite the fact that this is the first paper in the Republic of Macedonia and one of
the very few that exist on this topic in the wider region, the authors believe that it could prove
to be helpful and stir the interest of linguists, experts and private security professionals in further research in this vast and very perplexing area.
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THE OPINION OF THE MACEDONIAN CITIZENS ABOUT
THE CORRUPTION, WITH A SPECIAL NOTE TO THE PREPAREDNESS
AND DETERMINATION TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
AND THE SYSTEM’S DEVELOPMENT TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
Assistant Professor Katerina Krstevska PhD1
University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Faculty of Security, Skopje
Abstract: In the 2013 Progress Report on Republic of Macedonia, in which the European
Commission presents its assessment of what the country has achieved over the last year, it
was stressed that the corruption in the Republic of Macedonia remains prevalent in many
areas and continues to be a serious problem, indicating that the implementation of existing
legislation has yet to make a concrete impact and the effectiveness of existing measures
has to be improved. This comment was followed with a note that the country needs to
demonstrate tangible results in the reduction and deterrence of corruption in practice.
One year later, European Commission indicated that claims of selective enforcement and
political influence in this area persist, and a more proactive stance is needed to eliminate
these serious concerns. Also, the public trust in anti-corruption bodies remains low.
Having in mind the above remarks, as well as the determination of the Republic of
Macedonia to become an EU member, the Faculty of Security – Skopje established a Research
team which goal was to organize a field Survey concerning the opinion (assessment) of the
Macedonian citizens about the corruption. The aim of the survey was to give a scientific
description of the citizens’ opinion about the characteristics and consequences of the
corruption, and also about the corrupt activities in the country.
Despite the fact that the Survey was systematized in several chapters, the paper shall
give a special attention to Chapter V “Preparedness and determination to fight against
corruption” and Chapter VI “Development of the system to fight against corruption”.
Although the Survey was conducted in 2013, 2014 and 2015, the paper shall present and
analyze the collected data in 2013 and 2014, since the data collected in 2015 are still being
processed.
Keywords: opinion; citizen; corruption; Republic of Macedonia, survey.
INTRODUCTION
One of the strategic objectives of the Working Program of the Government of the Republic of Macedonia for the period 2011-2015 is “Uncompromising fight against corruption
and crime and efficient law implementation by undertaking deep reforms in the judiciary
and public administration”.2 Although this objective is ranked on the 3rd place by the Government, it can be noted that it is not accomplished yet. In this direction are the remarks
given by the US Ambassador Paul D. Wohlers on the Anti-Corruption Policy Forum (Skopje, October 14, 2014), in which the following example was presented “In 2013, the Macedonian State Commission for the Prevention of Corruption investigated 228 corruption cases
but, of those, the Commission referred only 7 corruption cases to prosecutors… Macedonia
convicted zero… I hope the Government and Parliament will give the Commission the resources and staff it needs to fulfill its mandate, coupled with the political will to ensure that
allegations of corruption, no matter who is involved, receive the scrutiny they deserve.”3
1 katerina.krstevska@gmail.com
2 About the other objectives, see: Government of the Republic of Macedonia: Strategic priorities and objectives
(available on: http://vlada.mk/node/260?language=en-gb).
3 See: P. D. WOHLERS: Remarks, Anti-Corruption Policy Forum, Skopje, 2014 (available on: http://macedonia.usembassy.gov/speeches/speeches2014/amb-speech10142014.html).
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Similar notifications can be found in several publications that refer to the fight against corruption. Thus, the Council of Europe’s Anti-Corruption Group (GRECO), in its latest Evaluation Report considers insufficient and expresses concern on the effectiveness of the implementation and enforcement of the legal framework governing the prevention of corruption
among members of Parliament, judges and prosecutors, and it points that despite the good
legal framework, the effective implementation and enforcement of legislation remains an issue of concern and needs to be addressed as a matter of priority.4 Almost identical remark is
given in the Investment Climate Statement of US Department of State for 2014 – although
Macedonia’s legal framework is sound, enforcement is weak, and the public is skeptical of the
Government’s willingness to prosecute corrupt officials. Also, it stresses that the public generally views the police, courts, higher education, and healthcare sectors as the most corrupt public sectors.5 Further, the Transparency International ranked Republic of Macedonia 67th out of
177 countries on the 2013 Corruption Perception Index. One year before (2012), Republic of
Macedonia was ranked 69th out of 176 countries, and one year later (2014) was ranked 64th out
of 175 countries.6
To the above mentioned documents, the Progress Reports on Republic Macedonia drafted
by the European Commission should be added. For example, 2013 Progress Report stressed
that the corruption remains prevalent in many areas and continues to be a serious problem,
indicating that the implementation of existing legislation has yet to make a concrete impact
and the effectiveness of existing measures has to be improved. This comment was followed with
a note that the country needs to demonstrate tangible results in the reduction and deterrence
of corruption in practice.7 One year later, the European Commission indicated that claims of
selective enforcement and political influence in this area persist, and a more proactive stance
is needed to eliminate these serious concerns. Also, the public trust in anti-corruption bodies
remains low.8
Having in mind the given, as well as the shortest definition of the term “corruption” as “an
abuse of function for personal benefit or for another’s benefit”,9 it should be stressed that the
Macedonian fundamental legal act, i.e. the Criminal Code tries to follow the situation and to
adapt to the international documents and recommendations of controlling mechanisms concerning the fight against corruption. Thereby, the Criminal Code contains several provisions
4 For more, see: Council of Europe’s Anti-Corruption Group (GRECO): Fourth Evaluation Round – Corruption
prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors - Evaluation Report (Adoption: 6 December
2013; Publication: 17 March 2014; Greco Eval IV Rep (2013) 4E) (available on: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2013)4_TheFYROMacedonia_EN.pdf).
5 For more, see: US Department of State: 2014 Investment Climate Statement – Macedonia (available on: http://
www.state.gov/documents/organization/229136.pdf).
6 For more, see: Transparency International: Corruption Perceptions Index 2013 (available on: http://www.transparency.org/cpi2013/in_detail); Transparency International: Corruption Perceptions Index 2014 (available on: http://
www.transparency.org/cpi2014/in_detail).
The assessments of the level of corruption and lack of efficiency for its prevention, given by the scientific and
expert public, non-governmental and other bodies and organizations in the country, as well as by international
organizations, are nearly identical. This is supported by the ranking of countries within the international community
and the standards for the successfulness of the countries in preventing corruption. According to those standards, the
Republic of Macedonia is placed somewhere near the bottom. See: М. МАНЕВСКИ: Корупцијата во Република
Македонија – превентивни и казнени мерки за спречување, Скопје, 2005, p. 29.
7 For more, see: European Commission: Macedonia – 2013 Progress Report, (Brussels; 16.10.2013; SWD(2013) 413
final), (available on: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_2013.pdf).
8 For more, see: European Commission: Macedonia – 2014 Progress Report, (Brussels; 08.10.2014; SWD(2014)
303 final), (available on: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf).
9 See: В. КАМБОВСКИ: Меѓународно-правна рамка на борбата против корупцијата, p. 2, (available on:
http://www.fes.org.mk/pdf/Vlado%20Kambovski,%20MEUNARODNO-PRAVNA%20%20RAMKA%20%20
NA%20%20BORBATA%20PROTIV%20%20KORUPCIJATA.pdf).
More about the corruption (definition, types, etc.), see: Н. ТУПАНЧЕСКИ / В. МИХАЈЛОВА: Водич за невладини организации за борба против корупцијата, Центар за граѓански комуникации, Скопје, 2011. The term
“corruption” is of a Latin origin. The said term implies wickedness, depravity, arson, bribery, decay, etc. See: M.
VUJAKLIJA: Leksikon stranih reči i izraza, Beograd, 1986.

Katerina Krstevska

173

that sanction the corrupt behavior.10 Further, it should be noted that the corruption and its
prevention and suppression is regulated in numerous Macedonian legal acts, especially Law on
Prevention of Corruption and Law on Prevention of Conflict of Interests.11
THE SURVEY’S AIM, TASKS AND HYPOTHETICAL FRAMEWORK
Given the current situation and remarks set by the controlling mechanisms, as well as the
determination of the Republic of Macedonia to become an EU member, the Faculty of Security
– Skopje established a research team with a goal to organize a field survey concerning the opinion (assessment) of the Macedonian citizens about the corruption,12 i.e. the aim was to perform a scientific description of the opinion of the citizens concerning the characteristics and
consequences of the corruption and corrupt activities in the country. This aim was followed by
several tasks, such as: to determine the knowledge of the citizens about corruption and how
it is manifested, to determine measures in accordance with the obtained information and also
initiatives to be taken for their improvement, enhancement and resolution; to establish how
much the citizens are informed about the corruption and what is the level of their knowledge
about corruption and what are the ways in which the corruption can be prevented, detected
and suppressed; to obtain information about the effectiveness of the fight against corruption;
to identify the main problems within the implementation of the legal acts for an effective fight
against corruption; to establish the need to change the existing legislation and also to adapt new
provisions; to obtain information about the need to train the target groups for the manner of
application of the powers and rights established by the legal acts.13
The starting hypothetical position of the Survey was that the corruption is a serious threat to
any society, which also refers to the Macedonian society, as a community with a specific economic
development (long duration of the transition process), slow changes of the socio-economic relations, obstacles in international integration and presence of blockade of the neighbors (economical and political), and the complexity of inter-ethnical and inter-religious relations.14
10 Criminal Code (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 37/1996, 80/1999, 04/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 07/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011 - two changes and amendments,
135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014,
160/2014, 199/2014).
The main criminal acts Receiving a bribe and Giving a bribe, are followed by Giving a reward for unlawful influence,
Receiving a reward for unlawful influence, Covering the origin of disproportionately obtained property, Misuse of a
state, official or military secret, as well as provisions for Prosecuting criminal acts against official duty and Mandatory sentencing to a prohibition to perform profession, activity or duty. Also, the Criminal Code contains Unauthorized reception of gifts and Unauthorized giving gifts, several provisions in the area of elections and voting, etc.
Specifically for some of the above criminal acts is that in the past years they were modified and amended, and also
their dispositions were redefined and the sanctions were tightened. For detailed analysis of these criminal acts, see:
В. КАМБОВСКИ: Казнено право – посебен дел (четврто, дополнето издание), Скопје, 2003; М. МАНЕВСКИ:
Корупцијата во Република Македонија – превентивни и казнени мерки за спречување, Скопје, 2005.
11 For more, see: Law on Prevention of Corruption (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 28/2002,
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010), and Law on Prevention of Conflict of Interests (“Official Gazette
of the Republic of Macedonia” No. 70/2007, 114/2009, 6/2012). Also, see: Law on Criminal Procedure (“Official
Gazette of the Republic of Macedonia” No. 150/2010, 100/2012), Law on Courts (“Official Gazette of the Republic
of Macedonia” No. 58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/2010), Law on Public Prosecution Office (“Official Gazette of
the Republic of Macedonia” No. 150/2007, 111/2008), Electoral Code (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 32/2014 - consolidated text), Law on Financing of the Political Parties (“Official Gazette of the Republic
of Macedonia” No. 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/2011, 142/2012, 23/2013), Law on Associations and
Foundations (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 52/2010, 135/2011), etc.
12 The members of the Research team are professors Cane T. Mojanski, Marina Malish-Sazdovska, Marjan
Nikolovski and Katerina Krstevska. Also, the help of the students in conducting the Survey should not be neglected.
13 More about the Survey’s aims and tasks, see: Ц. T. МОЈАНОСКИ / М. МАЛИШ-САЗДОВСКА / М.
НИКОЛОВСКИ / К. КРСТЕВСКА: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата
(Истражувачки извештај), Скопје, 2014, p. 5-6.
14 More about the Survey’s hypothetical framework, see: Ц. T. МОЈАНОСКИ / М. МАЛИШ-САЗДОВСКА /
М. НИКОЛОВСКИ / К. КРСТЕВСКА: Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата
(Истражувачки извештај), Скопје, 2014, p. 6-8.
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In order to achieve the above goal, the Survey was systematized in six chapters: “Demographic data” (Chapter I), “Knowledge of corruption” (Chapter II), “Experience related to corruption” (Chapter III), “Situation of corruption” (Chapter IV), “Preparedness and determination to fight against corruption” (Chapter V) and “Development of the system to fight against
corruption” (Chapter VI). It should be noted that although the Survey was conducted in 2013,
2014 and 2015, the paper shall present and analyze the collected data within the Chapters V
and VI in 2013 and 2014, since the data collected in 2015 are still being processed. Concerning the number of the interviewees, in 2013 were 1210, and in 2014 were 1017, with a remark
that when the sample of the interviewees was determined, several demographic data were tried
to be full field (region, gender, nationality, religious affiliation, professional background and
working status).15
PREPAREDNESS AND DETERMINATION TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
Same as 2013, in 2014 the subject of interest of the Survey’s Chapter V was the preparedness
and determination to fight corruption. The aim of the eight questions was to determine the
personal attitude of the interviewees towards their preparedness (determination) to fight corruption, as well as preparedness (determination) of the relevant stakeholders in the society. The
interviewees were offered six answers (I am completely prepared/They are completely prepared;
I am prepared/They are prepared; I am neither prepared nor unprepared/They are neither prepared nor unprepared; I am not prepared/They are not prepared; I am completely unprepared/
They are completely unprepared; I do not want to answer), and they choose only one.
On the 1st Question of the Chapter V, the interviewees gave their opinion about themselves,
i.e. about their own preparedness (determination) to fight against corruption.

1
2
3
4
5
6

Table 1: Assessment of the personal preparedness (determination)
to fight against corruption
Answer
Valid Percent
2013
2014
I am completely prepared
22,3
18,9
I am prepared
36,2
38,9
I am neither prepared nor unprepared
23,4
24,6
I am not prepared
7,8
7,3
I am completely unprepared
2,8
3,5
I do not want to answer
7,4
6,8

From the data given in the Table No. 1, it can be established that there is no deviation in
terms of the distribution of responses in 2013 and 2014. Namely, most of the interviewees or
57,8% have expressed their preparedness (determination) to fight against corruption, i.e. 18,9%
declared that they are completely prepared and 38,9% that are prepared. Compared with 58,5%
in 2013, there is a decrease of 0,7% (3,4% less for the first option, 2,7% more for the second option). In 2014, 24,6% were neutral, while 10,8% declared themselves as unprepared (7,3% were
unprepared, and 3,5% were completely unprepared), which is an increase of 0,2% compared to
2013 (a total of 10,6%, or 7,8% were unprepared, and 2,8% were completely unprepared). To
this question, 6,8% of the interviewees did not want to give an answer.
15 More about the Survey’s demographic sample, see:
For 2013: Ц. T. МОЈАНОСКИ / М. МАЛИШ-САЗДОВСКА / М. НИКОЛОВСКИ / К. КРСТЕВСКА: Мислењето
на граѓаните на Република Македонија за корупцијата (Истражувачки извештај), Скопје, 2014, p. 13-22,
For 2014: C. T. MOJANOSKI: Presentation, Promotion of the Survey “The opinion of the citizens of the Republic of
Macedonia about the corruption”, Skopje, 2014.
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Their opinion about the preparedness (determination) of the political parties and political
leaders to fight against corruption, the interviewees gave by answering the 2nd Question, i.e. 3rd
Question.

1
2
3
4
5
6

Table 2: Assessment of preparedness (determination)
of the political parties / political leaders to fight against corruption
Political parties Political leaders
Answer
Valid Percent
Valid Percent
2013
2014
2013
2014
They are completely prepared
4,6
5,4
3,9
3,2
They are prepared
19,7
19,9
17,5
21,5
They are neither prepared nor unprepared
29,3
27,8
28,5
26,8
They are not prepared
23,8
25,3
24,2
26,4
They are completely unprepared
17,5
16,7
19,9
16,0
I do not want to answer
5,1
4,9
6,4
6,0

It can be noted that the opinion of the interviewees about the political parties and political
leaders is constant, since 2014’s deviations are insignificant in relation to the 2013. Again, most
of the interviewees choose the 3rd option, which means that the political parties and political leaders are neither prepared nor unprepared (in 2013 there were 1,5% more interviewees
within the political parties, and 1,7% within the political leaders). The negative attitude of the
interviewees towards the preparedness of the political parties to fight against corruption also
dominates in 2014, because 42,0% have chosen the 4th and 5th answer (41,3% in 2013), and only
25,3% had a positive attitude by choosing the 1st and 2nd answer (24,3% in 2013). The same applies to the political leaders, with a note that there is a slight increase in their preparedness to
fight against corruption – from 17,5% in 2013, it increases to 21,5% in 2014, but it reduces at
the 1st option or completely prepared – from 3,9% in 2013 to 3,2% in 2014. To these questions
did not want to declare themselves 4,9% (the political parties) / 6,0% (political leaders) of the
interviewees.
The three questions that followed were dedicated to the Macedonian authorities / institutions and their preparedness (determination) to fight against corruption. Thus, the 4th Question
referred to the state (administrative) authorities, the 5th Question referred to the institutions for
fight against corruption, and the 6th Question referred to the State Commission for the Prevention of Corruption.
The statement that was given in 2013 can be freely repeated in 2014, i.e. the evaluation that
the interviewees have given to the institutions / authorities in the Republic of Macedonia about
their preparedness (determination) to fight against corruption is defeated, so the general assessment does not differ to a large extent towards the assessment given to the political parties
and political leaders. A decline of 1,8% of the interviewees’ positive attitude can be seen about
the state (administrative) authorities. If 31,6% of the interviewees in 2013 thought that these
authorities are completely prepared, i.e. are prepared to fight against the corruption, in 2014
such opinion had 29,8% of the interviewees. The same also stands for the 3rd option - there is a
decrease of 1,6%. However, the negative attitude has increased because 33,6% of the interviewees think that these authorities are not prepared, i.e. are completely unprepared (in 2013 such
attitude had 30,5% of the interviewees).
Similar situation can be registered about the institutions for the fight against corruption.
Also, there is decrease of 3,7% of the positive attitude of the interviewees, or from 40,1% in
2013 to 36,4% in 2014. Conversely, there is an increase of 2,6% of the interviewees’ neutral attitude by choosing the 3rd option, and an increase of 2,1% of the negative attitude by choosing
the 4th and 5th option (24,8% in 2013 increased to 26,9% in 2014).
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Table 3: Assessment of preparedness (determination) of the State (administrative)
authorities / Institutions for fight against corruption / State Commission
for the Prevention of Corruption to fight against corruption
Answer

1
2
3
4
5
6

They are completely prepared
They are prepared
They are neither prepared nor unprepared
They are not prepared
They are completely unprepared
I do not want to answer

State
(administrative)
authorities

Institutions for
fight against
corruption

Valid Percent
2013
2014
4,5
4,1
27,1
25,7
32,5
30,9
20,0
22,9
10,5
10,7
5,5
5,7

Valid Percent
2013
2014
6,9
6,6
33,2
29,8
29,8
32,4
16,5
18,5
8,3
8,4
5,2
4,3

State
Commission for
the Prevention
of Corruption
Valid Percent
2013
2014
8,8
8,4
35,0
32,0
26,5
29,4
15,6
17,5
8,2
7,7
6,0
5,1

If in 2014, the most of the interviewees thought that the state (administrative) authorities and institutions for fight against corruption are neither prepared nor unprepared, then
most of the interviewees thought that the State Commission for the Prevention of Corruption
is prepared to fight against corruption. However, these 32,0% represent a reduction of 3,0%
compared to 2013. Also, regarding this institution 1,4% increase of the interviewee’s negative
attitude can be noted (23,8% in 2013 have increased to 25,2% in 2014). To these questions, a
small part of the interviewees did not want to declare themselves, i.e. an average of 5,0% for the
three questions (the average in 2013 was 5,6%).
How much the private sector is prepared (determined) to fight against corruption, was assessed by the interviewees by answering the 7th Question.

1
2
3
4
5
6

Table 4: Assessment of preparedness (determination) of the private sector
to fight against corruption
Answer
Private sector
Valid Percent
2013
2014
It is completely prepared
5,9
5,4
It is prepared
25,6
21,4
It is neither prepared nor unprepared
35,5
35,0
It is not prepared
20,8
22,9
It is completely unprepared
7,2
9,7
I do not want to answer
5,0
5,5

The biggest number of the interviewees in 2014, or 35,5% think that the private sector is
neither prepared nor unprepared to fight against corruption (same as 2013). As in the previous questions, a negative trend can be observed in the given assessment by the interviewees.
In 2013, 31,5% of the interviewees considered that the private sector is completely prepared
(5,9%), i.e. is prepared (25,6%) to fight against corruption. Such an assessment in 2014 gave
26,8% of the interviewees (distributed to 5,4% completely prepared and 21,4% prepared),
which represents a decrease of 4,7%. Therefore, in 2014 for 4,6% the negative perception of the
interviewees has increased, so that 32,6% of them said that the private sector is not prepared
(22,9%), or that is completely unprepared (9,7%). Insignificant increase can be noted within
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the 6th option, because there is an increase of 0,5% among the interviewees who did not want
to declare themselves (from 5,0% in 2013 to 5,5% in 2014).
The Chapter V ends with the Question No. 8, by which the interviewees were asked to give their
assessment about the media and its preparedness (determination) to fight against corruption.

1
2
3
4
5
6

Table 5: Assessment of preparedness (determination) of the media to fight against corruption
Answer
Media
Valid Percent
2013
2014
They are completely prepared
8,7
8,0
They are prepared
31,0
25,0
They are neither prepared nor unprepared
28,2
30,8
They are not prepared
18,3
18,5
They are completely unprepared
8,9
13,5
I do not want to answer
4,9
4,3

The perception of the interviewees about the various stakeholders and their preparedness
(determination) to fight against corruption, is also reflected towards the media. The tendency
of increase of the negative attitude (not prepared / completely unprepared) towards the positive attitude (completely prepared / prepared) can be seen. Thus, in 2014 the 1st and 2nd option
were chosen by 33,0% of the interviewees (39,7% in 2013; 6,7% decline), the 4th and 5th option
were chosen by 32,0% (27,2% in 2013; 4,8% increase), while the 3rd option was chosen by 30,8%
(28,2% in 2013; 2,6% increase). Only 4,3% of the interviewees in 2014 did not want to answer
(4,9% in 2013).
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
By choosing one of the two offered answers (“Yes” and “No”) to the questions of the Chapter
VI, the interviewees gave their opinion how to develop the system to fight against corruption. On one hand, interviewees expressed their opinion about the contribution of the relevant
stakeholders in the development of system to fight against corruption (Citizen (Individual);
Political parties; State (administrative) authorities; Private sector; Media; Non-governmental
organizations), and on other hand - they evaluated the contribution of the repressive and preventive measures in the fight against corruption.
The contribution of the citizen (individual) in the development of the system to fight against
corruption, was assessed by the interviewees with their response to the Question No. 9.
From the tabular display, it can be easily seen that in 2014 there is a decrease in the number
of interviewees who gave positive response to the given options. Unlike 2013 when the interviewees gave their trust of over 80,0% to the three options (1st, 2nd and 4th), and to two options
gave their trust of over 79,0% (3rd and 6th), in 2014 over 80% of interviewees were in favor of
just one, the 1st option - a strict respect of the laws, ethical standards and code. Again, for only
one option positively declared themselves 79,0% of the interviewees - education and awareness
about corruption and the fight against it (3rd option). The preparedness to report acts of corruption (4th option) and avoiding situations of corruption (2nd option) was declared by 77,3%
(82,2% in 2013; decline of 4,9%), i.e. 77,0% of the interviewees (80,8% in 2013; decline of 3,8%),
while the proposition of measures and activities for improvement of the system to fight against
corruption (6th option) was declared by 73,3% (79,2% in 2013; decline of 5,9%). The biggest decline (7,6%) can be noted at the participation in the work and activities of anti-corruption bodies - for this 5th option in 2013 declared 73,7%, and in 2014 declared 66,1% of the interviewees.
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Table 6: What is the contribution of the citizen (individual)
in the development of the system to fight against corruption?
Answer
strict respect of the laws, ethical standards and
1 A
code
2 Avoiding situations of corruption
and awareness about corruption and
3 Education
the fight against it
4 Preparedness to report acts of corruption
in the work and activities of anti5 Participating
corruption bodies
Proposing measures and activities for
6 improvement of the system to fight against
corruption

Citizen (individual)
2013
2014
Yes
No
Yes
No
86,1

13,9

82,1

17,9

80,8

19,2

77,0

23,0

79,8

20,2

79,0

21,0

82,2

17,8

77,3

22,7

73,7

26,3

66,1

33,9

79,2

20,8

73,3

26,7

The political parties and their contribution in the development of the system to fight against
corruption were covered by the Question No. 10.
Table 7: What is the contribution of the political parties
in the development of the system to fight against corruption?
Answer
1
2
3
4
5
6
7

Incorporating anti-corruption policy in all
documents of the party
Adopting and consistent applying of the ethical
code by each member and activist of the party
Providing transparency of party’s work and
activities in all phases of the political action
Developing the system and practice of publicity
in the work and by informing the party’s
members
Preventing income of financial and other gifts to
the party, that have suspicious origin and may
have corruption risk
Strengthening the party’s integrity
By activities of the party in order to reduce the
corruption risk through improvement of the
legislation and practice in the governmental
institutions

Political parties
2013
2014
Yes
No
Yes
No
76,6

23,4

77,5

22,5

74,0

26,0

70,2

29,8

72,9

27,1

68,9

31,1

74,0

26,0

68,3

31,7

79,2

20,8

76,3

23,7

71,0

29,0

70,4

29,6

80,3

19,7

78,5

21,5

The activities of the party in order to reduce the corruption risk through improvement of
the legislation and practice in the governmental institutions is the option that in 2013 (80,3%)
and 2014 (78,5%) was chosen by the most of the interviewees. The group of options that in 2014
received an inclination of more than 70,0% of the interviewees encompasses incorporation of
anti-corruption policy in all documents of the party (77,5% versus 76,6% in 2013), prevention
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of the income of financial and other gifts to the party, that have suspicious origin and may have
corruption risk (76,3% versus 79,2% in 2013) and strengthening of the party’s integrity (70,4%
versus 71,0% in 2013). The other options i.e. 3rd and 4th option received an inclination under
69,0% (68,9% for providing transparency of party’s work and activities in all phases of the political action and 68,3% for developing of the system and practice of publicity in the work and
by informing the party’s members), which is a decrease compared to 2013 (72,9% and 74,0%).
The interviewees’ answers to the Question No. 11 reflected the contribution of the state (administrative) authorities in the development of the system to fight against corruption.
Table 8: What is the contribution of the state (administrative) authorities
in the development of the system to fight against corruption?
Answer

1

Developing the legislation will provide the corruption
risk to be removed or minimized towards the state bodies
and institutions, as well as towards the state servants and
functionaries
Adjusting the national legislation concerning the criminal
acts of corruption to the European and global experiences
in dealing with corruption
Tightening the repressive measures in the fight against
corruption
Undertaking the leading social role in the fight against
corruption
Developing the system of prevention in the fight against
corruption
Developing and implementing the protection from
corruption to each state body and institution
Providing effective state oversight over the implementation
of the law and all legal and other administrative
procedures, as well as the system of deterrence of corrupt
activities

State (administrative) authorities
2013
2014
Yes
No
Yes
No
81,2

18,8

83,4

16,6

73,9

26,1

76,7

23,3

81,9

18,1

79,6

20,4

72,5

27,5

71,3

28,7

81,8

18,2

79,4

20,6

76,6

23,4

76,3

23,7

82,1

17,9

75,9

24,1

8

Informing the public on regular and full bases about
the anti-corruption activities of the state bodies and
institutions – implementation of regular and specialized
media information

79,7

20,3

74,2

25,8

9

Realizing the anti-corruption educational activities
dedicated to social groups: political parties and politicians,
functionaries and state servants, private sector...

76,8

23,2

77,1

22,9

2
3
4
5
6
7

Of all given options, for 1st option declared themselves 83,4% of the interviewees. Namely,
the state (administrative) authorities can mostly contribute in the development of the system to
fight against corruption through developing the legislation because such action will provide the
corruption risk to be removed or minimized towards the state bodies and institutions, as well as
towards the state servants and functionaries. For comparison, this option in 2013 was ranked at
4th place (81,2%). For other offered answers in 2014, under 80,0% of the interviewees declared
themselves, or expressed in numbers: 79,6% for the 3rd option – tightening the repressive measures in the fight against corruption (81,9% in 2013), 79,4% for the 5th option – developing the
system of prevention in the fight against corruption (81,8% in 2013), 77,1% for the 9th option –
realizing the anti-corruption educational activities dedicated to social groups: political parties
and politicians, functionaries and state servants, private sector... (76,8% in 2013), 76,7% for the
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2nd option – adjusting the national legislation concerning the criminal acts of corruption to the
European and global experiences in dealing with corruption (73,9% in 2013), 76,3% for the 6th
option – developing and implementing the protection from corruption to each state body and
institution (76,6% in 2013), 75,9% for the 7th option – providing effective state oversight over
the implementation of the law and all legal and other administrative procedures, as well as the
system of deterrence of corrupt activities (82,1% in 2013), 74,2% for the 8th option – informing
the public on regular and full bases about the anti-corruption activities of the state bodies and
institutions – implementation of regular and specialized media information (79,7% in 2013),
and 71,3% for the 4th option – undertaking the leading social role in the fight against corruption (72,5% in 2013).
The private sector also contributes in the development of the system to fight against corruption. Within the Question No. 12, seven options were offered to the interviewees.
Table 9: What is the contribution of the private sector
in the development of the system to fight against corruption?
Answer
1
2
3
4
5
6
7

A strict respect of the laws, ethical norms and code
Avoiding corrupt situations
Organizing a system of education and information to the
employees about the corruption and the fight against it
Developing and promoting the protection of corruption
concerning each state body and institution
Preparedness to report acts of corruption and to prove them
Participating in the activities of the anti-corruption bodies
Proposing measures and activities for improvement of the system
to fight against corruption

Private sector
2013
2014
Yes
No
Yes
No
83,1
16,9
80,5 19,5
78,7
21,3
75,3 24,7
76,3

23,7

72,7

27,3

77,5

22,5

70,4

29,6

83,3
76,2

16,7
23,8

78,7
71,6

21,3
28,4

81,1

18,9

77,2

22,8

The private sector contributes at least in the development of the system to fight against
corruption by developing and promoting the protection of corruption concerning each state
body and institution. For this option (4th) in 2014, a positive opinion was given by only 70,4%
of the interviewees, which is a decline of 7,1% compared to 2013 (77,5%). On the other hand,
the private sector contributes the most to the development of the system to fight against corruption through a strict respect of the laws, ethical norms and code, because for the 1st option
positive declaration was given by 80,5% of the interviewees. In addition, the 5th option with
78,7% of the interviewees in 2014 should not be underestimated (preparedness to report acts of
corruption and to prove them), and this option in 2013 received most of the positive responses
(83,3%). This options were followed by proposing measures and activities for improvement of
the system to fight against corruption or 7th option (77,2%), avoiding corrupt situations or 2nd
option (75,3%), organizing a system of education and information to the employees about the
corruption and the fight against it or 3rd option (72,7%), and participating in the activities of the
anti-corruption bodies or 6th option (71,6%). If the offered options and given answers in 2013
and 2014 are compared, then for all offered options in 2014 a decline of the positive attitude
among the interviewees can be noted.
Contribution in the development of the system to fight against corruption is also given by
the media, so the Question No. 13 and the given answers were dedicated to them.
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Table 10: What is the contribution of the media in the development
of the system to fight against corruption?
Answer
1 Consistently providing the political independence of the media
Educating the journalists in the terms of accessing, researching and
2 reporting about the corruption and anti-corruption measures and
activities
Systematic
of the investigative journalism in the field of
3 corruption stimulation
and anti-corruption fight
4 Preparedness to report acts of corruption and to prove them
Developing regular contents about the corruption and anti5 corruption activities, with specialized educational and informative
character
Within
regular informative contents, providing information
6 about thethe
corruption and anti-corruption measures

Media
2013
2014
Yes
No
Yes
No
79,6 20,4 79,4 20,6
77,3

22,7

75,9

24,1

76,2

23,8

76,6

23,4

81,6

18,4

77,1

22,9

79,7

20,3

74,0

26,0

81,1

18,9

74,6

25,4

Unlike the other stakeholders, for which the interviewees in 2014 had a positive attitude
of more than 80,0%, for the media this is not the case. Namely, a positive attitude concerning
the media in 2014 varies from 74,0% to 79,4%, while in 2013 varied from 76,2% to 81,6%, but
this does not mean that the role of the media should not be underestimated. According to the
given answers, the interviewees think that the media mostly contribute in the development of
the system to fight against corruption through the 1st option (79,4% for consistently providing
the political independence of the media), and at least through the 5th option (74,0% for developing regular contents about the corruption and anti-corruption activities, with specialized
educational and informative character). For the other options, a positive answer was given by
76,1% of the interviewees, allocated as 77,1% to the 4th option (preparedness to report acts of
corruption and to prove them), 76,6% for the 3rd option (systematic stimulation of the investigative journalism in the field of corruption and anti-corruption fight), 75,9% for the 2nd option
(educating the journalists in the terms of accessing, researching and reporting about the corruption and anti-corruption measures and activities) and 74,6% for the 6th option (within the
regular informative contents, providing information about the corruption and anti-corruption
measures).
The interviewees valued the contribution of the non-governmental organizations in the development of the system to fight against corruption by answering the Question No. 14.
Table 11: What is the contribution of the non-governmental organizations
in the development of the system to fight against corruption?
Answer
1
2
3
4
5
6

A strict respect of the laws, ethical norms and code
Avoiding corrupt situations
Self-educating and awareness of the corruption and fight
against corruption
Preparedness to report acts of corruption and to prove them
Participating in the activities of anti-corruption bodies
Proposing measures and activities for improvement of the
system to fight against corruption

Non-governmental organizations
2013
2014
Yes
No
Yes
No
83,1 16,9
NA
NA
77,3 22,7
75,2
24,8
76,7

23,3

72,1

27,9

78,9
75,4

21,1
24,6

76,6
73,7

23,4
26,3

80,0

20,0

78,3

21,7
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Same as the media, for the non-governmental organizations may be noted that in 2014
none of the provided options do not exceed 80,0% of the interviewees’ positive attitude, which
is not the case in 2013 when for the two of the given options the interviewees had a positive
attitude of 80,0% (6th option), i.e. 83,1% (1st option). According to the interviewees, by proposing measures and activities for improvement of the system to fight against corruption the nongovernmental organizations can contribute the most in the development of the system to fight
against corruption (78,3%). The preparedness of the non-governmental organizations to report
acts of corruption and to prove them is also highly rated (76,6%), as well as avoiding corrupt
situations (75,2%). At the bottom of the list is the 5th option (73,7%) and 3rd option (72,1%),
with a note that they rotated their positions in respect of 2013 (75,4%, i.e. 76,7%).
The last two questions to which the interviewees can express their positive or negative opinion on the given options, refer to the repressive measures (Question No. 15) and preventive
measures (Question No. 16).
Table 12: What is the contribution of the repressive measures
in the development of the system to fight against corruption?
Answer
contribute to the improvement and development of the
1 Can
specialized anti-corruption legislation
Can lead to qualification and development of the specialized
2 units and bodies (police, prosecution, judiciary) in the fight
against corruption
Can lead to providing legislative and administrative supervision
regular and systematic basis over the work of the specialized
3 on
anti-corruption units and bodies and to measure their
effectiveness

Repressive measures
2013
2014
Yes
No
Yes
No
88,4

11,6

85,2

14,8

86,8

13,2

83,6

16,4

87,8

12,2

85,0

15,0

As in 2013, the interviewees in 2014 for all of the options gave their positive opinion, with
a remark that if in 2013 the average was 87,8%, then in 2014 the average is 84,6%. It can be
concluded that the interviewees believe that the contribution of the repressive measures in the
fight against corruption is particularly important, and the distribution of their positive opinion
on the given options still remains the same. Thus, the 2nd option with 83,6% is ranked at the 3rd
place (can lead to qualification and development of the specialized units and bodies (police,
prosecution, judiciary) in the fight against corruption), the 3rd option with 85,0% is ranked at
the 2nd place (can lead to providing legislative and administrative supervision on regular and
systematic basis over the work of the specialized anti-corruption units and bodies and to measure their effectiveness), and the 1st option with 85,2% is ranked at the 1st place (can contribute
to the improvement and development of the specialized anti-corruption legislation).
The opinion of the interviewees in terms of the contribution of the preventive measures in
the fight against corruption (Question No. 16), is shown in the table that follows.
The advantage that the interviewees in 2013 gave to the repressive measures regarding
the preventive measures (87,7% for the repressive measures versus 85,5% for the preventive
measures), continues in 2014 (84,6% for the repressive measures versus 82,4% for the preventive
measures). Unlike 2013 when the attitude of the interviewees for all provided options was more
than 81,0%, in 2014 this is not the case. Two of the provided options are below 80,0% (3rd
option with 79,1% and 4th option with 79,9%), and all other options are over 80,0% (1st option
with 86,7%, 5th option with 83,6%, 2nd option with 82,8% and 6th option with 82,3%).
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Table 13: What is the contribution of the preventive measures
in the development of the system to fight against corruption?
Preventive measures
2013
2014
Yes
No
Yes
No

Answer
and developing the general legislation in order to
1 Improving
eliminate or minimize the corrupt possibilities and differences
Adoption and consistent implementation of the personnel policy
recruitment, promotion) in respect of the functionaries
2 (selection,
and civil servants, which increases the integrity of the organs and
institutions
3 Developing the system of specialized anti-corruption education
Developing the information system and availability of information
4 concerning the corrupt acts, and measures and activities in the fight
against corruption
the protection of corruption concerning each organ
5 Implementing
and institution
and implementing a code of ethics about the
6 Adopting
functionaries and civil servants

89,2

10,8

86,7

13,3

85,3

14,7

82,8

17,2

81,6

18,4

79,1

20,9

83,9

16,1

79,9

20,1

88,7

11,3

83,6

16,4

84,0

16,0

82,3

17,7

CONCLUSION
The opinion of the Macedonian citizens given by answering the Survey’s questions, shows
that the interviewees want to contribute in the fight against corruption and their shared view
should be used as a starting point for more detailed and specialized researches in this field of
interest. Having in mind the remark given by US Vice President Joe Biden to Romanian Civil
Society Groups and Students (Bucharest, May 21, 2014), “Corruption is a cancer, a cancer that
eats away at a citizen’s faith in democracy, diminishes the instinct for innovation and creativity,
already-tight national budgets, crowding out important national investments. It wastes the talent of entire generations. It scares away investments and jobs. And most importantly it denies
the people their dignity. It saps the collective strength and resolve of a nation. Corruption is just
another form of tyranny”,16 the fight against corruption as a contemporary form of crime must
be placed among the Macedonian Government’s priorities.
Therefore, the Survey’s results should be recognized by the relevant stakeholders and should
be implemented in the practice. If this is not done, then unfortunately the statement given by
one of the interviewees shall become true. Namely, he said “This is nicely written, but only
implies on paper”.
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СТРАТЕГИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ С ОСВРТОМ
НА КРИВИЧНА ДЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Драгица Јевтовић
Полицијска управа у Ужицу
Сажетак: Насиље у породици као посебно кривично дело је инкриминисано 2002.
године. Раније je полиција за насиље у породице писала прекршајне и кривичне
пријаве за различите деликте с елементима насиља. Стратегија полиције у заједници
предвиђа да се развој полицијске делатности у заједници заснива на унапређењу превентивног рада полиције, полицијске организације и управљања, система вредности
у полицији као и на вредновању полицијског рада и афирмисању улоге заједнице
у подизању нивоа безбедности. Концепт полиције у заједници промовише идеју о
већем учешћу заједнице и грађана у полицијском деловању као савременом приступу безбедности грађана, друштва и државе и подразумева подизање свести,
професионалне културе и рада полиције проактивним деловањем и исказивањем
интересовања за безбедност заједнице и уважавање ставова грађана према безбедности. Сарадња с јавним тужилаштвом, судовима и другим органима, као и с невладиним организацијама, један је од механизама за заштиту жртава и процесуирање насилника. Овај рад се темељи на подацима из годишњих извештаја Полицијске управе
у Ужицу у периоду од 2003. до 2014. године.
Кључне речи: насиље у породици, полиција, стратегија полиције у заједници, сарадња.
УВОД
Стратегија полиције у заједници1 предвиђа да се развој полицијске делатности
у заједници заснива на унапређивању превентивног рада полиције, полицијске
организације и управљања и система вредности у полицији, као и на вредновању
полицијског рада и афирмисању улоге заједнице у подизању нивоа безбедности.
Концепт полиције у заједници промовише идеју о већем учешћу заједнице и грађана
у полицијском деловању као савременом приступу безбедности грађана, друштва
и државе и подразумева подизање свести, професионалне културе и рада полиције
проактивним деловањем и исказивањем интересовања за безбедност заједница и
уважавање ставова грађана према безбедности.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије је од 2001. године,
припремајући се за увођење модела полиција у заједници, предузело низ мера у реформи превентивног рада полиције, јачању законитости у раду и заштити људских
и мањинских права грађана, изградњи боље коминикације с јавношћу и сарадње с
грађанима и заједницом, стварајући тако неопходне предуслове за бољу превенцију
и развој партнерских односа с грађанима. Едукују се грађани и различити субјекти
заједнице о безбедносним појавама у друштву, међу којима, поред осталих (безбедност
у школама, малолетничка делинквенција, наркоманија, безбедност саобраћаја и др.)
значајно место заузима насиље у породици. Локалне самоуправе формирају саветодавна тела на нивоу локалних заједница с циљем укључивања релевантних субјеката
заједнице у решавање безбедносних проблема. Та тела су оформила и реализовала,
поред идентификовања кључних безбедносних проблема, низ пројеката, програма и
акција усмерених ка унапређењу безбедности, посебно у области превенције малолетничке делинквенције, болести зависности, насиља у породици, безбедности саобраћаја,
затим у области сарадње полиције с грађанима, медијима и другим субјектима заједнице.
Пример за подручје Полицијске управе у Ужицу је Полицијска станица у Пожеги
у којој је током 2005. године спроведен пројекат „Полиција у локалној заједници“, у
1

Стратегије полиције у заједници, Службени гласник РС, број 43/2013.
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оквиру кога је, између осталог, велики акценат стављен на превенцију насиља у породици. У пројекат су били укључени сви органи и организације те општине релевантни за
решавање проблема насиља у породици.
Насиље у породици је вековима присутан проблем на просторима Републике
Србије. Културолошки, средински, традиционални и други утицаји од битног значаја
за функционисање целокупне заједнице толерисали су насилничко понашање па чак и
одобравали. На тај начин је насилнички облик понашања у породици прихваћен као
„нормалан, део традиције“ и без потребе да се мења.
Све досадашње активности заједнице односно надлежних институција у области те
проблематике биле су очигледно недовољне и парцијалне. Институције, које се на основу својих законских овлашћења баве том проблематиком, усмеравале су своје деловање
искључиво на своја овлашћења. Први и најважнији корак који би требало направити
да би се тај горући проблем почео решавати јесте да се деловање сваке институције и
њене надлежности учине транспарентним и доступним свима. Такође, деловање свих
институција мора бити повезано, једновремено, синхронизовано и умрежено.
ПРАВНО ОДРЕЂЕЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Породични закон у члану 10 наводи да је насиље у породици забрањено. Свако има,
у складу са законом, право на заштиту од насиља у породици. Исти закон у члану 197
дефинише насиље у породици на следећи начин:2
1) Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.
2) Насиљем у породици, у смислу става 1 овог члана, сматра се нарочито наношење
или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом убиством или
наношењем телесне повреде члану породице или неком блиском лицу, присиљавање
на сексуални однос, навођење на сексуални однос или сексуални однос с лицем које
није навршило 14 година или немоћним лицем, ограничавање слободе кретања или
комуницирања с трећим лицима, вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.
У складу с породичним законом (члан 197, став 3), чланови породице су супружници или бивши супружници, деца, родитељи и остали сродници, лица у тазбинском и
адаптованом сродству, односно лица које везује хранитељство, лица која живе или су
живела у истом породичном домаћинству, ванбрачни партнери или бивши ванбрачни
партнери, лица која су била или су још у емотивној или сексуалној вези, односно који
имају заједничко дете или дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом
породичном домаћинству.
Кривично дело насиља у породици је уведено у кривичноправни систем Републике
Србије 2002. године (члан 118а Кривичног закона Републике Србије).3 Тим кривичним
делом се штите породица и породични односи.4 Основни облик тог кривичног дела
постоји када се претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним
понашањем угрожавају спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје
породице (члан 194 Кривичног законика Републике Србије)5. Квалификовани облик тог
кривичног дела из става 2 предвиђа да је при извршењу дела коришћено оружје, опасно
оруђе или друго средство подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши.
Ставом 3 је предвиђено да су услед дела наступили тешка телесна повреда или тешко
нарушавање здравља или су учињени према малолетном лицу, док став 4 предвиђа да је
наступила смрт члана породице.
2 Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005 и 72/2011.
3 Кривични закон, Службени гласник РС, број 10/2002.
4 Стојановић, З., Делић, Н. (2014). Кривично право: посебни део. Правни факултет, Београд, стр.113.
5 Кривични законик, „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013
и108/2014.
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Након увођења новог кривичног дела, полицијски службеници Полицијске управе у
Ужицу су прошли низ обука и семинара с циљем што боље едукације, упознавања с проблематиком и што ефикаснијег рада и збрињавања жртава.
Због својих укупних специфичности (социолошки, кривичноправни, криминолошки и други аспекти), насиље у породици, као друштвена појава, заслужује посебан
приступ у раду полиције. Полиција је често први државни орган који сазнаје за конкретно насиље у породици. Без обзира на то, полиција у тим случајевима ретко поступа самостално већ проблеме углавном решава у сарадњи и учешћем у интердисциплинарним тимовима (центри за социјални рад, тужилаштво, правосудни органи,
органи за прекршаје, удружења грађана која се баве превенцијом насиља у породици,
SOS телефонски центри и др.). Без обзира на извор и начин сазнања (од радника центра за социјални рад, телефонском пријавом жртве или грађана, личним подношењем
пријаве жртве у просторијама полиције или на основу оперативних података и јавног
поговарања), полиција самоиницијативно покреће мере правне заштите и помоћи
жртви, јер је насиље у породици деликт који се гони по службеној дужности. Мере се
предузимају одмах након сазнања пошто пријава жртве – оштећене/ог није потребна.
Насиље у породици према елементима свог бића може бити прекршај и кривично дело. У пракси је чешћа ситуација да се због ефикасности на самом почетку прво
покреће прекршајни поступак, што не значи да кривична пријава за дело насиља у породици неће бити поднета. Често се дешава и да надлежни тужилац насиље у породици квалификује као друго дело ‒ наношење телесних повреда, угрожавање сигурности,
угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи, принуда или насилничко понашање.
Министарство унутрашњих послова, у складу с Општим протоколом о поступању и
сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима7, донело је Посебан протокол о поступању полицијских
службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима.8
ТЕНДЕНЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
НА ПОДРУЧЈУ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У УЖИЦУ9
У спроведеној анализи је посматрано насиље у породици у најширем распону ‒ од
убистава извршених у оквиру породице, преко кривичних дела насиље у породици из
члана 118а Кривичног закона Републике Србије и члана 194 Кривичног законика Републике Србије, до прекршаја јавног реда извршених у породичној кући или у стану на
подручју Полицијске управе у Ужицу у периоду од 2003. до 2014. године.
Идеја за израду једне такве анализе је настала на основу уочене тенденције повећања
броја кривичних дела извршених у оквиру породице, као и повећања броја прекршаја извршених у породичној кући, који су последњих година премашили број прекршаја извршених у угоститељским објектима или на другим јавним местима која су држала примат.
У периоду од 2003. до 2014. године, на подручју Полицијске управе у Ужицу регистровано је укупно 17.392 кривичнa дела општег криминала од којих су 1.525 или 9% била
кривична дела против живота и тела.
Током посматраних дванаест година евидентирано је укупно 39 кривичних дела убиства, убиства у покушају, тешкoг убиства и тешкoг убиства у покушају. Посматрано по
годинама, убиства чине од 0,1% до 0,5% укупног броја дела општег криминала и од 1%
до 6% укупног броја кривичних дела против живота и тела.
6 , Јелисавац Р, Јовановић С, Ракић М, Јанковић Н. и Плазинић М. (2005). Практикум за рад државних
институција и невладиног сектора против породичног насиља, Пожега, КП „Жиравац“.
7 Влада Републике Србије: Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у
ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, 2011.
8 Министарство унутрашњих послова Републике Србије: Посебан протокол о поступању полицијских
службеника у случајевима насиља у породици и у партнерским односима, 2012.
9 Подаци коришћени у анализи потичу из евиденција Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
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Табела 1 ‒ Удео кривичних дела убиства у односу на укупан број дела
општег криминала по годинама

Укупно
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

КД убиства
КД општег
КД против
убиства у
криминал живота и тела ипокушају
17.392
1.525
39
1.176
114
3
1.295
138
2
1.423
160
7
1.375
130
2
1.752
175
2
1.759
158
4
1.896
141
4
1.371
129
2
1.326
120
2
1.242
96
3
1.424
72
4
1.353
92
4

% КД убиства/КД
општег криминала
0,2%
0,3%
0,2%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%

% КД убиства
/КД против
живота и тела
3%
3%
1%
4%
2%
1%
3%
3%
2%
2%
3%
6%
4%

Посматрано по општинама које покрива Полицијска управа у Ужицу, највише
убистава и убистава у покушају је извршено на подручју града Ужица (3 убиства и 13
убистава у покушају), затим на подручјима општина Пожега (6 убиства и 3 убиства у
покушају), Бајина Башта (4 убиства и 2 убиства у покушају), Чајетина (1 убиство и 2
убиства у покушају), Ариље (1 убиство и 1 убиство у покушају) и Косјерић (1 убиство).
Табела 2 ‒ Број кривичних дела убиства и убиства у покушају евидентираних у
извештајном периоду по општинама које покрива Полицијска управа у Ужицу

2

1
1
1

Убиства у
покушају

3

1

1

1

2

1

1

18
1
1
4

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
2
1
1

1
2

1

1

2
3
1
1
2
3

Убиства у
покушају

Убиства

6

∑
Убиства

Убиства у
покушају

Чајетина

Убиства

Ариље

Убиства у
покушају

1

Убиства у
покушају

2

Пожега
Убиства

4
1
1

Убиства

13
2
1
3
1
1
1
1

Косјерић

Убиства у
покушају

5

Бајина
Башта
Убиства

Укупно
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Убиства у
покушају

Општине

Убиства

Ужице

21
2
1
3
2
2
2
1
1
2
2
2
1
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У посматраном периоду од 2003. до 2014. године евидентирано је укупно 9 убистава,
убистава у покушају, тешких убистава и тешких убистава у покушају у оквиру породице,
која чине 23% укупног броја евидентираних убистава и убистава у покушају. Тачније,
регистрована су 3 убиства, 2 убиства у покушају, 3 тешка убиства и 1 тешко убиство
у покушају. Током анализираних дванаест година није било регистрованих кривичних
дела насиља у породици са смртном последицом. Посматрано по годинама, породична
убиства нису регистрована 2003, 2006, 2007, 2011, 2013. и 2014. године. Током осталих
година та убиства чине од 14% (у 2005. години) до 100% (у 2009. години) укупног броја
регистрованих убистава.
Табела 3 ‒ Процентуално учешће породичних убистава у укупном броју
регистрованих убистава (по годинама)

Укупно
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

КД убиства и
убиства у покушају
31
3
2
7
2
2
4
4
2
2
3
4
4

Породична
убиства
9
‒
1
1
‒
‒
1
4
1
‒
1
‒
‒

%
29%
50%
14%

25%
100%
50%
33%

Породична убиства су извршена на подручју града Ужица – 3 и општине Пожега – 3,
затим општина Бајина Башта – 1, Косјерић – 1 и Ариље – 1. Посматрано по општинама,
та кривична дела чине од 11% (у Ужицу) до 100% (у Косјерићу) укупног броја регистрованих убистава.
Табела 4 ‒ Процентуално учешће породичних убистава у укупном броју
регистрованих убистава (по општинама)

Ужице
Бајина Башта
Косјерић
Пожега
Ариље
Чајетина
Σ

КД
Породична
убиства
убиства
18
3
6
1
1
1
9
3
2
1
3
‒
39
9

%
17%
17%
100%
33%
50%
23%

Наведена дела је извршило девет лица (седам мушкараца и две жене).
Посматрано према годинама живота, од 20 до 30 година је био 1 извршилац, од 30 до
40 – 3 лица, од 40 до 50 – 3 лица и од 50 до 60 година – 2 лица.
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Дела су извршена најчешће у поподневним и вечерњим сатима, од 18 до 24 сата – 5
дела, затим од 24 до 06 сати – 2 дела, од 06 до 12 сати – 1 и од 12 до 18 сати – 1 дело. Дела
су у пет случајева извршена у сеоској, а у четири случаја у градској средини. У оквиру
породичног домаћинства је извршено 7 дела, док су 2 дела извршена ван домаћинства.
Породична убиства су најчешћа између супружника (ванбрачне и брачне заједнице)
– евидентирана су три таква случаја. Регистрован је по један случај убиства где су учиниоци били мајка, син, унук, синовац, очух или девер.
Посматрајући образовну структуру учинилаца тих кривичних дела, средњу стручну
спрему има пет лица, док основно образовање имају четири лица.
Према занимању, евидентирана су три пољопривредника, један машински техничар,
један саобраћајни техничар, један продавац, један металостругар, један радник и једно
лице без занимања.
Извршиоци су, приликом извршења посматраних кривичних дела, најчешће користили хладно оружје – у четири случаја (кухињски нож у три случаја и секиру у једном
случају), затим друго оруђе у два случаја (ашов и дрвена мотка), а у по једном случају
извршилац је употребио ватрено оружје (пиштољ) или је убиство извршио уз употребу
физичке снаге.
Оштећени су у пет случајева биле жене, а у четири случаја мушкарци. Регистрована
су два лица до 20 година живота и у оба случаја су у питању била деца млађа од 14 година. Евидентирана су два лица од 30 до 40 година живота, два лица од 40 до 50 година
живота и три лица преко 60 година.
Најчешћи мотив породичних убистава евидентираних на подручју Полицијске управе у Ужицу били су поремећени породични односи (у пет случајева), у чијој основи је
љубомора супружника. Нерешени имовински односи су били мотив једног убиства, док
је једно убиство у покушају извршено забуном. Једно убиство (чедоморство) је извршено непосредно након порођаја, док је код мајке трајао поремећај изазван порођајем. Без
очигледног повода је извршено једно убиство.
Од девет регистрованих извршилаца, четворо лица су били повратници у извршењу
кривичних дела. Наведена лица нису регистрована као извршиоци прекршаја против
јавног реда.
Табела 5 ‒ Учешће кривичног дела насиља у породици
у укупном броју дела општег криминала
Година
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Укупно

КД општег
криминала
1.176
1.295
1.423
1.375
1.752
1.759
1.896
1.371
1.326
1.242
1.424
1.353
17.392

КД насиља у
породици
30
61
61
91
91
78
84
64
66
53
54
48
781

%
3%
5%
4%
7%
5%
4%
4%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
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На подручју Полицијске управе у Ужицу у периоду од 2003. до 2014. године, регистровано је укупно 781 кривично дело насиља у породици.

Дијаграм 1 ‒ Кривична дела насиља у породици
Основни облик (члан 118а, став 1 и члан 194, став 1) је регистрован у 636 случајева
или 81% укупног броја тих дела. Квалификовани облик, који предвиђа да приликом
извршења дела учинилац користи оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да
тело тешко повреди или здравље тешко наруши (члан 118а, став 2 Кривичног закона Републике Србије и члан 194, став 2 Кривичног законика Републике Србије), регистрован
је у 80 случајева или 10% укупног броја кривичних дела насиља у породици. Квалификовани облик из члана 194, става 3, који предвиђа да су услед дела из става 1 или става 2 наступили тешка телесна повреда или тешко нарушавање здравља члана породице или да
су учињени према малолетном лицу, регистрован је у 65 случајева или 9% укупног броја.
У укупном броју кривичних дела општег криминала кривична дела насиља у породици чине од 3% до 7%, тј., најмање 2003. године ‒ 3%, а највише 2006. године – 7%.
Табела 6 ‒ Број кривичних дела насиља у породици евидентираних у извештајном
периоду по општинама које покрива Полицијска управа у Ужицу
Година
Укупно
Ужице
Бајина
Башта
Косјерић

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30
61
61
91
91
78
84
64
66
53
54
48
11
20
26
28
33
20
32
23
21
18
26
21

Σ
781
279

6

8

5

18

10

17

10

6

13

15

2

8

118

2

11

5

7

6

4

12

‒

‒

1

‒

2

50

Пожега

8

15

19

28

24

22

12

14

14

8

13

10

187

Ариље
Чајетина

‒
3

‒
7

2
4

4
6

1
17

6
9

5
13

4
17

8
10

2
9

5
8

2
5

39
108

Од када је 2002. године кривично дело насиља у породици уведено у кривичноправни
систем Републике Србије забележена је тенденција раста тих кривичних дела. Највише
тих дела је забележено у 2006. и 2007. години – по 91 дело. У 2004. години је забележен
раст за 31 дело или 50%, да би се тај број у 2005. години задржао на истом нивоу. Раст
је поново забележен у 2006. и 2007. години за 30 дела или 49% у односу на 2005. годину.
Смањење броја кривичних дела је забележено у 2008. години за 17 дела или 20%. Након
раста у 2009. години (за 14% у односу на претходну годину), поново долази до пада у
2014. години (за 43% у односу на 2009. годину).
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Посматрано по општинама Полицијске управе у Ужицу, највише кривичних дела је
евидентирано у Ужицу – 279 (што чини 36% укупног броја те врсте дела евидентираних
у извештајном периоду од осам година), затим у Пожеги – 187 (24%) и Бајиној Башти –
118 (15%).
Место извршења кривичних дела насиље у породици
Кривична дела су најчешће извршена у градским срединама и то у 424 случаја или
54%, док је село као место извршења евидентирано у 357 случајева или 46%.
2003-2014

357
424




Дијаграм 2 ‒ Кривично дело насиља у породици према месту извршења
Извршиоци кривичних дела насиље у породици
За насиље у породици је пријављено 801 лице, од којих 771 лице мушког и 30 лица
женског пола.
Табела 7 ‒ Животно доба извршилаца кривичног дела насиља у породици
Године живота
Број лица
до 20 година
15
20–30 година
130
30–40 година
195
40–50 година
251
50–60 година
136
преко 60 година
74
Извршиоци наведеног дела су најчешће у животном добу од 40 до 50 година – 251
лице или 31%, затим од 30 до 40 година – 195 или 24%, и од 20 до 30 година – 130 лица
или 16%. Евидентирано је и 15 извршилаца млађих од 20 година, од којих је 7 лица било
малолетно.
Због извршења посматраног кривичног дела лишена су слободе 2 лица, док је мера
задржавања примењена према 29 извршилаца.
Оштећена лица кривичним делима насиља у породици

Кривичним делима насиља у породици, евидентираним у периоду од 2003.
до 2014. године на подручју Полицијске управе у Ужицу, оштећено је укупно
859 лица. Жене су најчешће жртве насиља у породици, јер је од укупног броја
оштећених лица евидентирано 706 жена или 82%, док су као оштећени тим
кривичним делом евидентирана 153 мушкарца или 18%.
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2003-2014


153

706

 

Дијаграм 3 ‒ Лица оштећена кривичним делом насиља у породици (полна структура)


147

 

106
134

20-30
30-40
40-50

148
167

157

50-60
 

Дијаграм 4 ‒ Животно доба лица оштећених кривичним делом насиља у породици
Кривичним делом насиља у породици најчешће су оштећена лица у животном добу
од 40 до 50 година ‒ 167 лица или 19%, затим од 30 до 40 година – 157 лица или 18%, следе
лица од 50 до 60 година ‒ 148 лица и преко 60 година – 147 лица с учешћем од по 17%. У
узрасту до 20 година оштећено је 106 лица или 12% укупног броја оштећених. Евидентирано је 77 малолетних лица, од којих 42 детета млађа од 14 година.
Табела 8 ‒ Сродство оштећених лица с извршиоцима
кривичног дела насиља у породици
Сродство с оштећеним
Родитељ
Отац
Мајка
Супруга
Супруг
Дете
Син
Ћерка
Остало
Деда
Баба
Брат
Сестра

2003-2014
171
68
103
522
8
105
52
53
61
8
9
12
8
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Унук
Ујак
Синовац/сестрић
Рођака
Свекрва/ташта
Свекар/таст
Снаха
Пасторак/ка
Маћеха

2
1
2
1
4
2
3
8
1

Жртве су најчешће венчане, невенчане и бивше супруге пријављених лица. Супруге
су у 522 случаја или у 61% случајева евидентиране као оштећена лица, док се супруг
појављује као оштећени у 8 случајева. У 171 случају или у 20% случајева кривична
пријава је поднета због извршеног дела од стране деце на штету родитеља. Од родитеља
који су оштећени тим кривичним делом најчешће је мајка жртва насиља (103 случаја),
док је отац жртва у 68 случајева. У посматраном периоду је евидентирано 105 (12%) деце
оштећених тим кривичном делом (ћерка – 53, син – 52).
Исход кривичне пријаве
Од 781 регистроване кривичне пријаве за дело насиља у породици у посматраном периоду одбачено је или је поступак обустављен за 178 кривичних пријава или 23%. Најмање
кривичних пријава је одбачено 2006. године – 4%, а највише 2014. године ‒ чак 63%.
Табела 9 ‒ Исход кривичне пријаве
КД насиља у
породици
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Укупно

30
61
61
91
91
78
84
64
66
53
54
48
781

Број одбачених
кривичних
пријава
3
9
5
4
18
19
25
15
5
3
32
30
178

%
10%
15%
8%
4%
20%
24%
30%
23%
8%
6%
59%
63%
23%

Најчешћи разлог за одбијање кривичних пријава је недостатак доказа да је
осумњичени извршио кривично дело – 60, затим да наведено кривично дело није дело које
се гони по службеној дужности – 42, да је осумњичени извршио прихваћену обавезу (из
члана 236, става 1 Законика о кривичном поступку (стари ЗКП) и члана 283, става 1 Законика о кривичном поступку (нови ЗКП на снази од октобра 2013. године)) ‒ 34, да не
постоје основи сумње да је извршено кривично дело – 11, да се ослобађа оптужбе – 3 и
остало – 6. Од кривичног гоњења се одустало у 22 случаја.
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За извршена кривична дела насиља у породици изречено је 348 затворских казни,
од чега 275 условно, новчана казна је изречена у 21 случају, док је смрт осумњиченог
наступила у 29 случајева. Као допунска мера у 73 случаја је изречена мера лечења од алкохолизма, а у 6 случајева мера психијатријског односно мера лечења од наркоманије у 5
случајева. Поступак је у току 99, а нема исхода у 156 случајева.
Табела 10 ‒ Изречене затворске казне – условно
Затвор ‒ условно
Услов

1 година

2 године

3 године

6
8
19
30
5
12
5
3

1

5 година

Затвор
Месец дана
1,5 месец
2 месеца
3 месеца
4 месеца
5 месеци
6 месеци
7 месеци
8 месеци
9 месеци
10 месеци
11 месеци
Годину дана
Година и 1 месец
Година и 2 месеца
Година и 3 месеца
Година и 4 месеца
Година и 6
месеци
Година и 7
месеци
Година и 8
месеци
2 године
Укупно

5
1
7
51
31
19
29
1
3

2

7
4

4

7
2
1
2

3
2
1

1

2

1
147

2
29

98

Табела 11 ‒ Затворске казне
Затвор
Месец дана

2

1,5 месец
2 месеца
3 месеца
4 месеца
5 месеци
6 месеци

3
1
10
4
10
20

1
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7 месеци
8 месеци
9 месеци
10 месеци
11 месеци
Годину дана
Година и 1 месец

5
3
1
1
1
7
1

Година и 2 месеца
Година и 3 месеца
Година и 6 месеци
Укупно

1
1
2
73

ПРЕКРШАЈИ ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА ИЗВРШЕНИ У КУЋИ ИЛИ У СТАНУ
У посматраних дванаест година, регистрована су укупно 21.274 прекршаја против
јавног реда. Посматрано према објекту извршења прекршаја, највише прекршаја је извршено у кући или у стану ‒ 5.822 или 27%.
Табела 12 ‒ Укупан број прекршаја против јавног реда и структура
прекршаја према месту извршења

Година

Укупно
прекршаја

Улица

Угоститељски
објекат

Аутобуска
или жел.
станица

Пијаца

Спортски
објекат

Васпитнообразовна
установа

Кућа или стан

Остало

Место извршења

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Σ

2.060
2.120
1.974
2.085
2.002
1.923
1.789
1.589
1.595
1.542
1.417
1.178
21.274

397
402
375
442
409
381
392
338
388
364
302
278
4.468

605
607
531
517
531
444
381
324
304
330
237
214
5.025

38
45
37
27
32
29
40
31
19
13
13
10
334

19
9
13
16
15
6
5
8
11
6
8
11
127

9
17
25
14
12
22
14
15
9
12
6
8
163

24
25
31
26
16
17
12
11
20
11
13
17
223

477
493
549
534
581
582
536
526
523
514
305
202
5.822

491
522
413
509
406
442
409
336
321
292
427
370
4.938

До 2005. године примат према месту извршења прекршаја имали су угоститељски
објекти. Од 2005. године на првом месту по броју извршених прекршаја налазе се породичне куће или станови. Такође, процентуално учешће прекршаја извршених на тим
местима у сталном је порасту у укупном броју прекршаја ‒ од 23% колико је забележено
2003. године до 33% у 2012. години.
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Табела 13 ‒ Процентуално учешће прекршаја извршених
у кући или у стану у укупном броју прекршаја
Година
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Σ

Укупно прекршаја
2.060
2.120
1.974
2.085
2.002
1.923
1.789
1.589
1.595
1.542
1.417
1.178
18.679

Кућа или стан
477
493
549
534
581
582
536
526
523
514
305
202
5.315

%
23%
23%
28%
26%
29%
30%
30%
33%
33%
33%
22%
17%
28%

Посматрано по општинама, процентуално учешће прекршаја извршених у кући или
у стану износи од 18% до 35% у односу на укупан број прекршаја. Најмање прекршаја
у породичној кући у односу на укупан број извршених прекршаја евидентирано је у
Бајиној Башти (18%), а највише на подручју општине Ариље (35%).
Табела 14 ‒ Процентуално учешће прекршаја извршених
у кући или у стану у укупном броју прекршаја по општинама
Општина
Ужице
Бајина Башта
Косјерић
Пожега
Ариље
Чајетина
Σ

Укупно
прекршаја
8.489
2.331
1.389
3.916
2.665
2.484
21.274

Прекршаји извршени
у кући или у стану
2.142
426
374
1.204
940
736
5.822

%
25%
18%
27%
31%
35%
30%
27%

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРИПАДНИКА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У УЖИЦУ
Полицијски службеници Полицијске управе у Ужицу предузимају велики број превентивних активности усмерених ка спречавању насиља у породици и повећању квалитета и ефикасности рада полицијских службеника.
Да би се добила објективна слика тих настојања, наведене су само неке од реализованих активности у 2014. години. Како би се на виши ниво подигла мултисекторска
сарадња, у Ужицу је 11. јула 2013. године потписан „Посебан протокол о поступању и
сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама и децом
у породици и у партнерским односима“. Споразум о сарадњи су потписали Центар за
социјални рад у Ужицу, Основни суд, Основно јавно тужилаштво, Полицијска управа у
Ужицу, Општа болница Ужице, Служба хитне медицинске помоћи, Дом здравља Ужице,
Школска управа, председник Актива директора основних школа града Ужица, председник Актива директора средњих школа града Ужица и Дечји вртић Ужице.
Поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над женама 25. новембра 2014. године, полицијски службеници Полицијске управе у Ужицу с представницама Женског центра Ужице делили су пропагандни материјал грађанима Ужица о
поступању полиције у ситуацијама насиља у породици. Осим тога, Полицијска управа у
Ужицу и Женски центар Ужице су 27. новембра 2014. године (месна заједница Царина)
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и 4. децембра 2014. године (Полицијска управа у Ужицу) организовали трибину „Безбедна“. Трибина се бавила темом насиља над женама и њиховом заштитом у друштву.
Осим наведених активности, полицијски службеници су учествовали на семинарима, промоцијама књига и заједничким мултисекторским састанцима. У децембру 2014.
године у Полицијској управи је одржан једнодневни семинар под називом „Насиље у
породици и институционална заштита“, коме је присуствовали десет полицијских
службеника Полицијске управе у Ужицу и представнице Женског центра Ужице. Начелница Полицијске управе у Ужицу Драгица Јевтовић је присуствовала и прослави
Међународног дана девојчица у Београду 24. априла 2014. године. Том приликом је организована радионица „Сањај велике снове“, чији је циљ био да се превазиђу предрасуде
и стереотипи о томе да постоје „женска“ и „мушка“ занимања. Ученицама је пружена
могућност да разговарају о занимањима која нису типична за жене, односно о родно
осетљивим занимањима. У фебруару 2014. године, у организацији Аутономног женског
центра и Радне групе за праћење и координацију активности полиције у случајевима
насиља у породици, у Крушевцу је одржан семинар за координаторе задужене за
праћење проблематике насиља у породици, коме је присуствовао и један полицијски
службеник Полицијске управе у Ужицу. Полицијски службеници Полицијске управе у
Ужицу су у марту 2014. године присуствовали и семинару „Родна анализа у стратешком
планирању и извештавању у полицији“, који је одржан у Ковачици. Семинар је организован у склопу заједничког програма „Развој Министарства унутрашњих послова Републике Србије“ Шведског националног полицијског одбора и МУП-а Републике Србије, а
с посебним освртом на компоненту родне равноправности.
У просторијама Дома здравља у Ужицу, 26. септембра 2014. године, представник
Полицијске управе у Ужицу је присуствовао састанку с координатором стручног тима
Дома здравља за заштиту и поступање са женама изложеним насиљу и с представником
Центра за социјални рад, с циљем унапређења сарадње и размене искустава у случајевима
поступања са женама изложеним насиљу. На састанку је указано на проблем помоћи
и смештаја жртава због недостатка адекватних прихватилишта, договорено је редовно
одржавање састанака у наредном периоду и планирано успостављање сарадње и с другим институцијама које се баве наведеном проблематиком. Исто тако, 9. децембра 2014.
године у свечаној сали Градске куће у Ужицу представљена је књига др Зорице Мршевић
Насиље и ми ‒ ка друштву без насиља. Промоцији књиге су присуствовали полицијски
службеници Одељења полиције и Одељења криминалистичке полиције.
ЗАКЉУЧАК
Сумирајући резултате ове анализе уочена је, пре свега, позитивна тенденција која
подразумева чешће пријављивање тих дела, али и едукацију припадника полиције за рад
на том проблему.
Анализирајући место извршења породичног насиља може се рећи да се породична
убиства чешће врше у сеоским (56%) а кривично дело насиља у породици у градским
срединама (53% случајева). С обзиром на структуру учинилаца уочава се да су насилници, у највећем броју случајева, мушкарци у добу између 40 и 50 година (и када је реч о
породичним убиствима и о кривичном делу насиља у породици).
Када је у питању кривично дело насиља у породици, а према наведеним подацима,
уочава се висока повезаност између алкохолизма и извршења тог кривичног дела.
С обзиром на образовање и занимање извршиоци најчешће имају средњу стручну
спрему и по занимању су радници или пољопривредници.
Од евидентираних извршилаца кривичног дела убиства или убиства у покушају у оквиру породице 44% су повратници у извршењу тих кривичних дела, док је међу извршиоцима кривичног дела насиља у породици регистровано 46% повратника у извршењу
дела против брака и породице, против живота и тела, полних слобода или других кривичних дела с елементима насиља.
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Извршиоци породичних убистава нису регистровани као повратници у извршењу
прекршаја против јавног реда, док су извршиоци насиља у породици у 54% случајева
повратници у извршењу наведених прекршаја.
Анализирајући начин извршења дела уочава се да су мотив за извршење дела
поремећени породични односи. Пријављена лица психички и физички малтретирају
чланове своје породице током дужег периода, користећи углавном физичку снагу и
претње да ће напасти на живот и тело. Неретко насилници користе и оружје или оруђе
којим наносе или могу да нанесу телесне повреде. У нападима се често користе нож,
каиш, флаша, палица, али и друга оруђа која се могу наћи у кући.
Забележени су и случајеви да пријављени својим понашањем застрашује сроднике
(нпр., ломљење покућства), истерује из куће чланове своје породице, да им не дозвољава
да спавају у кући или да им не дозвољава да спавају уопште и др.
Забрињавајући је податак да је процентуално учешће прекршаја извршених у породичним кућама у укупном броју прекршаја у сталном порасту и да чини трећину извршених прекршаја.
Ова анализа представља покушај да се сумирају резултати у раду на проблему насиља
у породици у периоду од 2003. до 2014. године. Полиција је прва која од државних органа сазнаје за конкретно насиље у породици, тако да је очигледан значај правовременог
уочавања проблема и предузимања адекватних мера.
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COMMUNITY POLICING STRATEGY WITH REFERENCE
TO CRIMINAL OFFENCE OF DOMESTIC VIOLENCE
Dragica Jevtovic
Užice Police Department
Abstract: Domestic violence as a separate criminal offence was incriminated in 2002.
Previously, for domestic violence, police filed misdemeanour and criminal charges for different
offences with elements of violence. Community policing strategy provides that development of
police activities in the community based on the improvement of preventive police work, police
organization and management, value system in the police as well as evaluating police work and
affirmation of the role of the community in raising the level of security. The community policing
concept promotes the idea of greater participation of communities and citizens in policing as a
modern approach to security of citizens, society and the state and involves awareness raising, and

professional culture of policing through proactive action and expression of interest for community
safety and respect for citizens’ attitudes about safety .Cooperation with the public prosecutor’s
office, courts and other bodies, as well as cooperation with non-governmental organizations, is
one of the mechanisms that protects victim and prosecute the abuser. This paper is based on data
retrieved from annual reports of the Užice Police Department from 2003 until 2014.
Keywords: domestic violence, police, community policing strategy, cooperation.

ПРЕВАРЕ ПУТЕМ СОЦИЈАЛНОГ ИНЖЕЊЕРИНГА
– ПРАКСА ИНТЕРПОЛА
Мр Сергеј Уљанов1
Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Сажетак: У овом раду аутор жели да објасни феномен социјалног инжењеринга
кроз анализирање појавних облика ове криминалне активности и праксу држава
чланица Међународне организације криминалистичке полиције Интерпол. Посебна
пажња аутора биће усмерена на жртве социјалног инжењеринга и искуства Интерпола у борби против ове врсте високотехнолошких превара. Сагледавањем интензитета опасности ове штетне илегалне радње, аутор покушава да установи постојање
баланса између волумена друштвене опасности социјалног инжењеринга, са једне
стране, и ефективности радних стандарда, функционалности методолошких капацитета и оперативних ресурса Интерпола, као противтеже. Аутор поред усмеравања
тежишта овог рада на предочавање начина извршења превара путем социјалног
инжењеринга са аспекта Интерполове праксе, разматра и питања у вези са профилом
извршилаца, те могућим начинима заштите од криминалне жаоке овог недозвољеног
деловања. Доводећи у везу суштину социјалног инжењеринга са обманом, аутор
настоји да прикаже однос узајамности ова два феномена наглашавајући глобалну димензију обмањивања у савременом свету и њену уску повезаност са улогом и
значајем информације, као општег еквивалента вредности садашњице. Тему рада аутор целовито обухвата навођењем актуелних Интерполових решења у борби против
социјалног инжењеринга, као међународне полицијске асоцијације у којој учествују
готово све државе света чинећи тако постојећи штит глобалне безбедности. У односу
постојећег степена штетности социјалног инжењеринга и успешности безбедносне
реакције Интерпола, аутор заснива кључну везу носећих појмова чије разматрање
представља језгро поруке садржаја овог рада, намењене пре свега стручној, али и
широј читалачкој јавности.
Кључне речи: социјални инжењеринг, превара, обмана, Интерпол.
УВОД
У постојећем цивилизацијском тренутку питање општег еквивалента вредности
представља носећи чинилац одређивања курса развоја човечанства, генеришући у
себи историјску синергију актуелног система вредности и неопходности заштите
основних људских права и слобода. На први поглед, због општег значаја своје употребе, новац се намеће као феномен sui generis утичући на токове друштвеног живота и наметање правила по којима функционише уређена људска заједница. Ипак,
чињеница постојања инфлаторних токова, фалсификовања водећих светских валута
и неспорно суштинско одсуство стабилности монетарних тржишта у савременом
свету, сасвим јасно указују на базично недостајање феноменолошких потенцијала
новца да буде стварни апсолут за креирање координатног система тежишних домета
човековог вредносног хоризонта. Да ли би злато, због константе својих физичких и
хемијских карактеристика, могло представљати камен темељац на коме почива стабилност опстанка и даљег развитка човека и друштвене заједнице? Истини за вољу,
злато може бити средство за остваривање циљева и гарант за квалитет и постојаност
неке приватне, пословне, професионалне, институционализоване или суверене
позиције у индивидуалном, билатералном и мултилатералном смислу, али оно ни1
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када не може бити само себи циљ. Управо зато оно је оно увек у функцији неког другог
феномена, чиме као појам губи могућност да буде постављено у феноменолошку per se
димензију. Како онда одредити савремени општи еквивалент вредности?
Мишљења смо да је вредносни дијапазон постојећег нивоа цивилизацијског развоја
омеђен узајамним односом феномена глобалности и доступности, као кључних за даље
одређивање општег еквивалента вредности савременог човечанства. Новац због суштинске контроверзе својих основних особина, а злато због свог специфичног друштвеног значаја који искључује доступност, не могу бити доминантни чиниоци тако изузетне општости да би предоминантно утицали на даљи развој човека и друштва. Пођимо
од чињенице да су све квалитативне промене начина живота и организације људске
заједнице почивале на помаку граница радијуса човековог знања. У сталној интеракцији
са природом и другим људима, као својим нужним окружењем, човек је своје сазнајне капацитете уобличавао у њиховим основним јединицама – информацијама. Размењујући
их у комуникацији, човек је информације учинио доступним, а људско знање је временом достигло глобалне размере. Имајући у виду да је подизање нивоа знања историјски
предуслов развоја човечанства, закључујемо да је општи еквивалент вредности на
цивилизацијском нивоу, а пре свега због своје доступности и глобалности, феномен
информације. Дакле, ни новац ни злато, већ информација доминантно утиче на квалитативни ход напретка човечанства, чинећи глобалну и доступну основу успона човековог знања, као примарног покретача развоја људског друштва.
У контексту овог рада, то би даље значило да, будући да смо је одредили за општи
еквивалент вредности, информација представља и сталну мету криминалних активности, као антипод човекове тежње за прогресом, растом и развојем људске заједнице.
У данашњем свету, следствено феноменолошкој позицији информације и човек је, са
својим правима и слободама, глобалан и доступан, што га чини трајним објектом илегалних радњи. Посредством кључних одлика информације, за којом непрекидно тежи,
човек је постао изложен манипулативном дејству обмане у глобалној комуникацији, која
му је константно доступна и која га чини изложеним и рањивим. Мишљења смо да је овде
реч о цивилизацијском парадоксу, због кога је општи еквивалент вредности истовремено
носилац прогресивних и деструктивних утицаја, укорењених дубоко у људској природи,
због чијих осцилација у балансу нашу данашњицу обележавају научна достигнућа и терористички акти, као лице и наличје улоге и значаја човека у садашњем свету.
Из читавог калеидоскопа најразличитијих појавних облика разноврсних недозвољених
поступања, којима се нарушава равнотежа, тако неопходна за функционисање савременог начина живота и заштиту основних права и слобода човека, за потребе овог рада
издвајамо феномен социјалног инжењеринга сматрајући да у себи обухвата исконске
деструктивне потребе човека за нарушавањем склада друштвеног живота у заједници,
кроз манипулативну злоупотребу информације као општег еквивалента вредности ради
остваривања циљева превасходно материјалне природе.
ФЕНОМЕН СОЦИЈАЛНОГ ИНЖЕЊЕРИНГА
Како бисмо избегли методолошки faux pas, најпре ћемо покушати да дефинишемо
значење појма социјални инжењеринг. Према једном схватању, неопходно је обманути
неку особу лично, путем телефонске комуникације или посредством рачунара, у намери
нарушавања њене приватне или професионалне безбедности, али тако да оштећена страна никада не схвати да је виктимизирана.2 Са другог становишта, уколико се социјални
инжењеринг посматра као врста игре поверења, потребно је да оштећени пружи своје
поверење обмањивачу, на основу чега преварант стиче корист из овог односа који му даје
преварени.3 Носилац ове активности служи се лукавством, варком, обманом, преваром,
2 Аутор ове дефиниције је Џери Ледфорд (Jerri Ledford), експерт у области крађе идентитета из Сједињених
Америчких Држава. Детаљније на http://idtheft.about.com/od/glossary/g/Social_Engineer.htm, 30. 4. 2015.
3 Види http://www.britannica.com/EBchecked/topic/132009/confidence-game, 30. 4. 2015.
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принудом, изговором, чак и невербалном комуникацијом, како би навео потенцијалну
жртву да му повери податке или пут до њих, које му иначе никада не би поверила, а
који се могу односити од лозинке за приступ заштићеном приватном или пословном
систему физичког или правног лица до било које друге поверљиве информације до које
обмањивач на други начин никада не би могао доћи.4
Дакле, свакако је реч о манипулативном поступању, као средству за остварење циља.
Али шта представља тај циљ? Чему заиста тежи социјални инжењер? Очигледно је да превара не може сама себи бити разлог. Да ли су напори обмањивача усмерени искључиво на
материјалну корист или је raison d’etre његове варке у постизању контроле над оштећеним
и остваривању жеље да се победи безбедносни систем? Мишљења смо да поред криминалне и социјалне, психолошка компонента профила личности извршиоца социјалног
инжењеринга чини неизоставни саставни део трипода особености, који издваја овај тип
делинквентне особе од вршилаца других врста криминалних активности.
Као пример за ове наводе, навешћемо случај у коме у телефонској комуникацији
социјални инжењер манипулацијом постиже свој циљ на штету саговорника.5
Обмањивач (О) на основу увида у комуникацију старије женске особе (СЖ) на Фејсбуку
и фотографија које су ту изложене, долази до почетних података које користи као основу за манипулативно вођење телефонског разговора са следећим садржајем.
СЖ: Хало. Ко је то?
О: Бако! Бако! Да ли ме чујеш?
СЖ: Торстене, ти си?
О: Бако ја сам! Слабо те чујем! Позваћу поново!
СЖ: Торстене...
Обмањивач намерно прекида комуникацију и понавља позив.
СЖ: Торстене?
О: Бако!
СЖ: Торстене, шта се дешава? Звучиш другачије и забринуто. Да ли си добро?
О: Прете ми. Молим те да ми помогнеш.
СЖ: Али зашто ти прете? Шта се дешава? Торстене?
О: Знаш да сам био у послу.
СЖ: Да, нешто око неких станова. Говорила сам ти да ти то не треба у животу. Боље
да си остао на студијама.
О: Требало је да те послушам. Ушао сам у посао са лошим људима. Задужио сам се.
Сад ми прете.
СЖ: Торстене, како да ти помогнем?
О: Траже ми 12.000 евра до прекосутра.
СЖ: Али, не могу да ти дам више од 5.000 евра. Немам више.
О: Бако, озбиљно ми прете. Најгоре је што ће да повисе износ на 15.000 евра, ако им
до прекосутра не исплатим ових 12.000.
СЖ: Торстене, узећу позајмицу, али не верујем да ћу моћи да скупим више од 10.000 евра.
О: Бако, покушаћу да их уразумим. Ипак, 10.000 није мало. Одмах те зовем.
СЖ: Торстене...
Социјални инжењер поново прекида везу, да би након краћег времена поновио позив
својој жртви.
4 Ова дефиниција изведена је на основу пресека мишљења и ставова следећих стручњака из области
социјалног инжењеринга: Кристофера Хеднегија (Cristopher Hadnagy), Кевина Митника (Kevin Metnick),
Сајмона Вилијама (Simon William), Џона Ериксона (Jon Erickson), Џерија Ледфорда (Jerri Ledford) и Елдада
Елијама (Eldad Eilam), а према изворима наведеним у литератури на основу које је писан овај чланак.
5 Пример је преузет из радне праксе Немачке савезне криминалистичке полиције (Bundeskriminalamt –
BKA), а изнет је 25. 3. 2015. године на годишњем састанку шефова Националних централних бироа Интерпола,
одржаном у Лиону, Француска, у седишту Међународне организације криминалистичке полиције Интерпол.
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СЖ: Торстене?
О: Бако, пристали су на 10.000, али уз услов да им платим сутра. Немам избора.
СЖ: Добро. Идем одмах по позајмицу. Како да ти уплатим новац?
Обмањивач је постигао свој циљ. Остварио је потпуну контролу над поступцима
жртве и сасвим сигурно обезбедио прибављање материјалне користи. Ипак, у намери
да осигура свој плен и доминантну позицију он поново упућује телефонски позив својој
жртви и видно измењеним гласом саопштава јој следеће:
О: Да ли је то госпођа Гертруда Милер? Хановер, Улица Елке 53?
СЖ: Да? Ја сам. Ко је то?
О: Говори виши инспектор Немачке савезне криминалистичке полиције Фридрих
Сагенауер. Моја дужност је да вас обавестим да смо на трагу преварантској групи, која
упућује лажне позиве за позајмице новца.
СЖ: Да?
О: Међутим, извршеним проверама утврдили смо да је вама упутио телефонски позив заиста ваш унук Торстен, који се бави некретнинама. Немате разлога за страх од
преваре, поштована гооспођо Миллер.
СЖ: О, велико хвала инспекторе!
О: С поштовањем. Довиђења.
СЖ: Довиђења.
На основу датог примера можемо закључити да је за дефинисање и разумевање појма
социјалног инжењеринга од кључне важности злоупотреба фрагментарних сазнања, до
којих се превасходно дошло на недозвољен начин, како би се обмана поставила у оквире полуистине и имала своје разорно дејство на понашање и доношење одлука оштећене стране.
У данашњем свету глобалности и доступности, у коме информатичке и комуникационе технологије не познају временске разлике, нити просторну удаљеност, злоупотреба информације као општег еквивалента вредности, како сматрамо, учинила је човека
рањивим ограничавајући могућност његових реалних избора као потенцијалне жртве
константно угрожавајући његова основна права и слободе. Широк је спектар постојећих
појавних облика социјалног инжењеринга, који прете приватности и сигурности човека, те безбедности правног лица, због чега ћемо у оквирима теме овог рада покушати
да наведемо и објаснимо неке од њих, за које мислимо да су најзаступљенији у корпусу
бројних начина на који се социјали инжењеринг може извршити.
ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНОГ ИНЖЕЊЕРИНГА
Поседовање техничког знања није предуслов за деловање социјалног инжењера.
Он на неупадљив и пријатан начин може да дође до података који се оштећеној страни чине неважним. Обмањивач вешто користи очекивање потенцијалне жртве да ће
неко желети приступ свим њој важним информацијама. Од за жртву наизглед неважног податка, обмањивач стрпљиво може направити полазну основу за креирање веће
и разумљивије слике система који напада. Како би прибавио себи материјалну корист,
обмањивач фокус свог деловања усмерава на то да од оштећеног сазна оне податке6 који
ће му бити кључ за безбедносну браву система који му је циљ. Само сазнавање тих података социјални инжењер вешто ће маскирати пријатним разговором, нуђењем или
тражењем помоћи, чак и конклудентним радњама, приказујући их као део приватне
или пословне свакодневне рутине. Описаћемо неколико најчешћих начина извршења
ове манипулативне илегалне активности, уочених како у стручној литератури, тако и у
радној пракси држава чланица Интерпола.

6

Најчешће се ради о корисничком имену, лозинки и банковном рачуну.
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Социјални инжењеринг путем телефонске комуникације
Ова врста социјалног инжењеринга спада у тзв. директне нападе на оштећеног, јер се
заснива на принципу непосредног тражења циљаних података. Тo што су информације
похрањене на посебним или тајним местима у информатичком систему појединца или
фирме не значи да су заштићене од онога који зна где се оне у систему налазе. Другим речима, ови подаци су сасвим незаштићени од намере социјалног инжењера да
их експлоатише, злоупотребом од жртве претходно прибављеног приступног кода. У
највећем броју животних ситуација службеници компанија7 не питају телефонског саговорника зашто му је потребан неки податак, уколико их он пита на уобичајени или
подразумевани начин, без придавања посебног значаја своме питању. Управо је то суштина варке социјалног инжењера, који на што једноставнији начин приказује своју потребу кроз заснивање брзе и једноставне интеракције са жртвом. Просечан службеник
не очекује да неко ван система фирме познаје специфичне изразе, протоколе, интерне
процедуре и посебан сленг карактеристичан за радно окружење и врсту делатности. Научени на пословичну љубазност у комуницирању и недовољно или никако обучени да
препознају опасност обмане, дежурни службеници не представљају озбиљну препреку
за социјалног инжењера, најчешће потпуно несвесни да су били жртва преваре и да су
поверили поверљиве подате неовлашћеној особи, због чега већина упада у велике системе8 остаје скривена.
Ако је жртва лице ван система, то јест појединац, обмањивач увек пажљиво планира
свој напад упознајући се претходно са социјалним везама будућег оштећеног и његовим
животним стилом и навикама.
Као пример9 директног напада путем телефонске комуникације навешћемо телефонски разговор обмањивача (О) са дежурном службеницом (ДС) у једном телефонској
компанији у Сједињеним Америчким Државама. Обмањивач је претходно преко централе упућен на дежурну службеницу, којом приликом је сазнао и њено име.
О: Како иде Бети? Имаш грозан дан, зар не?
ДС: Не, зашто?
О: Сви системи ти падају.
ДС: Моји системи не падају. Све ради добро.
О: Боље се одјави са система, па се поново пријави.
ДС: Урађено.
О: Ништа се није променило. Мораш то поново да учиниш.
ДС: Поступак поновљен.
О: Не вреди. Бети, мораш да ми даш твој корисничко име и лозинку. Морам то уместо
тебе да урадим одавде.
Као што смо видели из овог примера, директан напад социјалног инжењера изведен
је брзо и једноставно.
Претурање по ђубрету (dumpster diving)
Ово је врста социјалног инжењеринга која поред своје особености може да
представља и логистичку припрему за извођење других облика ове манипулативне активности. Извор из кога обмањивач црпе податке представљају стари хардвери, који се
више не користе у фирмама, али који садрже информације о организацији фирме, радним позицијама, пројектима, плановима, кадровској систематизацији, техничким на7 Што је фирма већа и њен систем организације сложенији, то је обмањивачу једноставније да манипулише дежурним службеником.
8 Као што су пошта, водовод, општинске службе, грађевинске фирме, превозничке компаније, софтверска предузећа, провајдери у области фиксне и мобилне телефоније и сл.
9 Преузето са http://www.symantec.com/connect/articles/social-engineering-fundamentals-part-i-hacker-tactics,
31. 3. 2015.
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бавкама и др. Само календар планираних радних активности или распоред дежурстава
може да послужи преваранту да злоупотребом тих података лако оствари комуникацију
са будућим жртвама.
Онлајн социјални инжењеринг
Интернет је плодно тло за социјалног инжењера којем су мета туђе лозинке. Велики
проблем представља што корисници често понављају употребу исте просте лозинке на
сваком свом налогу, тако да обмањивач може исту лозинку да користи као калауз за
приступ различитим налозима.
Да би дошао до лозинке социјални инжењер може да се претвара да је мрежни администратор, који жели да реши непостојећи проблем корисника тако што му нуди помоћ
уколико му корисник достави своје корисничко име и лозинку. На сличан начин може
се унети и вирус у заштићени систем, јер је злоупотребљена лозинка корисника коме је
социјални инжењер доставио нпр. фотографију возила оглашеног за продају као прилог поруци која у себи садржи тај вирус. Ова подврста онлајн социјалног инжењеринга
може се назвати и „жаоком“ (sting), јер обмањивач саботира део сервиса да би се у
кључном тренутку појавио као неко ко нуди помоћ у решавању проблема. Када се тако
изазвани проблем реши, заснива се однос поверења са жртвом после чега је кратак пут
до прикупљања потребних података.
Онлајн инжењеринг обилује разноликим модусима, од којих су на Интернету
најприсутнији они који у виду „пријатељских“ порука нуде жртви да прочита њихову
садржину, посети преко понуђене везе неку Интернет страницу или у прилогу преузме
неки садржај (нпр. музичку нумеру, филм, документ или фотографију) и тако их излажу
инфекцији пласираног вируса.
Као подврста онлајн социјалног инжењеринга познати су и случајеви „обрнуте жаоке“ (reverse sting), у којима обмањивач себе представља као жртву која тражи помоћ од
корисника мреже, као потенцијалне оштећене стране. То чини представљајући се као
непозната особа која је у невољи или као постојећи пријатељ корисника коме је неопходна помоћ (због нпр. плаћања болничких трошкова или плаћања хотелског рачуна пошто је претходно наводно био опљачкан и сл.). У овим ситуацијама обмањивач не нуди
решење, већ представљајући се као жртва злоупотребљава доброту и саосећање праве
жртве и тако долази до потребних података.
Верзије онлајн социјалног инжењеринга можемо препознати и у тзв. „пецању“
(phishing), када обмањивач, попут удице, са вирусом уместо мамца, порукама које носе
обавештење о лажним наградама, лажним проблемима на мрежи или лажним позивима
на хуманитарну помоћ, привлачи пажњу жртве да на ове поруке одговори и тако зарази
и учини доступним своје податке.
Обрнута обмана (reverse social engineering)
Изузетно напредан модус социјалног инжењеринга, познат као обрнута обмана, подразумева да се обмањивач представља као ауторитет који се контактира ради добијања
података, тако да га нпр. контактирају запослени неке фирме снабдевајући га подацима
будући да су обманути његовом лажном позицијом. Овај облик социјалног инжењеринга
захтева добру припрему и детаљно упознавање са слабостима неког система. Као логистичка припрема овом виду социјалног инжењеринга може да претходи dumpster diving.
Након темељног упознавања са циљаним системом, обмањивач саботира његову мрежу и ствара проблем, затим се представља као одговарајући контакт, који је стручан
и овлашћен за решавање проблема, да би напослетку у циљу успешне интервенције од
запослених тражио и добио податке неопходне за остваривање свог правог циља. Наравно, да би обмана била потпуна, социјални инжењер уклања проблем који је сам направио и његова превара остаје скривена, јер је проблем решен. Можемо закључити да у
случајевима обрнуте обмане жртва контактира социјалног инжењера и даје му податке
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ради решавања намерно изазваног проблема, чије решавање маскира саму обману, због
које су подаци достављени неовлашћеној особи.
Постоји више хиљада варијација начина на које се могу извршити наведени видови социјалног инжењеринга. Њихов број ограничава само машта и креативност
обмањивача. Да ли је безбедан компјутер само онај који је искључен? Која су постојећа
решења у борби против ове врсте криминалне активности?
ИНТЕРПОЛОВА ПРАКСА И РЕШЕЊА
Отвореност човека према глобалном присуству информација и њихова лака доступност посредством Интернета олакшава могућност креирања интеракције социјалног
инжењера са жртвом, због чега обмањивач не мора да поседује специфична техничка знања да би жртву навео на кршење уобичајених мера безбедности. Комуникација
нападача и жртве суштински није омеђена територијом поједине државе, баш као ни
повезивање путем Интернета или телефоније.10 Обзиром на међународну димензију
социјалног инжењеринга мишљења смо да би за потребе овог рада било корисно навести решења која, на основу своје радне праксе, нуди Међународна организација криминалистичке полиције Интерпол.
У оквиру Интерпола полицијске службе држава чланица у могућности су да, поред размене информација заштићеним комуникационим каналом и остваривања приступа базама података ове међународне полицијске организације у реалном времену
сходно потребама конкретних случајева, оглашавају уочене специфичне и нове начине
извршења криминалних активности. То чине да би упознале друге државе чланице са
потенцијалним и реалним претњама недозвољених радњи, али и да би пружиле пун
допринос глобалној безбедности у свету из разлога професионализма и испуњавања
међународних обавеза, које подразумева статус државе чланице Интерпола. Ова врста
информација доставља се Генералном секретаријату Интерпола, који их објављује у
форми тзв. љубичастих објава (purple notices). На основу тако прикупљених података и
информација које су размењене заштићеним комуникационим системом, аналитичка
јединица при Генералном секретаријату Интерпола у могућности је да сачини извештај
о стању у одређеној области погођеној конкретном врстом криминалне активности. На
тај начин, државе чланице окупљене према потреби у одређеним радним групама имају
могућност да буду у току са актуелним трендовима илегалних радњи, па тако и са проблемом и појавним облицима социјалног инжењеринга.
Према сазнањима француске полиције11 збирно названим „метод прикривања“, којим
се означава модус операнди уочене криминалне радње у конкретном случају, Интерпол је
обавестио друге државе чланице о превари путем техника социјалног инжењеринга. Овај
проблем уочен је 2010. године и од тада га француска полиција прати и анализира. До 2013.
године француска полиција бавила се решавањем неколико случајева тешких превара на
штету француских компанија или представништава страних компанија на територији
Француске. У току решавања ових случајева уочено је да су и друге европске државе
погођене истим проблемом. Ова врста превара вршена је путем социјалног инжењеринга,
којим су обманути службеници пружали податке, а преваранти се представљали као
менаџери компаније и налагали запосленима да изврше трансфере великих износа новца у потпуној дискретности на рачуне страних банака са седиштима у другим европским
државама или у Кини. Следећи корак је био преусмеравање новчаних трансфера у Израел.
Вештина убеђивања била је од пресудног значаја за реализацију ове врсте преваре. Француска полиција је регистровала 520 случајева у којима је због социјалног инжењеринга in
concreto било оштећено 360 фирми, док је штета износила преко 250 милиона евра после
извршених превара и 220 милиона евра после покушаних превара. Ова недозвољена ак10 У прилог томе је и чињеница постојеће техничке повезаности телефонског система са мрежом
Интернета.
11 Објављено у љубичастој објави Интерпола под бројем П0194 04 14 Е (public) од 30. 4. 2014.
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тивност није само имала за последицу велике финансијске губитке за оштећене компаније
и за француску економију, већ је нанела штету и запосленима који су били отпуштени са
посла након одобравања предметних финансијских трансфера.
Израелске криминалне групе најпре су извршиле истраживање комуникацијског
окружења циљаних компанија, да би о томе прикупиле податке. У току ове фазе, ове
групе су интензивно користиле Интернет за претрагу специјализованих веб-сајтова
са подацима о овим компанијама и тако на јефтин и лак начин дошле до поузданих
информација, које се односе на личне податке, потписе и телефонске бројеве менаџерског
састава. Ови подаци налазили су се у службеним документима као што су: изводи из регистара компанија и евиденција о њиховом пословању, износи њихових дугова, њихови
ажурирани статути, извештаји са њихових годишњих генералних састанака, годишњи
рачуни и др. Другим веб-претраживањима социјални инжењери дошли су до података о
заштитним знацима ових компанија, њиховим органиграмима, те подацима о њиховом
особљу, како би што боље упознали радни језик и референце својих мета. Ови подаци
набављани су употребом ICC12 припејд платне картице, која корисницима омогућава да
остану анонимни и да им се не може ући у траг. Знајући за ову могућност, обмањивачи
су позивали своје мете са телефонских бројева са француским позивним бројем, које су
набављали коришћењем ICC картица, које су допуњавали са мањим новчаним износима
преко електронских платформи.
Социјални инжењеринг вршен је на неколико следећих начина:
1. Обмањивачи су се представљали као менаџери или власници фирми и у том својству
позивали финансијске директоре француских компанија, те покушавали да их убеде да
изврше новчане трансфере на банковни рачун у иностранству. Као разлоге за новчане трансфере наводили су неопходност гаранције својинског инвестирања, најављену
пореску контролу или реаговање ради преузимања јавне понуде. Обмањивачи су
објашњавали да се новчани трансфери морају обавити дискретно и поверљиво, а да ће
правна служба бити са њима у контакту како би добили неопходне инструкције. Упркос
бројним упозорењима кроз кампање за подизање свести запослених у фирмама, преваранти су константно прилагођавали свој модус операнди социјалног инжењеринга.
2. Социјални инжењери су се приказивали као закуподавци у односу на циљану
компанију. Рачуноводство фирме било је контактирано телефонским путем и обавештавано да је дошло до измене банковног рачуна, те да се убудуће транша мора уплатити на
инострани рачун те компаније. Подаци о новом банковном рачуну били су слати електронским порукама према жртвама са електронских адреса врло сличних онима које
имају прави закуподавци. При томе је коришћен исти лого компаније, чији идентитет
као правног лица је био украден.
3. Преварно коришћење СЕПА13 трансфера, које је уочено као скорашњи тренд, било
је облик социјалног инжењеринга уочен од стране француске полиције у датом случају.
Током 2013. године повећан је број превара путем вршења СЕПА трансфера. Овај модус операнди интензивно је заступљен након што су банкарски сектор, компаније и
јавне службе прихватили прелазак на СЕПА стандард ради хармонизације електронског
платног промета, који се обавља у еврозони. Преваранти су се представљали као службеници компанија и контактирали њихове рачуноводствене јединице под изговором да
ће због преласка на СЕПА стандард оне бити контактиране од стране техничара ради
тестирања. У складу са добијеним упутствима, рачуноводствене јединице су приступале
задатом веб-сајту и са њега преузимале апликацију за приступ следећем задатом сајту.
Преваранти су им објаснили како да креирају клијентски рачун дајући страној банци
детаље о новчаним износима, које ће уплатити ради потреба тестирања, после чега би
им те стране банке послале извештаје са потврдом да су ови новчани трансфери изведени по новом протоколу сходно СЕПА стандарду.
12 Скраћеница се односи на израелску кредитну картицу (Israel Credit Card – ICC).
13 Sigle Euro Payments Area – SEPA означава иницијативу Европске уније за поједностављивањем банкарских трансфера евро валуте.
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Француска полиција такође је уочила коришћење компјутерских вируса од стране
превараната, који су контактирали компаније на основу наведених лажних разлога и
слали им у електронским порукама фајл који садржи вирус или trojan horse софтвер. Ови
злоћудни програми (нпр. Blackshade RAT) отварају тзв. задња врата, која омогућавају
социјалном инжењеру да тајно приступи свим софтверским функцијама и преузме контролу над компјутерским системом. Коришћењем ових програма, преваранти сакупљају
податке на основу којих могу да изврше неовлашћене преносе новца. Ти подаци односе
се на корисничка имена, лозинке и идентификаторе електронских порука.
Француска полиција посредством Интерпола препоручује следеће активности. Неколико држава налази се у вези са предметним видом преваре. Најпре је то Израел, јер
са његове територије делују криминалне групе специјализоване за ову врсту социјалног
инжењеринга. Затим је то Француска, на чијој територији се налазе компаније које
су мета ове криминалне активности. После њих то су: Кина (градови Пекинг, Вензхоу и Хонг Конг), Велика Британија, Кипар, Румунија, Литванија, Словачка, Пољска,
Аустрија, Мађарска, Холандија (могуће је да их има још) на чијим територијама се
реализују трансфери новца. Превенција је од суштинског значаја и неопходно је учинити је кроз подизање свести о овом проблему у јавном и приватном сектору, француским
компанијама, банкама и правним службама, како би што већи број менаџера и директора, као потенцијалних мета, био упознат са овом опасношћу. Када је неовлашћени новчани трансфер извршен на рачун стране банке, хитно се мора блокирати даљи трансфер
ових средстава ради њиховог враћања власницима. Правосудна и полицијска сарадња
морају бити координиране. Према принципу узајамне правне помоћи надлежни судија
ће наложити замрзавање имовине и одобрити пленидбу ради обезбеђивања доказа. Разлог за пленидбу јесте гарантовањe трошкова кривичног поступка у конкретном случају.
Уколико су новчана средства била трансферисана ван Европске уније, надлежни судија
је обавезан да хитно упути замолницу за међународну кривичноправну помоћ ради
замрзавања имовине. Француска је развила међународну полицијску сарадњу са трећим
државама, као што је нпр. Кина, ради омогућавања даљег вођења истраге. Као резултат
тога, средства су блокирана у Кини.
Француска полиција сматра да су потенцијалне мете овог типа социјалног инжењеринга
европске компаније и њихове подружнице деташиране у страним државама.
Мишљења смо да је приказани случај сасвим јасно указао на могућности борбе
против социјалног инжењеринга подржане од стране Интерпола кроз радну праксу и
решења, како ове међународне полицијске организације, тако и његових држава чланица. Не треба заборавити да су социјални инжењеринг и Интерполова међународна
сарадња константне категорије, које се непрекидно одвијају у реалном времену и на
свим континентима.
ЗАКЉУЧАК
Да ли је могуће да је аутор Кевин Митник (Kevin Mitnick) био у праву када је
закључио да, и поред улагања читавог богатства у набављање технологија и информатичких сервиса, мрежа и систем корисника и даље остају рањиви на старински изведену манипулацију? Да ли је надареност за опхођење са људима извор толике опасности
за сигурност човека и његових основних права и слобода? Мишљења смо да је стална
едукација неопходна за разумевање, уочавање и супротстављање опасности социјалног
инжењеринга. Као међународна организација, Интерпол има капацитете и ресурсе
предвиђене за обучавање полицијских служби држава чланица. Али, поред постојања
могућности за заштитом, неопходно је и бити свестан потребе за том заштитом. У овом
тренутку Србија и регионално окружењe налазе се у предворју уласка у стандарде Европске уније, чиме представљају међупростор за извршење овакве врсте криминалне
активности. Не смемо затварати очи пред свакодневном чињеницом присутне опасности високотехнолошког криминала и потенцијалне штете индустријске шпијунаже,
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којима је социјални инжењеринг заједнички именитељ. Ипак, није решење ни у трајном
одсуству поверења у друге особе, нити у сталном страху од социјалних интеракција и
комуницирања са својим приватним и пословним окружењем. Човек у маниру превасходно друштвеног бића мора бранити од злоупотребе информацију, као градивну
јединицу свога сазнања, темељ одржавања свог друштвеног живота и квалитативни гарант будућег цивилизацијског развоја, а страх се побеђује једино знањем.
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SOCIAL ENGINEERING FRAUDS – INTERPOL’S PRACTICE
Sergej Uljanov, MA
Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Abstract: The author of this paper attempts to explain the phenomenon of social engineering through analyzing modi operandi of this criminal activity and practice of the International
Criminal Police Organization INTERPOL member states. The author will put a special emphasis on social engineering victims and INTERPOL experience in combating this kind of hightech frauds. Bearing in mind the intensity of the damage this illegal activity causes, the author
tries to establish the existing of balance between volume of social danger of social engineering
on the one hand, and the efficiency of working standards, functionality of methodological capacity and operational resources of INTERPOL, as counterbalance. In addition to presenting
social engineering frauds modi operandi considering INTERPOL practice, the author considers issues regarding offenders’ profiles and possible ways of protection from this illegal activity,
as well. By connecting the essence of social engineering with deception, the author intends to
show correlation of these two phenomena highlighting global dimension of delusion in modern world and its close link to role and importance of information, as today’s general equivalent
of value. The author lists the current INTERPOL’s solutions in combating social engineering.
The paper examines the relation between the existing level of harm social engineering inflicts
and effectiveness of INTERPOL’s security reaction.
Keywords: social engineering, fraud, deception, INTERPOL.

ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
У НЕКИМ ДРЖАВАМА СУКЦЕСОРИМА СФРЈ
Дејан А. Милић1
Сажетак: Сукоб интереса јавних функционера (ситуација у којој долази до „сукоба
између јавне дужности и приватног интереса јавног функционера, где интерес функционера у приватном својству може непримерено да утиче на обављање његове/њене
службене дужности и обавеза“2) негативни је друштвени феномен који представља
предворје системске корупције и озбиљног криминала. Због тога је спречавање сукоба интереса један од приоритета сваког савременог демократског друштва у коме
постоји владавина права. Спречавањем сукоба интереса друштво владавине права
мора се борити превентивно и „репресивно“ (санкционисањем сукоба интереса у
јавном сектору, нарочито код јавних функционера, у законом прописаном поступку). За ефикасно санкционисање сукоба интереса, осим материјалних прецизних и
јасних норми, у реалном животу применљивих и делотворних, неопходан је и уређен
поступак решавања сукоба интереса. Тема овог рада је поступак решавања сукоба
интереса у неким државама сукцесорима Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије.
Кључне речи: јавна функција, функционер, неспојивост функција, сукоб интереса, независни орган, поступак.
Период распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ)3 поклапа се и преклапа са периодом транзицијских промена у државама које су настале
на њеним развалинама. У том прелазном периоду од социјалистичког друштвенополитичког система ка демократском систему владавине права све постјугословенске
државе (нека пре, нека касније) безизузетно су се суочиле са једним од највећих проблема који подрива владавину права – са сукобом интереса јавних функционера.
Почев од 1992. године, у наредних деценију и по, све државе сукцесори СФРЈ4 уредиле су посебним законима појам и облике сукоба интереса, те поступак решавања
и санкционисања овог негативног друштвеног феномена. Процес законског уређења
проблема сукоба интереса у овим државама током протеклих петнаест година пролазио је кроз бројне плиме и осеке потврђивања донетих закона у пракси. У том не тако
кратком периоду уочен је низ проблема у примени донетих закона, који за последицу имају белодану истину да спречавање сукоба интереса изузетно много зависи од
квалитета закона и других прописа. „Ти прописи морају бити јасни и не би смели да
стварају бирократске препреке. Да би се грађани и службеници придржавали административних правила она морају бити и легитимна у очима већине. Правила се не
поштују уколико нису у складу са вредностима које неки народ поштује и уколико не
постоји подршка у виду веродостојног механизма за њихово спровођење... У постокомунизму је нарочито значајно објаснити разлоге због којих се успостављају границе између јавног и приватног понашања.“5
1 Аутор је помоћник директора Агенције за борбу против корупције Републике Србије, у Сектору за
решавање о сукобу интереса и контролу преноса управљачких права.
2 Из препоруке Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation
and Development – OECD). Види: „Recommendation of the Council on Guidelines for Managing Conflict of
Interest in the Public Service“ – http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf.
3 Распад СФРЈ одвијао се шеснаест година, почев од првих вишестраначких парламентарних избора
у републикама чланицама 1990. године, па до коначног разлаза Србије и Црне Горе, након црногорског
референдума о независности маја 2006. године.
4 Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија.
5 Расма Карклинс, Систем ме је натерао – корупција у посткомунистичким друштвима, Издавач за
Србију: ОЕБС – Мисија у Србији, Београд, 2007, стр. 122.
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Ефикасан „рецепт“ за успешно решавање сукоба интереса ни у једној од држава наследница СФРЈ још увек није пронађен. О томе сведоче бројне и честе промене закона
који регулишу ову материју у свакој од њих. Оно што „краси“ законску регулативу тих
држава је мањкавост и недореченост процесних решења, као и (уз одређене изузетке)
необавезност и неделотворност прописаних мера.
Фокус опсервације у овом раду је на поступку решавања сукоба интереса у Словенији,
Хрватској, Македонији и Србији, а разматрање предложене теме подразумева давање
одговора на четири питања – питање законског оквира за решавање сукоба интереса, дефинисања јавне функције, неспојивости функција и сукоба интереса; питање
положаја органа који решава о сукобу интереса јавних функционера; питање самог поступка решавања сукоба интереса; питање санкција и њихове делотворности.
ПИТАЊЕ ЗАКОНСКОГ ОКВИРА ЗА РЕШАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА,
ДЕФИНИСАЊА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ, НЕСПОЈИВОСТИ ФУНКЦИЈА
И СУКОБА ИНТЕРЕСА
Све четири наведене државе, наследнице СФРЈ, како је већ речено у уводу, посебним законима су уредиле материју неспојивости јавних функција и сукоба интереса.
Не остављајући по страни одређене специфичности које друштвено-политички систем
сваке од тих држава носи у себи, а које су несумњиво утицале на одређење појмова, разлике у законским дефиницијама појмова јавне функције, функционера, односно сукоба
интереса у наведеним државама готово су безначајне.
Словенија. Први закон који је на комплекснији начин дао оквир за решавање сукоба интереса, Закон о неспојивости вршења јавне функције са плаћеном делатношћу6,
Словенија је добила још 1992. године. Од тог закона до данас, Словенија је четири пута
у потпуности мењала законску регулативу у овој материји (2004 – Закон о спречавању
корупције7; 2006 – нови Закон о неспојивости вршења јавне функције са плаћеном
делатношћу8; 2011 – Закон о интегритету и спречавању корупције9), а у последње време говори се о још једном предстојећем обимном „спремању“ словеначког закона који
уређује сукоб интереса.
Словеначки Закон о интегритету и спречавању корупције дефинише јавног функционера, комбиновањем три, методом енумерације дате, дефиниције („функционера“,
„службеника на положају“ и „носилаца пословодних функција“10) у једну дефиницију
„службеног лица“, која као службена лица опредељује функционере, службенике на
положају, носиоце пословодних функција и чланове органа управљања, руковођења и
надзора у субјектима јавног сектора.
Појам неспојивости јавних функција (с другом функцијом, послом или делатношћу)
у том закону није посебно дефинисан. Из контекста других норми неспојивост се може
разумети као сваки однос надзора, контроле или сарадње између две функције или
функције и посла (делатности) који омета непристрасно и одговорно вршење функције,
и који је, по себи, недозвољен.
Важећим словеначким законом сукоб интереса широко се дефинише као „околности
у којима приватни интерес службеног лица утиче или ствара привид да утиче на непристрасно и објективно извршавање његових јавних задатака“11.
6 Закон о нездружљивости оправљања јавне функције с придобитно дејавностјо, Урадни лист Републике
Словеније, шт. 49/92 ин 50/92 – попр.).
7 Закон о препречевању корупције, Урадни лист Републике Словеније, шт. 2/04.
8 Закон о нездружљивости оправљања јавне функције с придобитно дејавностјо, Урадни лист Републике
Словеније шт. 20/06 ин 33/07 – одлочба Уставног суда.
9 Закон о интегритети ин препречењу корупције, Урадни лист Републике Словеније, шт. 45/10, 26/11, 43/11 ин 69/11.
10 Види чл. 4 ст. 1 тач. 6 – „функционери односно функционерке“, тач. 8 – „службеници односно службенице на положају“, тач. 9 – „носиоци пословодних функција“ и тач. 10 – „службена лица“, Закона о интегритету и спречавању корупције.
11 Чл. 4 ст. 1 тач. 12 Закона о интегритету и спречавању корупције.
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Хрватска. У погледу законске регулативе материје сукоба интереса ситуација у
Хрватској наликује оној у Словенији. На Закон о правима и обавезама државних дужносника12, из 1998. године, интервенисано је изменама, допунама и одлукама Уставног
суда чак осам пута. Тај закон је садржао оскудан број неконзистентних норми које су
регулисале сукоб интереса. Њега је у правном животу РХ наследио Закон о спрјечавању
сукоба интереса у обнашању јавних дужности13, који је донет 2003, а трпео измене и допуне 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010. године. Тренутно је на снази Закон о спрјечавању
сукоба интереса14, који је претрпео измене 2012. и 2013, а 2012. године је на основу одлуке
Уставног суда (о чему ће бити речи и касније) изгубио две значајне санкције – препоруку
за разрешење именованог функционера и предлог функционеру за подношење оставке.
Важећи закон дефинише јавне функционере („дужноснике“), унеколико модификованим методом енумерације. У првом ставу чл. 3 тог закона дато је укупно 45 позиција у
државној, жупанијској и локалној номенклатури, чији се носиоци имају сматрати функционерима, док ст. 2 и 3 у круг дужносника додаје и остале „дужноснике“ које именују
или потврђују Сабор, Влада или председник Републике, изузев оних у војсци РХ, за које
важи посебни режим.
Ни хрватски законодавац није посебно дефинисао појам неспојивости јавних
функција (са другом функцијом, послом или делатношћу), али се, такође из контекста
других норми садржаних у закону, неспојивост јавне функције са другом функцијом, послом или делатношћу може определити као сваки однос надзора, контроле или сарадње
између две функције или функције и посла, односно делатности који утиче на непристрасно и одговорно вршење функције.
Према важећем закону, сукоб интереса постоји кад су приватни интереси функционера у супротности с јавним интересом, а нарочито када приватни интерес јавног
функционера утиче на његову непристрасност у вршењу јавне функције или се основано може сматрати да приватни интерес функционера утиче на његову непристрасност
у вршењу јавне функције или приватни интерес функционера може утицати на његову
непристрасност у вршењу јавне функције15.
Македонија. Пример Македоније у погледу законске регулативе у вези са сукобом
интереса је унеколико специфичан. Македонски законодавац донео је два посебна закона који садрже норме о сукобу интереса: Закон о спречавању корупције16 и Закон о
спречавању сукоба интереса17. Закон о спречавању корупције донет је 2002. и до 2010.
пет пута је новелиран (2004, 2006, 2008. и 2010. године). Закон о спречавању сукоба интереса донет је 2007. године, с једне стране, да би попунио правне празнине у Закону о
спречавању корупције (које су, упркос бројним изменама и допунама тог закона, остале
непопуњене), а с друге стране, као процесни закон који прати материјалне одредбе Закона о спречавању корупције, којим је прописан поступак пред Државном комисијом
за спречавање корупције у случају сукоба интереса, као и мере за спречавање сукоба
интереса.
Појам јавног функционера дат је у Закону о спречавању корупције, тако што се законодавац определио да значење појмова18 изабраног или именованог функционера, службеног лица, одговорног лица у правном лицу, односно лица које врши дужност од јавног
интереса преузме из Кривичног законика. Но, појам јавног функционера садржи и Закон о спречавању сукоба интереса. У том закону присутно је опредељење законодавца
да појам јавног функционера19 определи комбиновањем енумерације позиција чији се
12 Narodne novine, бр. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/01, 59/01, 114/01 и 153/02.
13 Narodne novine, бр. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 и 92/10.
14 Narodne novine, бр. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13.
15 Види чл. 2 ст. 2 Закона о спрјечавању сукоба интереса.
16 Закон за спречување на корупција, Службен весник на Република Македонија, бр. 28/02, 46/04, 126/06,
10/08, 161/08 и 145/10).
17 Закон за спречување на судир на интереси, Службен весник на Република Македонија, бр. 70/07, 114/09,
128/09, 98/10 – УС и 6/12).
18 Види чл. 7 ст. 1 македонског Закона о спречавању корупције.
19 Македонски законодавац опредељује се за појам службеног лица.
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носиоци сматрају службеним лицима у једном делу дефиниције и општијег одређења
других носилаца функција, у другом делу дефиниције20.
Македонски законодавац није предвидео посебну дефиницију неспојивости
функција, те се неспојивост функција (са другом функцијом, послом или делатношћу)
„открива“ тумачењем других норми садржаних у наведеним законима.
Сукоб интереса у Закону о спречавању корупције дефинисан је као сукоб личног и
општег интереса21, који постоји кад функционер при вршењу својих овлашћења поступа
у складу са својим или интересима чланова своје породице. Закон о спречавању сукоба
интереса, пак, прецизира појам сукоба интереса као „судар“ јавних овлашћења и дужности функционера са његовим приватним интересом, који утиче или може да утиче на
вршење његових јавних овлашћења и дужности.
Србија. Србија је међу последњима у региону реаговала на сукоб интереса, доношењем
посебног закона. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција22 донет је 2004. и био је на снази до краја 2009. године. Од 1. јануара 2010. на снази је Закон о
Агенцији за борбу против корупције23, донет 2008, који је током петогодишње примене,
интервенцијама законодавца или Уставног суда, претрпео приличне измене, а недавно је
Агенција за борбу против корупције поднела иницијативу за темељну измену овог закона.
Појам функционера, према Закону о Агенцији за борбу против корупције, је екстензиван и не трпи изузетке. „Функционер“24 је свако изабрано, постављено или именовано
лице у органе Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и
органе јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је
оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина, док је „јавна функција“ дефинисана као функција у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне
самоуправе и органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других
организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина,
јединица локалне самоуправе, као и функција других лица које бира Народна скупштина, а подразумева овлашћења руковођења, одлучивања, односно доношења општих или
појединачних аката.
Закон није међу основне одредбе уградио појам неспојивости функција, али је, на
пример, у чл. 28 ст. 5, којом је прописана обавеза Агенције да одлучи о захтеву функционера за вршење друге јавне функције, прописао да Агенција неће функционеру дати
сагласност за вршење друге јавне функције „уколико је вршење те функције у сукобу
са јавном функцијом коју функционер већ врши“. До неспојивости функција онај ко
примењује закон лако може доћи и тумачењем осталих одредаба закона које се односе
на решавање о сукобу интереса (нпр. одредаба о обављању другог посла или делатности25, о забрани оснивања привредног друштва или јавне службе за време вршења јавне
функције). Сукоб интереса дефинисан је као ситуација у којој функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције, односно службене дужности, на начин који угрожава
јавни интерес.
20 „Службена лица, у смислу овог закона, су председник Републике Македоније (РМ), посланици, градоначелници, амбасадори и друга именована лица РМ у иностранству; изабрана и именована лица од и у Собрању
РМ и Влади РМ, у органима државне управе и другим државним органима, органима судске власти, јавним
предузећима, установама, другим правним лицима централне и локалне власти, државни службеници и запослени у органима државне управе и другим државним органима, органима судске власти, јавним предузећима,
установама, другим правним лицима централне и локалне власти, саветници општинских савета, саветници
Савета града Скопља, као и лица привремено запослена преко агенција са овлашћењима утврђеним законом.“
– чл. 3 ст. 2 македонског Закона о спречавању сукоба интереса (превод ДМ).
21 Чл. 38 Закона о спречавању корупције престао је да важи након доношења Закона о спречавању сукоба интереса.
22 Службени гласник Републике Србије, бр. 43/04.
23 Службени гласник Републике Србије, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 108/13 – др. закон, 112/13 – др. пропис, 8/15.
24 Чл. 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
25 Чл. 30 и 31 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
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Одговор на питање какав је положај органа у чијој је надлежности решавање сукоба интереса јавних функционера комплексан је и састоји се од одговора на неколико
потпитања: како је дефинисана структура, а како место органа у систему власти и какав
је однос тог органа према другим органима власти (нарочито извршне власти), какве су
надлежности и законска овлашћења органа, ко контролише рад органа, какав је поступак избора и разрешења носилаца функција у тим органима (какви су услови за избор,
ко предлаже, ко бира, колика је дужина мандата, ко разрешава)? Тек скуп свих одговора на постављена потпитања дао би одговор на питање какав је положај органа у чијој
је надлежности решавање сукоба интереса јавних функционера. Но, и такав одговор
остаје само делимичан, јер се положај ових органа у систему власти не може ценити
без оцене квалитета норми којима располажу, ефикасности поступка који спроводе и
делотворности мера које им стоје на располагању.
Словенија. Надлежност решавања сукоба интереса јавних функционера додељена је
Комисији за спречавање корупције, као самосталном и независном, колективном државном органу26, који чине председник и два заменика. Положај словеначке Комисије

одликује се:

− специфичним условима за избор чланова Комисије (осим стручне спреме, 10 година радног искуства у струци и некажњаваности, један од услова је и да то буде лице
на основу чијег ранијег рада и понашања се може очекивати да ће функцију вршити на
законит начин и по правилима струке27, који услов у закону није ближе прецизиран);
− крајње сложеним поступком избора28 (обавља се у троуглу: предлагачи чланова
Комисије за избор - Комисија за избор - председник Републике) који се може продужити
„у недоглед“, све док се не изаберу чланови Комисије за спречавање корупције.
У средишту поступка избора председника и заменика председника Комисије
за спречавање корупције је председник Републике, који иницира поступак избора
(расписивањем јавног конкурса) и именује троје функционера Комисије за спречавање
корупције. Но, законом је предвиђено да се поступак избора не може спровести без
Комисије за избор и предлагача чланова Комисије за избор. Предлагача чланова
Комисије за избор има укупно пет, одређени су законом (Влада, Државни збор, непрофитне организације приватног сектора у области спречавања корупције - из реда својих
чланова, Савет судства – из реда својих чланова, Службенички савет – из реда својих
чланова), а сваки предлагач предлаже по једног члана Комисије за избор, тако да и та
комисија има укупно пет чланова. Комисија за избор проверава да ли пријављени кандидати испуњавају прописане услове и председнику Републике доставља списак кандидата који испуњавају услове и „који су адекватни“ за именовање. Законодавац је минуциозно предвидео решења за сваку могућу опструкцију поступка, почев од тога ко
сазива прву седницу Комисије за избор, преко тога шта се чини ако сви предлагачи не
предложе своје представнике у ту комисију, до рокова који обавезују Комисију за избор,
односно председника Републике:
− дужином мандата носилаца јавних функција у Комисији за спречавање корупције
(шест година за председника Комисије / пет година за заменике), уз могућност поновног
избора;
− надлежностима Комисије, које се могу описати као надлежности саветовања,
давања начелних ставова, мишљења и упутстава, а код сукоба интереса, с обзиром
на механизме који јој стоје на располагању, и као оскудне надлежности „овлашћеног
државног узбуњивача“29;
− колективним одлучивањем на седницама Комисије, већином гласова свих чланова;
26 Види чл. 5 словеначког Закона о интегритету и спречавању корупције.
27 Види чл. 6 словеначког Закона о интегритету и спречавању корупције.
28 Види чл. 9 словеначког Закона о интегритету и спречавању корупције.
29 Скученост надлежности у поступцима за утврђивање повреде закона словеначку Комисију заиста
доводи у позицију „овлашћеног државног узбуњивача“
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− контролом коју над радом Комисије спроводи Државни збор, на основу годишњег
извештаја који је Комисија дужна да подноси Државном збору;
− поступком разрешења (који, такође, води председник Републике уз асистенцију
Државног збора) и условима30 за разрешење председника и заменика председника
Комисије;
− обезбеђеним условима за рад (Законом је прописано да се средства за рад Комисије
обезбеђују у буџету Републике Словеније, а веома је значајно да је прописано и то да
Комисија самостално одлучује о потрошњи буџетских средстава31. Ради ефикасног рада
Комисије, законодавац је предвидео и формирање стручне службе Комисије).
Хрватска. О сукобу интереса јавних функционера у Хрватској одлучује Повјеренство
за одлучивање о сукобу интереса – „стално, неовисно и самостално државно тијело32 које
обавља послове из свог дјелокруга рада и надлежности“, одређене Законом о спрјечавању
сукоба интереса. Повјеренство је петочлани колективни орган (председник и четири
члана), који се бирају на мандат од 5 година.
Хрватски законодавац је поставио строге услове за избор председника и чланова
повјеренства, и то како у погледу стручне спреме33, тако и у погледу дужине радног искуства (осам година), али и у вези са резултатима у раду, који морају бити „истакнути“. Са аспекта непристрасности у раду посебно је значајан услов изостанак чланства у
политичкој странци и то у периоду од 5 година пре пријављивања на конкурс.
Председника и чланове Повјеренства бира Хрватски сабор већином гласова свих
заступника34, а у рукама Сабора је и читав поступак избора, који се спороводи преко
саборског Одбора за избор, именовање и управне послове. Одбор расписује тзв. јавни
позив (конкурс), врши проверу испуњености услова и саставља листу кандидата који
испуњавају услове за избор. Треба истаћи као позитиван квалитет закона „решење“
да се кандидати за Повјеренство бирају на јавном конкурсу, који је појачан пружањем
могућности јавности да присуствује одржавању разговора с кандидатима (тзв. „јавно
слушање“).
За сагледавање положаја хрватског независног органа значајне су одредбе члана 34
Закона о спрјечавању корупције, којима је регулисан положај председника и чланова
Повјеренства. Те одредбе тичу се права и обавеза које припадају председнику и члановима Повјеренства, што је све у функцији снажења њихове независности и непристрасности. Са једне стране, за председника и чланове Повјеренства законом је прописана плата
(за председника у рангу плате потпредседника Државне изборне комисије, а за чланове у
рангу плате чланова Државне изборне комисије), као и право повратка на рад на послове
на којима су радили пре избора. Са друге стране, председнику и члановима Повјеренства
забрањено је да учествују у политичким активностима, да обављају другу јавну функцију,
односно да буду запослени у другом телу јавне власти, трговачком друштву или другом
пословном субјекту, те да обављају друге плаћене послове или делатности.
И одредбу о дозвољености два мандата за чланство у Повјеренству, садржану у члану
35 хрватског закона, ваља тумачити као својеврстан израз гаранције независности председника и чланова Повјеренства.
Када је реч о надлежности хрватског независног органа у вези са решавањем о сукобу
интереса, она је експлицитно утврђена одредбом чл. 30 ст 1 хрватског закона и обухвата,
с једне стране, надлежност за покретање поступака за утврђивање сукоба интереса и
доношење одлука о томе „је ли одређено дјеловање или пропуст дужносника представља
30 Види чл. 22 Закона о интегритету и спречавању корупције, у којем су као услови за разрешење наведени:
лични захтев функционера, осуда на казну затвора правноснажном пресудом, трајни губитак радне
способности, повреда самог Закона о интегритету и спречавању корупције у вези са сукобом интереса).
31 Види чл. 6 словеначког закона.
32 Види чл. 28 ст. 2 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
33 За чланове Повјеренства захтева се висока стручна спрема, док су за председника услови пооштрени
– законодавац захтева да кандидат за председника Повјеренства мора имати минимум магистериј права уз
положен правосудни испит. У вези са условима за избор види чл. 33 хрватског закона.
34 Види чл. 32 хрватског закона.
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повреду одредби овог Закона“, и, са друге стране, израду мишљења („смјерница“) и
упутстава функционерима ради делотворног спречавања сукоба интереса. Одлучивање
у Повјеренству је колективно, на седницама, већином гласова свих чланова.
Повјеренство је законом обавезано да Сабору подноси годишњи извештај о свом
раду35, на основу чега је за контролу рада Повјеренства овлашћен управо Хрватски сабор, који рад Повјеренства контролише на још један начин – давањем сагласности на
доношење правилника којим се уређује начин рада и одлучивања, на прописивање образаца и уређење регистара који се воде у повјеренству.
Као разлоге за разрешење36 председника или члана Повјеренства, хрватски законодавац је предвидео лични захтев, губитак држављанства, осуђиваност у кривичном поступку, чланство у политичкој партији, трајни губитак способности вршења дужности,
као и кршење одредаба Закона о спрјечавању сукоба интереса. Постојање разлога за
разрешење утврђује саборски Одбор, а одлуку о разрешењу доноси Сабор.
И хрватским је Законом о спрјечавању сукоба интереса предвиђено да се средства за
рад Повјеренства обезбеђују из државног буџета, а такође је предвиђено и формирање
стручне службе – Уреда Повјеренства.
Македонија. Решавање сукоба интереса у Македонији у надлежности је Државне
комисије за спречавање корупције, која је формирана на основу Закона о спречавању
корупције37. Законом је прокламована самосталност и независност Државне комисије у
вршењу својих надлежности, а сама комисија има својство правног лица. То је колективни орган, састављен од седам чланова, које именује Собраније Републике Македоније,
на мандат од пет година, без права поновног избора. Функција члана Државне комисије
врши се професионално, а прописано је да се чланови именују из реда истакнутих
стручњака – правника и економиста, који уживају углед потребан за вршење функције.
Законодавац, међутим, није прописао услове за именовање чланова, ко су овлашћени
предлагачи, као ни поступак именовања, који је, по свој прилици, крајње поједностављен,
што представља озбиљну законску мањкавост. Положај Државне комисије оптерећен је
именовањем чланова по националном кључу, а ротирање функције председника Државне комисије са једногодишњим мандатом, без права поновног избора, такође не доприноси јачању њене самосталности.
Надлежности Државне комисије у вези са решавањем сукоба интереса прописане су
и у Закону о спречавању корупције али и у Закону о спречавању сукоба интереса, и тичу
се како покретање поступака за разматрање сукоба интереса и изрицања мера, тако и
давања мишљења и упутстава за спречавање сукоба интереса. Комисија одлучује колективно, већином гласова свих чланова.
Законодавац је прописао да чланови Државне комисије за свој рад одговарају
Собранију, прописани су и разлози за разрешење чланова комисије (лични захтев, осуда
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, трајни губитак
способности за вршење функције). Чланове Државне комисије разрешава Собраније
Македоније, које и контролише рад Државне комисије. Законом је утврђена и дужност
Државне комисије да Собранију подноси годишњи извештај о свом раду, који такође
доставља председнику Републике, Влади и средствима јавног информисања.
Средства за рад Државне комисије обезбеђују се у државном буџету, а за обављање
стручних, административних и техничких послова формиран је Секретаријат, као
стручна служба Државне комисије.
Србија. Надлежност поступања у предметима сукоба интереса јавних функционера
припада Агенцији за борбу против корупције38 – самосталном и независном државном
35 Види чл. 30 ст. 2 хрватског закона.
36 Види чл. 37 хрватског закона.
37 Види чл. 47–51 македонског Закона о спречавању корупције са допунама и изменама.
38 О положају Агенције, као и Одбора и директора Агенције види чл. 3–20 Закона о Агенцији за борбу
против корупције. О положају Агенције више и код: С. Лилић, „Парламент, независни државни органи и
тела и борба против корупције у Србији“, у: Народна скупштина Републике Србије и независни државни
органи/тела, материјали са конференције одржане у Београду 26-27. 11. 2009, стр. 107-110.
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органу, који има својство правног лица. У односу на остале поменуте органе, који су сви
колективни, по својој структури унеколико је специфичан орган. У свом саставу има два
органа који се налазе у односу међусобне субординације. То су директор Агенције (инокосни орган), који у поступцима решавања сукоба интереса одлучује у првом степену, и
Одбор (колективни орган од 9 чланова), који одлучује у другом степену, по жалбама на
одлуке директора.
Код конституисања органа примењен је несвакидашњи метод каскадног избора носилаца функција у Агенцији.
Чланове Одбора бира Народна скупштина у сложеној процедури, која подразумева
чак 11 предлагача39 за девет чланова. За члана Одбора Агенције може да буде изабрано
лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен факултет,
најмање девет година радног искуства и није осуђено за кривично дело које га чини
недостојним за вршење функције члана Одбора. Осим тога, члан Одбора Агенције не
сме бити члан политичке странке или другог политичког субјекта и подлеже истим обавезама и забранама које Закон о Агенцији за борбу против корупције прописује за друге
јавне функционере, осим забрани из чл. 30 ст. 1 Закона40, којим је прописано да функционер не може да обавља други посао или делатност за време вршења јавне функције која
захтева рад са пуним радним временом или стални рад.
Мандат чланова Одбора траје четири године, уз законом предвиђену могућност реизбора.
Одбор нема бројне надлежности, али су оне од великог значаја за рад Агенције. Одбор
бира и разрешава директора Агенције, врши надзор над његовим радом и имовинским
стањем, предлаже буџетска средства за рад Агенције, усваја годишњи извештај о раду
Агенције и подноси га Народној скупштини, доноси пословник о свом раду, одлучује по
жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са Законом о Агенцији за
борбу против корупције. Прецизније, Одбор Агенције је средишњи орган Агенције, који
креира и води политику Агенције.
Одбор одлучује на својим на седницама већином гласова свих чланова Одбора.
Рад Одбора (уосталом, као и целе Агенције) контролише Народна скупштина преко
годишњих извештаја Агенције, које сачињавају директор Агенције (за свој рад и рад
стручне службе којом руководи) и Одбор, за свој рад, а усваја га Одбор и прослеђује на
усвајање Народној скупштини. Мора се признати да је и ово успостављање тзв. каскадне
контроле рада41 Агенције такође несвакидашње.
Члановима Одбора функција престаје истеком мандата, оставком, услед наступања
трајне неспособности за вршење функције и разрешењем. Кад је у питању престанак
функције разрешењем, законодавац је као један од разлога за разрешење прописао несавесно вршење функције. Међутим, није подробније прописано шта значи несавесно вршити функцију, тако да се оцена о несавесном вршењу функције у потпуности
оставља дискрецији органа који води поступак за разрешење. Као остали разлози за
39 Предлагачи су Административни одбор Народне скупштине, председник Републике, Влада, Врховни
касациони суд, Државна ревизорска институција, Заштитник грађана и Повереник за информације од
јавног значаја (договором), Социјално-економски савет, Адвокатска комора Србије, удружења новинара у
Републици Србији (договором).
40 Овакво изузимање чланова Одбора из забране по чл. 30 ст. 1 Закона је, с једне стране, непринципијелни
и у законодавним разлозима неутемељен корак законодавца, који чланове Одбора неоправдано ставља у
повољнији положај у односу на остале јавне функционере, чиме умањује кредибилност самог Закона, и,
са друге стране, безразложан, нарочито при чињеници да професионално вршење функције члана Одбора
није предвиђено, па се забрана из чл. 30 ст. 1 Закона ни не односи на чланове Одбора (осим ако се неко
од њих не налази на још једној јавној функцији чије вршење захтева стални рад или рад са пуним радним
временом, у ком случају је штета од прописаног изузетка већа).
41 Овде се теоретски могу поставити два питања. Прво, шта се дешава ако Одбор Агенције усвоји
извештај о раду Агенције који је сачинио директор, а тај извештај не усвоји Народна скупштина? Друго,
шта би се догодило ако Одбор не би усвојио извештај директора Агенције, а такав извештај се ипак нађе
пред Народном скупштином и Народна скупштина га усвоји? О таквим могућностима законодавац, чини
се, није водио рачуна. Мишљења смо да би рационалније решење било да се и директор Агенције и Одбор
овласте да заједнички припреме годишњи извештај а да Народна скупштина одлучује о усвајању извештаја.
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разрешење наводе се чланство у политичкој странци (или другом политичком субјекту),
нарушавање угледа42 или политичке непристрасности Агенције, осуда за кривично
дело које члана Одбора чини недостојним функције43, као и утврђена повреда Закона о
Агенцији за борбу против корупције коју је учинио члан Одбора.
Очекивано је и било би логично у правном животу да поступак утврђивања разлога
за разрешење члана Одбора Агенције води орган који га је изабрао на функцију, односно,
Народна скупштина. Но, није тако. Из таквог поступка изузета је Народна скупштина,
а законодавац се определио за дискутабилно додељивање ексклузивне надлежности самом Одбору да води поступак у коме се утврђује постојање разлога за разрешење члана
Одбора44 и предлаже разрешење Народној скупштини, која доноси одлуку о разрешењу.
Дискутабилност оваквог опредељења законодавца није умањена ни давањем законске
могућности предлагачима чланова Одбора да се, уз председника или најмање три члана
Одбора Агенције, те директора Агенције, „допишу“ међу предлагаче покретања поступка за утврђивање постојања разлога за разрешење.
Директор Агенције бира се на јавном конкурсу, а при избору директора Агенције
пресудну улогу има Одбор Агенције, који расписује и спроводи јавни конкурс за избор
директора Агенције и доноси одлуку о избору. Према Закону, за директора може бити
изабрано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен
правни факултет и најмање девет година радног искуства и није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним вршења функције45. Такође, кандидат за директора не
сме бити члан политичке странке или другог политичког субјекта. Изабрани директор
подлеже истим обавезама и забранама које се по Закону о Агенцији за борбу против
корупције односе на функционере.
Мандат директора траје пет година, уз дату могућност поновног избора.
Према Закону, директор Агенције представља Агенцију, руководи радом, организује
и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова Агенције, доноси одлуке о повреди
Закона о Агенцији за борбу против корупције и изриче мере, даје мишљења и упутства
за спровођење тог закона, припрема годишњи извештај о раду Агенције, израђује предлог буџетских средстава за рад Агенције, доноси опште и појединачне акте, спроводи
одлуке Одбора Агенције46... Као инокосни орган, директор, разуме се, одлуке из своје
надлежности доноси сам.
42 Законодавац не наводи којим радњама члан Одбора може да наруши углед Агенције.
43 И овај законски разлог за разрешење није најсрећније „прецизиран“. Поставља се питање да ли ће
недостојан функције постати члан Одбора који буде осуђен на казну затвора условно због саобраћајне
несреће. Мишљења смо да би законодавац боље поступио да је разлог везао за врсту и тежину казне која је
изречена или за врсту кривичног дела.
44
Овакво опредељење законодавца поново ставља чланове Одбора Агенције (као носиоце јавне
функције) у повољнији положај у односу на остале јавне функционере. Такође, изван је духа самог Закона о
Агенцији за борбу против корупције, који инсистира на правилу да орган који бира, именује или поставља,
истовремено и разрешава. Осим тога, норма чл. 13 ст. 3 Закона у колизији је са одредбом чл. 8 ст. 2 тог закона, којом је, поред осталог, прописано да „члан Одбора Агенције подлеже истим обавезама и забранама
које се по овом закону односе на функционере“, у вези са одредбом чл. 5 истог закона којом је прописана
надлежност Агенције да, поред осталог, решава о сукобу интереса, као и одредбом чл. 15 којом је надлежност за доношење одлука о повреди закона и изрицање мера за повреду Закона о Агенцији за борбу против корупције дата директору Агенције. Осим свега наведеног, овакво законско решење такође потпуно
излази из оквира духа закона у вези са спречавањем сукоба интереса, а у пракси може довести чак и до
немогућности разрешења члана Одбора, јер о одговорности једног члана Одбора одлучује осталих осморо
чланова, при чему нипошто не треба искључити нерешен резултат (4:4) код гласања.
45 У односу на овај услов стоји иста примедба као код чланова Одбора Агенције.
46 Овако дефинисане надлежности директора Агенције, уз овлашћење Одбора да бира и разрешава
директора Агенције, те да двоструко контролише његов рад (усвајањем извештаја о раду и, нарочито,
одлучивањем по жалбама на одлуке директора), могу да створе одређени утисак о некој врсти подређеног
положаја директора у вршењу овлашћења у односу на Одбор. То наводи на постављање питања у чему се
састојала интенција законодавца да тако организује структуру Агенције. Ако је законодавац имао намеру да
преко Одбора само ограничи „моћ“ једног инокосног органа, односно носиоца функције у таквом органу,
инокосни орган унутар Агенције једноставно је могао бити избегнут, а Агенција је могла бити конституисана
као колективни орган, попут сличних независних органа у државама у региону, а по угледу на раније
конституисани Републички одбор за спречавање сукоба интереса. Ако је, пак, интенција законодавца била
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Разлози престанка функције директора Агенције једнаки су као и разлози за престанак функције чланова Одбора. Исти је случај и са разлозима за разрешење. Поступак
утврђивања постојања разлога за директора спроводи и одлуку о разрешењу директора
Агенције доноси Одбор Агенције47. У овом случају законодавац је поштовао правило да
је орган који бира надлежан и да разрешава.
Контролу рада директора Агенције, већ је наглашено, врши Одбор Агенције, а
контролу рада Одбора Агенције, односно целе Агенције врши Народна скупштина,
прихватањем или неприхватањем годишњег извештаја о раду Агенције.
У циљу обезбеђења самосталности и независности у раду, законодавац је предвидео
да се средства за рад Агенције обезбеђују у државном буџету, а да о употреби тих средстава Агенција одлучује самостално. Ради обезбеђења ефикасног рада Агенције, формирана је и стручна служба Агенције, којом руководи директор Агенције.
Описани аспекти положаја побројаних независних органа у наведене четири државе
доводе до закључка да је у овим државама обезбеђена формална независност и самосталност регулаторних органа који решавају о сукобу интереса, и то, најпре, доношењем
посебних закона, надаље, законским дефинисањем тих органа као независних и самосталних, те, законским „обезбеђивањем“ средстава за рад ових органа из државних
буџета и гарантовањем органима самосталности у коришћењу тих средстава.
„Скривене мане“ суштинске независности и самосталности ових органа налазе се
у прописаним начинима и поступцима избора носилаца функција у тим органима, у
односу органа према органима који врше контролу њиховог рада, као и у ограничењима
надлежности ових органа којим је законодавац опскрбио сваки закон.
Шта, у вези са наведеним, повезује све те самосталне и независне органе (без обзира
на то да ли се ради о јединственом органу или органу састављеном од два органа, независно од тога је ли орган колективан или није, независно од услова за избор и разрешење,
дужине мандата или друге различитости)? Повезује их, по правилу, сложен, компликован, дуг, а у одређеној мери недостатан начин избора функционера, препун нелогичности,
који је последица балансирања између страха законодавца да се такав орган не претвори
у недодирљиво острво безобалне и никаквим механизмима зауздане власти, с једне стране, и (највероватније споља изазване) потребе да се обезбеде довољне гаранције независности и самосталности таквог органа, са друге стране. Зато није чудно што се Словенија
определила за занимљив, међусобно ограничавајући и допуњујући, „љубавни троугао“
при избору чланова своје Комисије, који чине председник Републике – Комисија за избор – предлагачи чланова Комисије за избор. Не треба да изазива недоумице што су сва
овлашћења у вези са конституисањем Повјеренства у Хрватској и избора функционера
у њему конституисана у Хрватском сабору. Зато није нелогично да чланови македонске
Државне комисије нису добили могућност реизбора. И не треба тражити друге „дубље“
разлоге за поступак у којем 9 чланова Одбора српске Агенције предлаже чак 11 предлагача, чланове Одбора бира Народна скупштина, а Одбор бира директора.
ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
Поступци решавања неспојивости функција и сукоба интереса у Словенији,
Хрватској, Македонији и Србији унеколико се разликују, што је последица различитих поимања законодаваца о најбезболнијем и најефикаснијем путу за разрешење сукоба интереса. Заједничко је свим овим поступцима да се у њима надлежни орган са
да се омогућавањем двостепености при одлучивању о повредама закона и изрицању мера оснажи значај
одлука Агенције, с једне стране, и омогући ефикаснија заштита права јавних функционера у поступцима пред
Агенцијом, с друге стране, онда је структура Одбора Агенције морала бити другачија. Мишљења смо да је, при
интенцији законодавца да одбор улази у меритум одлучивања у предметима, Одбор требало да буде састављен
искључиво од каријерних правника који би функцију члана Одбора, чак, могли вршити професионално.
47 Одбор Агенције је већ једном искористио своја овлашћења у вези са разрешењем директора Агенције,
доносећи одлуку о разрешењу првог директора Агенције у октобру 2012. године, након што је на страни
директора утврђена повреда закона и да је недостојан вршења функције.
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својим овлашћењима појављује и у улози „насмејане управе“ (када даје мишљења о
спровођењу закона, упутства и смернице за избегавање неспојивости функција, односно за спречавање сукоба интереса, као и сагласност за истовремено вршење две јавне
функције, односно јавне функције и другог посла или друге делатности) и „ оденут у
рухо строге управе“ (када води поступке за утврђивање повреде закона у вези са сукобом интереса и изрицање мера функционерима).
Словенија. Словеначка Комисија за спречавање корупције овлашћена48 је, у вези са

неспојивошћу функција или сукобом интереса, да:

− даје начелна мишљења, износи ставове, даје препоруке и објашњења у питањима
која су у вези са садржином Закона о интегритету и спречавању корупције;
− решава о неспојивости функција функционера („службених лица“) са другом
функцијом, односно другим послом или делатношћу;
− спроводи поступак због повреде прописа о сукобу интереса, у вези са чим издаје
начелно мишљење или констатацију о конкретном случају и, изузетно, предлог за
разрешење.
Комисија ради и одлучује као колегијални орган, а све случајеве разматра на седницама, на којима већином гласова усваја мишљења, ставове и друге одлуке, а за поступке
Комисије законодавац је прописао сходну примену закона којим се уређује општи управни поступак. У својим поступцима, ради утврђивања чињеничног стања и заузимања
става, комисија може да упути захтев за сарадњу „на случају“ одређеним експертима.
Начелна мишљења и ставове Комисија издаје по службеној дужности, док препоруке
и објашњења даје на основу захтева физичких и правних лица.
Поступак решавања о неспојивости функција везан је за тзв. професионалне функционере (који функцију врше на сталном раду и са пуним радним временом) и доста
је гломазан. Законом је предвиђено да професионални функционер не сме обављати
професионалну или другу делатност намењену стицању прихода или имовинске користи осим, изузетно, наставне, научне, уметничке, спортске, културне, публицистичке,
истраживачке делатности, уз дозволу послодавца и сагласност Комисије, коју је дужан
да о сваком послу или делатности (изузев публицистичке и спортске, односно изузев
вођења сеоског газдинства или управљања својом имовином) писмено обавести у року
од осам дана од почетка обављања посла или делатности. По пријему обавештења,
Комисија може у року од 15 дана да покрене поступак за оцену неспојивости функције,
ако процени да би, према околностима случаја, обављање делатности представљало
„несразмеран ризик за објективно и непристрасно обављање функције“ и да донесе одлуку о забрани обављања додатне делатности или одлуку о условима и ограничењима
које функционер мора да поштује при обављању делатности уз функцију. Комисија
може донети одлуку о давању сагласности49 функционеру да уз функцију обавља и додатну делатност, у којој функционеру може да постави и услове и ограничења у вези
са обављањем друге делатности. Једном дату сагласност Комисија може да опозове новом одлуком, у случајевима кад функционер не поштује ограничења или постављене
услове или кад оцени да функционер другу делатност обавља на начин који утиче на
објективно и непристрасно вршење функције. Таква одлука Комисије је коначна, али
се против ње може водити управни спор, у којем Управни суд поступа приоритетно. Ту
би поступак решавања неспојивости функције требало да се заврши. Но, шта се догађа
ако функционер после правноснажности одлуке о опозиву сагласности не престане да
обавља другу делатност? Не догађа се готово ништа, јер у таквим случајевима Комисија
нема механизам за енергичније деловање. О таквом понашању функционера Комисија
само може да упозори функционера и обавести орган који је надлежан за именовање и
разрешење функционера, који је дужан да у року од 30 дана против функционера пред48 О надлежностима Комисије у поступку решавања неспојивости функција и сукоба интереса види чл.
11, 12, 13, 15, 26, 38 и 39 словеначког Закона о интегритету и спречавању корупције.
49 Такву одлуку о давању сагласности Комисија неће донети ни у једном случају кад функционер намерава
да додатни посао или делатност обавља и приходе од њих остварује у органу у коме врши функцију.
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узме „одговарајуће мере у складу са законом или планом интегритета органа“ и да о томе
обавести Комисију. У таквим случајевима, дакле, Комисија има главну споредну улогу
„овлашћеног узбуњивача“, а сам поступак у овом делу је неделотворан, јер се не мора
завршити никаквом санкцијом за функционера.
Још је занимљивији поступак решавања сукоба интереса. Такав поступак Комисија
покреће на сопствену иницијативу, на основу пријаве правног или физичког лица и на
захтев других државних органа (Државни збор, Влада, Банка Словеније, Државна ревизорска институција, Заштитник људских права....), у ком случају поступа приоритетно.
По окончаном поступку утврђивања сукоба интереса, Комисија саставља констатацију
о конкретном случају, која садржи опис утврђених неправилности или ризика, као и
објашњење какво је законито поступање функционера, али не садржи никакву (кривичну, прекршајну, одштетну, дисциплинску) санкцију и нема облик управног решења. Кад
се констатација односи на одређено или одредиво правно или физичко лице, пре јавног
објављивања констатације, њен нацрт може бити достављен том лицу да се у року од
7 дана изјасни о нацрту констатације. Ако би достављање нацрта констатације угрозило вођење неког судског или административног поступка, Комисија нацрт неће доставити том лицу. Са друге стране, неизјашњење лица није препрека за објављивање
констатације. Констатација се неће објавити из истих разлога из којих се не доставља
лицу на изјашњење. У сваком случају, она се доставља старешини функционера или органу који је надлежан за именовање, непосредни надзор над радом или за разрешење
функционера, ради предузимања мера. О предузетим мерама мора бити обавештена
Комисија. Изузетно, у случају тежег коруптивног поступања функционера, Комисија
органу именовања и надзора доставља и предлог за разрешење функционера, о чему
обавештава јавност. Надлежни орган дужан је да се о предлогу изјасни у року од 30 дана
од пријема предлога.
У вези са решавањем сукоба интереса постоји још један спeцифичан поступак,
који је везан за законску обавезу функционера да о сумњи у сукоб интереса обавести
свог претпостављеног или Комисију, ако претпостављеног нема. У таквом случају,
претпостављени функционера или Комисија одлучују о сукобу интереса у року од 15
дана, и са одлуком упознају функционера који је о сумњи обавестио. У вези са тим, ако
функционер не поступи по одлуци Комисије, а постоји вероватноћа да је у службеном
поступању функционера постојао сукоб интереса, Комисија може да покрене поступак утврђивања стварног сукоба интереса и његових последица. Ако се утврди стварни сукоб интереса, као и чињеница да је функционер знао или морао и могао знати да
постоји сукоб интереса, па је упркос томе кршио одредбе о спречавању сукоба интереса,
Комисија о томе обавештава друге надлежне органе. Овакав поступак Комисија може
покренути у року од две године од обављених службених радњи.
Хрватска. Кад је у питању поступање у вези са сукобом интереса јавних функционера („дужносника“), пред хрватским Повјеренством за одлучивање о сукобу интереса
воде се следећи поступци:
− поступак давања мишљења функционеру у случају његове сумње на постојање
сукоба интереса при вршењу функције („да ли је неко понашање у складу са начелима јавних дужности“50). У случају сумње на постојање сукоба интереса при вршењу
функције, функционер је дужан да о тој сумњи затражи мишљење Повјеренства, које
је обавезно да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева функционера да
мишљење у конкретном случају. Повјеренство је дужно да, при процени постојања сукоба интереса, посебно води рачуна о природи функције коју функционер врши;
− поступак давања мишљења и упутстава функционеру у случају када орган, установа или предузеће („тијело“), у којем функционер врши функцију, ступа у пословни однос
с пословним субјектом у којем члан породице функционера има 0,5% или више власничког удела51. Мишљење се издаје поводом обавештења функционера које је дужан да
50
51

Чл. 6 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
Чл. 18 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
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упути Повјеренству. Рок за издавање мишљења са упутствима за поступање је 15 дана од
пријема обавештења, а у случају хитности рок је 5 дана. У овом поступку Повјеренство у
року од пет дана од дана издавања мишљења посебном одлуком утврђује да ли је функционер поштовао упутства за избегавање сукоба интереса. Законодавац је прописао
да су послови, који су закључени супротно закону, ништави, но њихову ништавост не
утврђује Повјеренство, већ државно правобранилаштво („државно одвјетништво“);
− поступак давања сагласности функционеру за обављање другог посла („претходно одобрење“52) води се на захтев јавног функционера. Хрватски законодавац прописао
је да функционер током вршења јавне функције не сме вршити другу јавну функцију,
осим ако је законом другачије прописано. Законом, наравно, јесу прописани изузеци
који се односе на вршење друге јавне функције „по положају“, тј. ако је прописано законом, односно на чланство у управним одборима изванбуџетских установа и фондова
(до два чланства). Обављање другог посла уз јавну функцију прописано је, такође, као
изузетак и могуће је само уз сагласност („претходно одобрење“) Повјеренства. Претходно одобрење за обављање другог посла53 даје се јавним функционерима који функцију
врше професионално и, по правилу, током вршења функције не могу обављати друге
послове у смислу редовног или сталног занимања, уз накнаду или ради остваривања
прихода. Повјеренство може дати претходно одобрење функционеру за обављане другог посла, ако утврди да предметни посао не утиче на законито вршење јавне функције.
Код овог поступка треба скренути пажњу на овлашћење Повјеренства да, уколико утврди да функционер обавља друге послове супротно одредбама закона, може наложити
функционеру престанак обављања делатности у року од најмање 15 до највише 90 дана.
Уколико функционер не поступи по налогу Повјеренства, против њега се покреће поступак за утврђивање сукоба интереса;
− поступак давања сагласности функционеру коме је престала функција54 за
именовање, избор или ступање у радни однос код правног лица са којим је „тијело“ у
којем је вршио функцију било у пословном односу. Поступак се води у року од једне
године по престанку функције по захтеву функционера коме је престала функција и
Повјеренство таквом функционеру може дати сагласност на именовање, избор или
склапање уговора о раду, уколико из околности конкретног случаја произлази да не
постоји сукоб интереса. Уколико функционер коме је престала функција буде именован,
изабран или заснује радни однос супротно закону, Повјеренство обавештава надлежно
правобранилаштво ради предузимања мера из његове надлежности;
− поступак за утврђивање постојања сукоба интереса55 покреће Повјеренство по
службеној дужности („на темељу своје одлуке“), на основу „вјеродостојне, основане и
неанонимне“ пријаве, на основу личног захтева функционера или у случају кад располаже сазнањима о могућем сукобу интереса функционера. О покретању поступка
(осим на лични захтев функционера) обавештава се функционер, коме се упућује захтев за изјашњење о наводима пријаве у року од 15 дана од дана пријема обавештења о
покретању поступка. Поступак је отворен за јавност (осим поступка гласања), осим у
случајевима у којима је забрана присуства јавности прописана законом. Након окончања
поступка Повјеренство доноси образложену одлуку којом изриче неку од законом прописаних мера, која се објављује на интернетским страницама Повјеренства;
Иако самим Законом о спрјечавању сукоба интереса није прописано, поступак пред
Повјеренством води се уз сходну примену закона којим се уређује општи управни поступак.
Поступак решавања сукоба интереса пред хрватским Повјеренством, може се рећи,
озбиљнији је но поступак пред словеначком Комисијом. Но ту озбиљност поступка пред
Повјеренством релативизују изузеци од правила о вршењу само једне функције или забране обављања другог посла или делатности.
52
53
54
55

Чл. 13 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
Није потребно за наставне, научне, културне, публицистичке, спортске или хуманитарне активности.
Чл. 20 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
Чл. 39 хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса.
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Македонија. Поступак решавања сукоба интереса у Македонији у надлежности је
тамошње Државне комисије за спречавање корупције. У оквиру поверених овлашћења,
ова комисија води поступак за давање мишљења у случају сумње на постојање сукоба
интереса, поступак провере изјава о интересима које јој подносе функционери, као и
поступак утврђивања сукоба интереса.
Поступак давања мишљења у случају сумње на постојање сукоба интереса56 Државна
комисија води по захтеву функционера („службено лице“57) који има сумњу да се налази
у сукобу интереса. Међутим, у овом поступку законодавац је предвидео и активну улогу
самог функционера, кога је обавезао да у таквом случају одмах затражи изузимање из
поступка одлучивања и да застане са радњама у поступку, до давања мишљења Државне
комисије. У случају очигледног сукоба интереса на доношење одлуке овлашћен је и руководилац органа у коме функционер врши функцију, односно, орган који га је изабрао
или именовао на функцију.
Законодавац је потенцирао активну улогу функционера и у вези са подношењем
изјаве о интересима. Та изјава треба да садржи податке о личним и приватним интересима функционера при вршењу функције, односно о постојању сукоба интереса, и њу
је дужан да поднесе Државној комисији сваки функционер у року од 30 дана од дана
ступања на функцију. Поступак провере тачности података из изјаве Државна комисија
започеће уколико постоје околности које указују на нетачност података из изјаве. Уколико се у том поступку утврди нетачност података из изјаве, против функционера се
покреће поступак за утврђивање сукоба интереса.
Поступак за утврђивање сукоба интереса58 Државна комисија покреће по службеној
дужности, по захтеву самог функционера, на основу пријаве неког правног или физичког лица, на основу анонимне пријаве уколико су наводи из пријаве основани, те по захтеву функционера који руководи органом у којем функционер који је у сукобу интереса
врши функцију59. Државна комисија ради утврђења чињеничног стања прикупља документе и информације од других физичких и правних лица, али и од самог функционера.
По спроведеном поступку и утврђеном чињеничном стању Државна комисија дужна је
да донесе одлуку којом утврђује постојање или непостојање сукоба интереса у року од
30 дана од утврђивања чињеничног стања. Уколико се констатује постојање сукоба интереса, Државна комисија о томе обавештава функционера и налаже му да у року од 15
дана од дана достављања одлуке отклони сукоб интереса. Уколико функционер поступи
по налогу Државне комисије поступак се обуставља, о чему Државна комисија обавештава функционера и подносиоца пријаве. Ако, пак, функционер не поступи по налогу
Државне комисије, изриче му се мера јавне опомене и оставља додатни рок од 15 дана
за отклањање сукоба интереса, Државна комисија пред надлежним органом покреће
иницијативу за покретање дисциплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговорности функционера.
Наведени поступци пред Државном комисијом воде се уз сходну примену закона
којим се уређује општи управни поступак.
Србија. У оквиру својих надлежности везаних за решавање о сукобу интереса
Агенција за борбу против корупције води поступак за давање мишљења о примени закона (о постојању или непостојању сукоба интереса у конкретним ситуацијама); поступак за давање сагласности за вршење друге јавне функције или обављање другог
посла или делатности уз јавну функцију, односно за чланство у удружењу и органима
удружења; поступак утврђивања неспојивости другог посла или делатности у време
ступања на јавну функцију; поступак давања сагласности функционеру коме је престала функција за заснивање радног односа или пословне сарадње; поступак давања
56 Чл. 7 македонског Закона о спречавању сукоба интереса.
57 Шири појам који не обухвата само јавне функционере већ и државне и јавне службенике. И једни и
други су обавезни да поднесу изјаве о интересима, с тим што јавни функционери изјаве подносе Државној
комисији, а остали службеници старешинама органа у којима су запослени.
58 Чл. 22–23 македонског Закона о спречавању сукоба интереса.
59 Види: Прирачник за интегритет и судир на интереси, ДКСК, Скопје 2013, стр. 29.
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мишљења и упутстава за поступање у случају постојања сумње на сукоб интереса; поступак за утврђивање повреде закона (за утврђивање сукоба интереса).
Поступак за давање мишљења о примени закона60 Агенција61, по правилу, води и
мишљење издаје на основу захтева странака (не само функционера, већ и других заинтересованих физичких и правних лица). Мишљење садржи образложену констатацију
да ли у конкретној ситуацији постоји или не постоји сукоб интереса или недозвољена
кумулација јавних функција, као и упутства за отклањање сукоба интереса.
Поступак за давање сагласности за вршење друге јавне функције или обављање другог посла или делатности уз јавну функцију, као и за давање сагласности за чланство у
удружењу и органима удружења Агенција води на основу захтева јавног функционера.
Кад је у питању вршење друге јавне функције62, законодавац је прописао правило да
јавном функционеру вршење јавне функције није дозвољено, осим ако је функционер
законом и другим прописом обавезан да врши више јавних функција. Но, законодавац
је предвидео и изузетак, дајући овлашћење Агенцији да у поступку по захтеву функционера (који је дужан да поднесе у року од три дана од дана ступања на функцију)
дâ функционеру сагласност за вршење друге функције. У овом поступку, за мериторно одлучивање Агенције неопходно је и достављање позитивног мишљења органа који
је функционера изабрао, именовао или поставио на прву функцију, а непосредно изабрани функционер мора да достави позитивно мишљење надлежног радног тела органа у којем врши функцију, да вршењем друге функције неће бити угрожено вршење
прве. Поступајући по уредном и потпуном захтеву (који садржи и наведено позитивно
мишљење), Агенција је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева донесе образложену одлуку којом даје сагласност или одбија захтев за давање сагласности (ако
утврди неспојивост функција или сукоб интереса). Међутим, правило о вршењу само
једне јавне функције, као и улогу Агенције у вези са давањем сагласности сâм законодавац је релативизовао већ у одредбама истог члана 28 Закона о Агенцији за борбу против
корупције. Понајпре стога, што није прецизирао да ли се изузетак од правила односи
само на још једну јавну функцију или на сваку „другу“63 јавну функцију (као генерички
појам). Надаље, од обавезе подношења захтева за давање сагласности Агенцији изузети
су функционери који су изабрани непосредно од грађана, за сваку функцију на коју се
бирају непосредно од грађана, изузев у случајевима неспојивости утврђених Уставом.
На послетку, значај сагласности Агенције релативизован је одредбом која подразумева
да је Агенција дала (прећутну) сагласност функционеру за вршење друге функције, уколико не одлучи о његовом захтеву у року од 15 дана (осим у случајевима кад је функционеру другим прописима забрањено истовремено вршење те две јавне функције). Поступак за давање сагласности за вршење друге јавне функције је двостепен, јер функционер
има право жалбе на одлуку директора Одбору Агенције.
Поступак за давање сагласности за обављање другог посла или делатности64 Агенција
води на захтев функционера који врши функцију која захтева стални рад или рад са пуним радним временом. На основу захтева таквог функционера, уз који мора бити поднето позитивно мишљење органа који је функционера изабрао, именовао или поставио
на функцију, а ако је реч о државном службенику на положају, он доставља сагласност непосредно претпостављеног. Агенција неће дати сагласност за обављање другог посла или
делатности уколико утврди да се на тај начин угрожава непристрасно вршење или углед
јавне функције или да ситуација представља сукоб интереса. У том случају функционеру
се образложеном одлуком оставља рок (који није прецизиран у закону) да престане са
60 Чл. 5 и 15 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
61 Односно, директор Агенције.
62 Чл. 28 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
63 У чл. 28 ст. 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано је: „Изузетно од става 1 овог
члана, функционер може да врши другу јавну функцију, на основу сагласности Агенције.“. Било би много
јасније и за праксу корисније да та норма гласи: „Изузетно од става 1 овог члана, функционер може да врши
још једну јавну функцију, на основу сагласности Агенције.“ Или „сваку другу јавну функцију“ – прим. ДМ.
64 Чл. 30 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
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обављањем посла или делатности. Уколико не утврди сукоб интереса, Агенција ће дати
сагласност таквом функционеру. Од обавезе подношења захтева за сагласност изузети
су функционери који се баве научноистраживачким радом, наставном, културно-уметничком и спортском делатношћу. Но, у тим случајевима Агенција такође може да утврди
постојање сукоба интереса и да функционеру наложи да у одређеном року престане са
вршењем такве делатности. Одлуку на основу потпуног и уредног захтева функционера
Агенција је дужна да донесе у року од 15 дана од дана подношења таквог захтева. Уколико
то не учини, претпоставља се давање сагласности. И овај поступак је двостепен.
Функционери који ступају на јавну функцију дужни су да Агенцији доставе
обавештење о послу или делатности65 које обављају у време ступања на функцију, а
Агенција је дужна да утврди да ли се обављањем посла, односно делатности угрожава непристрасно вршење јавне функције, односно да ли то представља сукоб интереса.
Уколико сукоба интереса има, функционеру се налаже да престане са обављањем посла или делатности у року не дужем од 60 дана. Ако функционер не поступи по одлуци
Агенције, против њега се покреће поступак за утврђивање повреде закона. Законодавац
је и овде предвидео „прећутну“ сагласност Агенције, уколико одлуку о утврђивању сукоба интереса не донесе у року од 30 дана од дана достављања обавештења. И овај поступак је двостепен.
Поступак за давање сагласности за чланство у удружењу или органима удружења66
води се по правилима за утврђивање постојања сукоба интереса на основу обавештења
о обављању посла или делатности у време ступања на јавну функцију.
Поступак за давање сагласности за заснивање радног односа или пословне сарадње
по престанку функције67 Агенција води на основу захтева функционера коме је функција
престала, у року од две године по престанку функције. У том року функционер коме је
функција престала не може без сагласности Агенције да заснује радни однос или пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом,
која обавља делатности у вези са функцијом коју је функционер вршио. Законодавац је
и ову забрану релативизовао прописујући, са једне стране, да се она не односи на непосредно изабране функционере и предвиђајући, са друге стране, „прећутну“ сагласност у
случају пропуштања рока од 15 дана, у ком је Агенција дужна да одлучи о захтеву функционера. И тај је поступак двостепен.
Поступак давања мишљења Агенције о постојању сукоба интереса на основу захтева
функционера који се налази у сукобу интереса или има сумњу у постојање сукоба интереса68, Агенција води на основу обавештења функционера. Функционер је такав захтев
дужан да поднесе у року од 8 дана од дана ступања на функцију или од тренутка у коме је
дошло до сукоба интереса или у коме је настала сумња. Уколико сукоб интереса утврди,
Агенција функционеру даје мишљење са предлогом мера за отклањање сукоба интереса,
о чему се обавештава и орган у којем функционер функцију врши. Уколико функционер
не поступи по упутствима Агенције против њега се покреће поступак за утврђивање
повреде закона.
Поступак за утврђивање повреде закона69 у вези са сукобом интереса Агенција води
по службеној дужности, на захтев функционера и његовог непосредно претпостављеног,
као и на основу пријаве правног или физичког лица. О покретању поступка Агенција
обавештава функционера, коме се обезбеђује могућност да се изјасни у поступку пред
Агенцијом. У таквом поступку пред Агенцијом искључена је јавност. Након спровођења
поступка и утврђивања чињеничног стања, на основу чињеница и доказа које је Агенција
овлашћена да прикупи од функционера, повезаног лица, подносиоца пријаве, или службеним путем, Агенција доноси образложену одлуку којом је одлучено о постојању по65
66
67
68
69

Чл. 31 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Чл. 34 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Чл. 38 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Чл. 32 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Чл. 50 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
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вреде закона и изречена мера функционеру. Против ове одлуке дозвољена је жалба Одбору Агенције.
Одлуке Агенције постају коначне ако жалба на одлуку директора није изјављена, односно кад Одбор Агенције одлучи по жалби функционера на одлуку директора Агенције.
Поступак за решавање сукоба интереса пред Агенцијом води се уз сходну примену
закона којим је уређен општи управни поступак.
Поступци решавања сукоба интереса се унеколико разликују и одражавају различита поимања законодаваца о најбезболнијем и најефикаснијем путу за разрешење сукоба
интереса. Но, сви поступци имају исте полазне основе који се односе на:
− вођење поступка уз сходну примену правила управног поступка (негде изричито
прописано, другде видљиво из контекста процесних норми);
− начин покретања поступка (ex oficio или по захтеву странке, или по пријави неког
другог лица, или на основу сазнања из анонимних извора);
− ток вођења поступка (право на изјашњење функционера у поступку, прикупљање
података од функционера, других лица или других органа, доношење мишљења и одлука);
− појављивање надлежног органа у двострукој улози (насмејане и намргођене управе) – у првом случају орган даје мишљења, упутства о спровођењу закона, предлаже
мере за излазак из сукоба интереса, или одлучује о неком праву функционера (давање
сагласности за вршење друге јавне функције или другог посла или делатности); у другом
случају орган санкционише учињене повреде закона. У погледу делотворности санкција,
намргођени лик органа по правилу је зборан и крезуб;
− коначност одлука и обезбеђена судска заштита у управном спору (изузев поступка
пред Агенцијом за борбу против корупције, који је углавном двостепене и где је, такође,
обезбеђена судска заштита у управном спору против коначних одлука).
Поступке одликује мањкавост и недореченост процесних решења, обиље каучук или
језички недоречених и нејасних норми, које отежавају тумачење закона. Све то је огледало поменутог балансирања између потребе да се сукоб интереса стави у законску стегу и
страха да се не да превише власти самосталним регулаторним органима. Зато није чудно
да словеначки законодавац од вршења власти своју Комисију „чува“ чак и одредбом која
прописује да одлука којом се окончава поступак не може имати форму управног акта,
да се поступак утврђивања сукоба интереса пред македонском комисијом „не завршава
никако“ (односно, само иницијативом надлежном органу за покретање дисциплинског
поступка против функционера), или да одлука директора српске Агенције као коректив
има другостепену одлуку Одбора Агенције.
МЕРЕ КОЈЕ СТОЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ САМОСТАЛНИМ И НЕЗАВИСНИМ
ОРГАНИМА У ПОСТУПЦИМА РЕШАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
Словенија. Словеначки законодавац је Комисију за спречавање корупције у поступцима за решавање сукоба интереса опскрбио могућношћу да своју констатацију о
утврђеном сукобу интереса проследи а предузимање мера органу који је функционера
изабрао или именовао на функцију, као и (изузетно) иницијативом за разрешење функционера која се упућује истом органу за утврђене тешке облике сукоба интереса. Ове
две мере стоје на располагању комисији у коначном исходу и код забране обављања додатне делатности услед утврђивања сукоба интереса, односно код одлуке о опозивању
дате сагласности. Делотворност мера у Словенији, међутим, појачана је прописивањем
прекршаја и високих новчаних прекршајних санкција за повреду Закона о интегритету
и спречавању корупције. О тим санкцијама, међутим, одлучују прекршајни судови.
Хрватска. За кршење одредаба хрватског Закона о спрјечавању сукоба интереса
предвиђене су следеће санкције: опомена, обустава исплате дела нето месечне зараде, и
јавно објављивање одлуке Повјеренства. Две строже санкције – предлог за разрешење
именованог функционера са јавне функције и позив за подношење оставке јавном
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функционеру – суспендоване су одлуком Уставног суда Хрватске70, тако да је као једина
озбиљна санкција остала мера обуставе исплате дела нето месечне зараде. Делотворност
санкција и у Хрватској је поправљена прописивањем прекршајних одредаба и новчаних
прекршајних санкција.
Македонија. Након што је Уставни суд Македоније71 суспендовао меру иницијативе
надлежном органу за разрешење јавног функционера тамошња Државна комисија располаже са мером јавне опомене и са мером иницијативе за покретање дисциплинског
поступка. Обе мере, нажалост, одликују се веома дискутабилном делотворношћу.
Србија. За санкционисање повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције
у вези са сукобом интереса, Агенција располаже мером упозорења, мером јавног
објављивања препоруке за разрешење (која се не изриче непосредно изабраним функционерима и онима којима је престала функција) и мером јавног објављивања одлуке
о повреди закона (изриче се непосредно изабраним функционерима и онима којима је
функција престала)72. На располагању Агенцији налази се и једна специфична мера –
престанак функције по сили закона73, који се констатује функционеру који је изабран,
именован или постављен на јавну функцију супротно Закону о Агенцији за борбу против корупције, која је међу наведеним мерама и најделотворнија, с обзиром на чињеницу
да се престанак по сили закона само констатује, док препоруку Агенције за разрешење
функционера надлежни орган не мора да прихвати.
Мере које независним органима стоје на располагању при решавању сукоба интереса
у наведене четири државе могу се окарактерисати као варијације на исту тему. „Красе“
их необавезност и слаба делотворност (уз изузетак мере смањења плате у Хрватској,
престанка функције по сили закона у Србији, односно лепо прописаних новчаних казни
за прекршаје, које се најбоље изричу у Словенији). Неке санкције које би могле нагласити озбиљност вођења поступака укинуте су интервенцијом уставног суда (Хрватска и
Македонија) уз образложење да задиру у изборну вољу грађана и повређују права јавних
функционера.
И на мере, наравно, утиче поменути баланс између потребе за законским уређењем
феномена сукоба интереса и страха од превелике власти независних органа, али и страх
законодавца од прекорачења танане линије која раздваја потребу да се енергично делује
у спречавању сукоба интереса од опасности да ће се тим дејством независних органа
променити изборна воља грађана.
ЗАКЉУЧАК
Шта се из свега наведеног може закључити? Читава опсервација наводи на неколико
једноставних и значајних закључака:
1) неспојивост функција је двориште сукоба интереса, а сукоб интереса је предворје
озбиљне корупције и организованог криминала. У вези са тим, „прави циљ дјелотворне
политике која уређује сукоб интереса не представља пуку забрану сваког приватног интереса који јавни дужносници могу имати, чак и ако би такав приступ био разумљив.
Непосредни циљ требао би бити усмјерен на очување интегритета службене политике
и административних (управних) одлука, те интегритета јавне власти уопће, признајући
тако да неријешен сукоб интереса може за посљедицу имати злоупорабу положаја“74;
2) кад год неко не намерава да се озбиљно позабави сукобом интереса он формира
орган бомбастичног назива, скромне инфраструктуре, и обезбеди му мањкаве процедуре и неделотворне санкције;
70 Одлука је донета на седници Уставног суда РХ одржаној 7. 11. 2012. и објављена у Narodnim novinama, бр. 126/12.
71 Одлука донета на седници Уставног суда РМ одржаној 14. 7. 2010. и објављена у Службеном веснику
РМ, бр. 98/10.
72 Чл. 51 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
73 Чл. 28 Закона о Агенцији за борбу против корупције.
74 M. Benko, I. Nađ, Suzbijanje korupcije, Zagreb 2010, str. 23.
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3) сума сумарум, у основи ефикасног решавања сукоба интереса налази се политичка
воља партија на власти да ограничи саму себе, постављањем правила фер-плеја како у
политичкој утакмици, тако и у вршењу функција (што је дугорочно улагање у сопствени
успех);
4) могућа терапија је једноставна – ако смо се већ као друштва, која формално и (или само) суштински припадају великој породици европских народа и треба да прихватају вредности и начела владавине права, определили за нулти степен
толеранције на корупцију, онда треба веровати на реч у светским размерама легендарног антикорупцијског експерта Сузан Роуз Акерман75, која каже да и јавним функционерима треба јасно предочити да корупција носи велики ризик за оне који у њој учествују.
То се може и мора постићи једино јасним и делотворним законима и ефикасним средствима за њихово спровођење.
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ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА КАО ИЗВРШИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Др Дијана Јанковић1
Судија Апелационог суда у Нишу
Ивана Миловановић2
Судија Основног суда у Нишу
Сажетак: Једно од најважнијих права жртве трговине људима јесте да не треба да буде кажњена за дела која су директна последица њеног положаја или су у
непосредној вези с њом. Тежак положај особе која је предмет трговине људима погоршава се када је држава не препозна такво лице као жртву, већ се покрене кривични поступак и жртва буде кажњена као извршилац кривичног дела. Посебну опасност носи и чињеница да се у таквим случајевим пажња органа гоњења државе, пре
свега полиције и тужилаштва, фокусира на доказивање криминалних радњи жртве, а
не правих учинилаца кривичног дела – трговаца људима. У раду је указано на значај
идентификације жртве трговине људима од стране надлежних државних органа, облике криминалног понашања у којима се жртве трговине могу наћи, правне основе који искључују постојање њихове кривице за евентуално предузете криминалне
радње, домаћу и страну судску праксу у тој области, као и најважније међународне
документе којима се штите жртве трговине људима.
Кључне речи: трговина људима, некажњавања жртава трговине људима,
спровођење истраге о трговини људима, међународна заштита жртава трговине
људима.
УВОД
„Трговина људима је облик модерног ропства“, изјавила је Мириа Василиаду, координаторка за сузбијање трговине људима при Европској комисији.3
Оваква дефиниција проблема трговине људима није изненађење. Све интензивнија
појава трговине људима је најзначајнији пример глобализације у 21. веку, она дотиче
све континенте и сваки регион света и из године у годину успева да одржи свој раст.
Последње две деценије обележиле су крупне промене у економији, култури и осталим сегментима друштва. Слободан проток роба и услуга, капитала и савремених
технологија, снажан развој информационе технологије подстакао је талас миграција,
који је с друге стране довео до увођења различитих мера за ограничавање прилива становништва у земљама дестинације. Имиграциона ограничења су подстакла илегалне
миграције, које се углавном јављају у облику кријумчарења људи и трговине људима.4
Тешко је замислити да се у слободним и демократским земљама десетинама
хиљада људи одузима слобода и да се експлоатишу, да се њима тргује као робом ради
профита. Жртве су регрутоване, транспортоване или прикриване применом силе
или преваре, при чему се према њима примењују различите врсте експлоатације,
укључујући сексуалну експлоатацију, принудни рад, просјачење, криминалне активности, одузимање органа или делова тела.
1 dijanaj@open.telekom.rs
2 milovanovic.iva@gmail.com
3 Чланак: Deutsche Welle, Žrtve trgovine ljudima u EU su njeni građani, objavljen dana 3. 2. 2014, http://
www.dw.de/%C5%BErtve-trgovine-ljudima-u-eu-su-njeni-gra%C4%91ani/a-17404437?maca=ser-rss-ser-poleu-3305-rdf, 11. 1. 2015.
4 S. Golubović, N. Golubović, Primena teorije racionalnog izbora u analizi trgovine ljudima, NBP Žurnal za
kriminalistiku i pravo, Kriminalističko-policijska akademija, 2011, str. 88.
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Често сложен транснационални феномен, трговина људима је укорењена у сиромаштву, недостатку демократске културе, родној неравноправности, насиљу над женама и децом, конфликтним и постконфликтним ситуацијама, недостатку социјалне
интеграције, незапослености, немогућности да се стекне образовање и дискриминацији.
Трагедија која је погодила 58 кинеских држављана који су пронађени угушени у
задњем делу камина само је један од примера онога што се неретко дешава приликом
нелегалних транспорта и кријумчарења људи до земаља дестинације, где су та лица
најчешће експлоатисана. Забележено је више од 2.000 смртних случајева миграната који
су покушали да илегално уђу у Европску унију у периоду од 1993 до 2000. године.5 Трговина људима и кријумчарење су облици илегалне миграције и има више различитих
дефиниција тих појмова, при чему постоје бројне међународне организације које се баве
решавањем тих проблема.6
Значајан проблем представља идентификација жртава трговине људима, као и даље
поступање са жртвама након њихове идентификације, јер је у највећем броју случајева неопходно упутити их надлежним органима, омогућити им потребну помоћ, подршку и заштиту, укључујући, уколико је потребно, и обезбеђење боравишне дозволе или пребивалишта. Поред тога, није неуобичајено да жртве трговине људима чине кривична дела или
друге повреде закона које су у непосредној вези са положајем у којем се налазе односно које
су резултат тог положаја. У таквим ситуацијама оне често привлаче пажњу органа власти
пре свега као учиниоци кривичних дела и тешко је препознати их као стварне жртве.7
Велику пажњу медија, европске и светске јавности је привукао извештај Евростата, у
коме је наведено да је у периоду између 2008. и 2010. године трговина људима у Европској
унији повећана је за 18% , при чему су чак 61% идентификованих жртава трговине људима,
током 2013. године, чинили сами грађани ЕУ8. У извештају Међународне организације рада
(International Labour Organization – ILO) из 20129, који обухвата период од 2002 до 2011.
године, број жртава присилног рада, који укључује и сексуалну експлоатацију, процењен
је на 20,9 милиона људи на светском нивоу. Извештај Канцеларије Уједињених нација за
дрогу и криминал (United Nations Office of Drugs and Crime – UNODC) из 2014. године,10
показује да је на глобалном нивоу трговина људима ради присилног рада повећана са 18%
у периоду од 2003. до 2006, на 40% периоду од 2007. до 2011. године.11
Према извештају Министарства унутрашњих послова Републике Србије12, у Србији
је, у периоду од јануара до јуна месеца 2014. године, поднето 11 кривичних пријава против 16 лица, због основа сумње да су извршили кривично дело трговине људима. Такође
је идентификовано укупно 45 жртава. Међутим, број учинилаца и жртaвa у Србији је
несумњиво већи, јер је у поменутом извештају такође наведено да је у истом периоду, од јануара до јуна 2014. године, Служба за координацију заштите жртава трговине
5 J. Graff, Time, 3–7–2000, pp. 24–25.
6 Kelly, L. and L. Regan, Stopping Traffic: Exploring the Extent of, and Responses to, Trafficking in Women for Sexual
Exploitation in the UK. London: Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Research, Development and
Statistics Directorate, 2000.
7 Политика и правне препоруке за делотворно спровођење одредбе о некажњавању жртава трговине
људима (Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment
provision with regard to victims of trafficking), ОЕБС-ова Канцеларија Специјалне представнице и координаторке за борбу против трговине људима, Мисија ОЕБС-а у Србији, 2014, стр. 9.
8 Trafficking in human beings, Eurostat European Commission, Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2013, p. 13.
9 ILO Global Estimate of Forced Labour 2012, Results and Methodology, International Labour Office, June, 2012,
Интернет:http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182004/lang--en/index.htm, 8. 2. 2015.
10 UNODC,Global Report on Trafficking in Persons 2014, United Nations, November, 2014, p. 9, http://www.
unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html 08/02/2015, 8. 2. 2015.
11 UNODC,Global Report on Trafficking in Persons 2014, је извештај који обухвата податке из 128 земаља и на
основу откривених случајева трговине људима између 2010. и 2012 године до данас даје преглед различитих
облика трговине људима на глобалном, регионалном и националном нивоу. Такође указује и наглашава улогу
организованог криминала у трговини људима и садржи аналитички приказ о њеним криминалним токовима.
12
Република Србија, Министарство унутрашњих послова, http://www.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/
trgovina-ljudima.h, 8. 2. 2015.
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људима примила је 225 пријава за идентификацију и да је идентификовано 86 жртава
трговине људима, од чега се у осам случајева радило о националној, а у 78 случајева о
трансационалној трговини људима.
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Будући да трговина људима ради присилног извршења кривичних дела узима
све више маха на глобалном плану, жртве трговине људима изложене су могућности
извршења мноштва кривичних дела. Оне нису само „погодна роба за трговину која лако
може да се транспортује и која може бити поново употребљена или препродата“, већ и
средство које користе трговци људима за различите облике криминалних активности.13
Неретко долази до ситуације да се жртва нађе у криминалном окружењу и буде директно или индиректно присиљена да врши различита кривична дела.
Криминалне мреже које се баве трговином људима често присиљавају жртве не само
нпр. на проституцију, већ их приморавају и на препродају дроге, просјачење, џепарење
и др.14 Тежак положај особе која је предмет трговине људима погоршава се када држава
не препозна такво лице као жртву трговине људима, већ се против тог лица покрене
кривични поступак и буде му изречена кривична санкција (нпр. казна затвора, мера
протеривања у земљу порекла и сл.).
Трговина људима уопште се тешко препознаје, а и онда када се то чини обично се
поистовећује са трговином женама и децом у циљу сексуалне експлоатације.15 Једно од
примарних права жртве трговине људима је да не треба да буде кажњена за дела која су
директна последица њеног положаја или су у непосредној вези с њим.
Најважнији мултилатерални инструмент који регулише трговину људима јесте Протокол Уједињених нација за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским
бићима, нарочито женама и децом који допуњује Конвенцију Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала („Протокол из Палерма“).16
Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима (Convention on Action
against Trafficking in Human Beings)17 предвиђа да ће свака страна уговорница у складу
са основним принципима свог правног система предвидети могућности некажњавања
жртaвa трговине људима за њихово учешће у незаконитим активностима у оној мери у
којој је жртва била приморана да то учини.
Тренд признавања обавезе о некажњавању јача 2011. године усвајањем Директиве
Европске уније о превенцији и борби против трговине људима и заштити жртава (Директива 2011/36/ЕУ). Принцип некажњавања жртава у Директиви постављен је шире у
односу на Конвенцију Савета Европе. Чланом 8 предвиђа се следеће: „Државе чланице
предузеће у складу са основним принципима својих правних система неопходне мере
како би осигурале да надлежни државни органи имају право да кривично не гоне односно да не изричу санкције жртвама трговине људима због учешћа у криминалним делима која су били принуђени да учине што је директна последица чињенице да су били изложени неком таквом акту (тј. кривичном делу у вези с трговином људима) из члана 2“.
13 R. Väyrynen, Illegal immmigration, human trafficking and organized crime, In: G. Borjas & J. Crisp (Eds.),
Poverty, International Migration and Asylum, New York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 147.
14 R. Kendal, Recent trends in international investigations of trafficking in human beings, Paper presented at the
International Conference on New Frontiers of Crime: Trafficking in Human Beings and New Forms of Slavery, Verona,
22–23 October 1999.
15 Л. Бјеркан, Л. Дyрлид, Живот под окриљем, у: Л. Бјеркан (ур.) Само мој живот: Рехабилитација жртава трговине људима у циљу сексуалне експлоатације, Београд: Виктимолошко друштво Србије и „Прометеј“,
2005 стр. 160.
16 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, United Nations, Adopted and opened for
signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000, UN Doc. A/45/49,
Vol. 1, Internet: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx, 8. 3. 2015.
17 Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Council of Europe, CETS No. 197, Warsaw, 2005,
Iternet: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/197.htm, 14. 3. 2015.
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Правни основ за непредузимање кривичног гоњења против жртaвa трговине људима,
у случајевима када су оне извршиоци одређених кривичних дела, огледа се у недостатку стварне воље и намере жртве да врши одређена кривична дела, јер жртва све радње
(укључујући и криминалне радње) предузима под утицајем принуде, силе, претње или
уцене, од стране трговца људима. Жртве трговине људима или уопште немају слободну
вољу или је та воља ограничена због степена контроле коју трговци људима имају над
њима и метода које користе да би их присилили да предузимају одређене криминалне
радње. Оне су присиљене на незаконито поступање и чињеница да се јављају као извршиоци кривичних дела је последица таквог њиховог положаја. Сама по себи, трговина људима представља облик тржишта и то илегалног тржишта, које је, по природи
ствари, повезано с другим криминалним тржиштима.18
Специфичност трговине људима је у томе што она врло често укључује посредника
(трговца људима) који повезује „послодавце“ (који формирају тражњу за специфичном
врстом робе, тј. људима који се третирају као роба) са угроженим појединцима који траже запослење и који формирају понуду радне снаге (жртве трговине људима).19Посебно
је важно да се изврши идентификација жртве трговине људима пре покретања кривичног поступка, јер уколико се против жртве трговине људима покрене кривични поступак и она добије статус осумњиченог или окривљеног лица, онда се жртва доводи у
ситуацију да пред судом мора да доказује свој статус жртве, што може бити веома тежак
и компликован процес у коме се додатно поврђују људска права жртве.20
Кривични поступак у коме жртва трговине људима не буде препозната од стране
надлежних служби једне државе као жртва, може умногоме додатно да погорша њен
положај, јер би жртви било веома тешко да сама (па чак и ако јој држава обезбеди стручну помоћ браниоца, адвоката) докаже да је жртва трговине људима. Наведено из разлога
што би се у таквим у кривичним поступцима жртва нашла пред судом те државе као
осумњичени страни држављанин и оптужена вероватно за неко веома тешко кривично дело, неретко са елементима организованог криминала (нпр. неовлашћено стављање
у промет опојне дроге, фалсификовање службених исправа, недозвољено ношење
оружја, илегални боравак, рад без радне дозволе, кријумчарење и сл.) и свакако би јој
био одређен притвор (јавни тужилац би инсистирао да постоји опасност од бекства јер
постоји основана сумња да је извршилац неког тешког кривичног дела, нпр. трговине
дрогом, да је лице без сталног боравишта и имовине итд.).
Јасно је да би у таквом положају жртви (посебно из притвора) било скоро немогуће
да обезбеди доказе којима би доказала да је жртва трговине људима а не „прави“ извршилац кривичног дела, јер писаних доказа о томе углавном нема, а сведоци су често
лоцирани на територијама различитих држава или из страха за своју егзистенцију не
смеју да сведоче о чињеницама и околностима које су у директној вези са организаторима и извршиоцима кривичног дела трговине људима.
Дакле, неопходна је интервенција државних органа, да препознају случај трговине
људима и праву улогу жртве у извршењу кривичног дела. Државе које су ратификовале
међународне документе из ове области прихватиле су и обавезу да обезбеде стручна
лица у преткривичном поступку која ће имати неопходна знања, вештине и искуства,
да препознају и направе разлику између извршиоца и жртве кривичног дела трговине
људима, односно да идентификују жртве трговине људима, а затим и да им пруже адекватну помоћ.21
18 В. Николић-Ристановић, Илегална тржишта, трговина људима и транснационални организовани криминалитет, Темида, 4, 2003, стр. 5.
19 M. E. Wheaton, E. J. Schauer, T. Galli, Economics of human trafficking, Journal of Migration, 48 (4), 2010, p. 120.
20 Videti: European Court of Human Rights, Case of Rantsev v. Cyprus and Russia, Application no. 25965/04, Strasbourg,
7 January 2010, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96549#{«itemid»:[«001-96549»]}, 8/.
3. 2015. Наведена пресуда заузима значајне ставове, у вези са позитивним обавезама држава према члану 4
Европске конвенције о људским правима у погледу идентификације и помоћи жртвама трговине људима и
спровођења истраге о трговини људима.
21 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, United Nations, 15 November 2000, UN
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ОБЛИЦИ КРИМИНАЛНОГ ДЕЛОВАЊА ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Ако се посматрају криминалне радње које жртве трговине људима најчешће
предузимају, могу се уочити две врсте кривичних дела у којима се оне најчешће могу
наћи, и то су:
− кривична дела која је жртва била приморана да изврши (нпр. да под принудом
неовлашћено преноси опојну дрогу, кријумчари оружје, користи фалсификована лична
документа, крши закон о усељавању, даје лажне податке ради добијања путних исправа,
радних дозвола и боравишних дозвола, илегално прелази државну границу и сл.) и
− кривична дела која је жртва чинила као предмет трговине људима, дакле дела која
су узрочној вези са самом трговином (нпр. незаконит рад, пружање сексуалних услуга
итд.) – дакле незаконите радње које жртва врши, а које су у вези са конкретним кривичним делом трговине људима, због којих је жртва и врбована од стране трговаца људима.22
Међутим, може доћи и до преплитања ове две врсте кривичних дела. Сложеност
трговине људима као савремене појаве се, једним делом, може аргументовати карактеристикама њених облика испољавања. Иако је немогућа поновљивост две инкриминисане
појаве у апсолутној истоветности, посматрањем њихових појавних облика може се доћи
до закључака о њиховим битним обележјима.23 Неједнакости у животном стандарду
између развијених и мање развијених земаља и жељена очекивања делују као психолошки фактор, који подстиче људе да мигрирају у потрази за бољим животом.24 У таквим
случајевима жртве су често спремне да сарађују са трговцима људима. Дешава се да жене
пристају добровољно да буду кријумчарене у другу земљу и свесно раде у проституцији,
јер могу више да зараде у земљи дестинације него у земљи порекла. Студија трговине женама из централне и источне Европе, које су доведене у Холандију и приморане
да раде у проституцији25, показала је да се већина испитаница бавила проституцијом у
својим земљама или су знале да ће то радити у иностранству. Међутим, када тој жени
није дозвољено да задржи новац, или је приморана да плати већи „проценат“ трговцима
људима или да „откупи“ свој пасош уз превисоку накнаду, она се експлоатише и она
јесте жртва трговине људима.26 Оне су жртве, јер су биле свесне пре поласка да ће радити
у проституцији или у некој фабрици без радне дозволе и сл., али нису биле свесне да ће
бити задужене, контролисане и експлоатисане.27
Жртва може бити умешана и у забрањене облике понашања која нису директна последица контроле коју над њом имају трговци људима, али повезана су ипак са оним
што јој се дешава у склопу чињенице да је предмет трговине људима. До тога може доћи
у ситуацијама када се жртва отргне утицају трговца људима и у таквом случају рецидивизам може бити последица перцепције жртве да не постоје алтернативе да побегне од
експлоатације.
Криминалне организације обезбеђују нелегалну робу и услуге на тржишту где су
профити изузетно високи. Њихова заједничка карактеристика је то што у рад неког
предузећа укључују незаконите производе, незаконито прокријумчарене законите проDoc. A/45/49, Vol.1, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
Internet: 08/03/2015.
22 Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches
to offences committed in the process of such trafficking, United Nations, Working Group on Trafficking in Persons,
CTOC/ COP/WG.4/2010/4, 9 December 2009.
23 S. Mijalković, Teorijsko određenje pojma trgovine ljudima, NBP – Beograd, Vol. IX, br. 2-3, Policijska
akаdemija, 2004, str. 177.
24 G. Gunatilleke, Summary of the Report of the Rapporteur, International cooperation in fighting illegal immegration networks, IOM Seminar on International Responses to Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrant
Rights, Geneva, 26–28 October 1994, p. 65.
25 J.Vocks, J. Nijboer, Land van belofte: een onderzoek naar slachtoffers van vrouwenhandel uit Centraal- en OostEuropa. Groningen: University of Groningen, Department of Criminology, 1999.
26 A. Ojomo, Trafficking in human beings: Nigerian law enforcement perspective, Paper presented at the
International Conference on New Frontiers of Crime: Trafficking in Human Beings and New Forms of Slavery, Verona,
22–23 October 1999.
27 Kelly, L. and L. Regan, op. cit., p. 15.
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изводе или украдене легалне производе, или све те облике нелегалних активности истовремено, и тако остварују несразмерно високе профите уз експлоатацију жртва трговине људима.28 Кријумчарење људи обично укључује краткорочну новчану корист, док
трговина људима обично представља дугорочну експлоатацију којом се остварује економска добит.29
Најтеже ситуације су оне у којима бивша жртва трговине људима постане и сама
умешана у трговину или експлоатацију других појединаца, феномен описан као „циклус
злоупотребе“.30 У таквим ситуацијама, трговци људима манипулацијама наведу жртве
да постану њихови помоћници у процесу експлоатације других, што представља планску стратегију да се задржи контрола над преосталим жртвама, тако што се некадашња
жртва задужи да надзире друге, као и да се жртве још више заплаше да не би тражиле
помоћ.
Неспорно је да наведена кривична дела представљају претњу јавној безбедности и
реду и да држава има легитиман интерес да спречи њихово извршење и ухапси учиниоце. Међутим, када жртва трговине људима учини кривично дело које је у непосредној
узрочној или последичној вези са чињеницом да је предмет трговине људима, тужилац
односно судија би морао у сваком појединачном случају узети у обзир меру у којој је
дело повезано са положајем жртве трговине људима и непостојање аутономије воље код
жртве. Када је дело повезано са ситуацијом у којој се оптужени односно осумњичени
налази као лице које је предмет трговине људима, држава би морала да му обезбеди
имунитет од кривичног гоњења, притвора и примене казне.
Ако је, насупрот томе, лице које је предмет трговине људима деловало независно од
чињенице да је предмет трговине људима и својевољно учинило кривично дело, при
чему према том лицу није употребљена принуда од стране трговца људима, било које
врсте, којом је приморано да предузме одређене криминалне радње, односно уколико се
утврди да је код тог лица постојао знатан степен воље да се самостално јави као извршилац кривичног дела и да је код њега постојала свест да се ради о кривичном делу, онда ће
се сматрати кривично одговорним.
Међутим, разграничење наведених околности је често веома тешко у судској пракси, приликом решавања конкретних предмета. Познато је да трговци људима врше
прекомерно насиље над својим жртвама да би одржали контролу. Мање насилне мере
укључују одузимање докумената, заточење жртава на радном месту или стављање у изглед могућности депортације. Већи степен насиља обухвата сталну контролу жртве, уз
континуирано стављање у изглед неког зла жртви или предочавање да ће зло бити нането њеној породици у земљи порекла, физичко злостављање жртве које може да укључује
насилно тетовирање, наношење телесних повреда, сексуално насиље и др.31
Одлука суда у неком конкретном случају, у коме се разматра да ли се ради о жртви
трговине људима, веома често зависи од пуно фактора, као што су нпр. унутрашње законодавство државе у којој се решава конкретан случај трговине људима, прихваћена
судска пракса те државе у вези са предметом трговине људима, степен криминалне
опасности који носи извршено кривично дело и тежина наступеле последице, висина
запрећене казне за то дело према законодавству те државе, критеријуми по којима се
неки извршилац дела према закону те земље декларише као жртва трговине људима итд.
Дакле, примена ратификованих међународних одредаба о некажњавању жртaвa тргови28 E. Savona, S. Adamoni, P. Zoffi, M. DeFeo, Organized Crime across the Border, Helsinki: European Institute of
Crime Prevention and Control (HEUNI), 1995, p. 5.
29 A. O. Richard, International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of
Slavery and Organized Crime. Center for the Study of Intelligence, State Department Bureau of Intelligence, US
State Department, 1999.
30 England and Wales Court of Appeals, Case of LM, MB, DG, Betti Tabot and Yutunde Tijani –and – The Queen,
EWCA Crim 2327 (2010), para. 13, http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2010/2327.html, 28. 4. 2015.
31 J. Vocks, J. Nijboer, The promised land: A study of trafficking in women from Central and Eastern Europe to
the Netherlands, European Journal on Criminal Policy andResearch, 8(3), 2000, p. 381.
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не људима зависи у великој мери и од унутрашњих законских механизама сваке поједине
државе којима се регулише практична примена тих одредаба у конкретним предметима.
СУДСКА ПРАКСА У ПРЕДМЕТИМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Када је у питању примена међународних одредаба о некажњавању жртaвa трговине
људима, у унутрашњим правним системима, судска пракса и законодавства европских
земаља показују велику разноликост.
Неке од држава уопште се не баве овим питањем, док се друге баве, али у различитом
степену.32 У вези са практичном применом и спровођењем мера некажњавања жртaвa
трговине људима, значајан је међународни документ Канцеларије Уједињених нација
за борбу против дроге и криминала, „Модел закона против трговине људима“ (Model
Law against Trafficking in Persons)33 који у члану 10. регулише непостојање одговорности, некажњавање и негоњење жртaвa трговине људима (Non-liability [non-punishment]
[non-prosecution] of victims of trafficking in persons), те у складу са препоруком Канцеларије
Високог комесаријата Уједињених нација за људска права (E/2002/68/Add.1), може послужити као основа за домаћа законодавства и судове. Поменути „Модел закона против трговине“ садржи коментар члана 10, који може бити значајна смерница, како за
законодавну регулативу националних правних система, тако и за одлучивање судова
у конкретним случајевима трговине људима, јер даје смернице јавним тужиоцима, о
поступању са жртвама трговине људима као извршиоцима кривичних дела и примени
принципа опортунитета у тим случајевима (наравно у правним системима у којима се
тај принцип примењује).
„Жртва трговине људима не може бити притворена, оптужена или кривично гоњена
због незаконитог доласка или боравака у земљама транзита и дестинације, или због
њеног учешћа у незаконитим радњама, у мери у којој су такве делатности директна последица чињенице да је предмет трговине људима.“34
У кривичном поступку који је вођен пред Кривичним судом у Турнауту (Белгија),
за око 20 лица је тужилаштво проценило да се радило о жртвама присилног извршења
кривичних дела и зато нису кривично гоњена. У поменутом случају жртве су врбоване
у Румунији обећањима о добром послу у Белгији. Организовано је путовање, а када су
стигле у Белгију, жртве су смештене и присиљене да краду одећу у продавницама да би
отплатиле путне и животне трошкове. Крадена роба преношена је у Румунију и тамо
продавана. Једна од жртава присиљена је на проституцију. Белгијска полиција започела
је истрагу након пријема обавештења у вези са крађама у неколико продавница широм
земље, које су имале исти модус операнди. Полицијска истрага открила је да иза крађа
стоји једна структуирана криминална организација у којој су људи приморавани да краду и чак обучавани шта да кажу полицији ако их ухапсе. Истрага је захтевала присмотру
(прислушкивање телефона) и међународну сарадњу, а резултирала је осуђујућим пресудама за 15 учинилаца, где су сви осуђени за организовани криминал, а шест од њих
још и за крађу и такође шест њих за трговину људима ради сексуалне експлоатације.
Успешна сарадња између различитих сегмената полиције који се баве крађом и трговином људима довела је до тога да се за око 20 лица сматрало да су кривична дела вршили
уз примену принуде као жртве трговине људима и против њих није покренут кривични
поступак. Тројица окривљених жалили су се на пресуде, али Апелациони суд у Антверпену потврдио је првостепену пресуду у својој одлуци од 24. јануара 2013. године.35
32 Политика и правне препоруке за делотворно спровођење одредбе о некажњавању жртава трговине
људима, op. cit., стр. 24.
33 Model Law against Trafficking in Persons, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), 5 August 2009 Internet:
http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/, 14. 3. 2015.
34 Model Law against Trafficking in Persons, op. cit., члан 10. У наведеном члану се још каже и да се „неће
односити на случајеве изузетно тешких облика дела у складу са дефиницијом из државног закона“.
35 Извор: Центар за једнаке могућности и супротстављање расизму, Презентација састанка експертског
тима Алијансе за координацију из децембра 2012. године, укључујући и расправу о пресуди Кривичног
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Законодавство би требало да пружи жртвама заштиту, посебно у ситуацијама када
је њихов живот у опасности. У Италији, на пример, полиција може да изда специјалну
дозволу боравка у случају полицијске операције, истраге или судског поступка, а локална управа да пружи социјалну помоћ, уколико се идентификују ситуације злостављања
или тешке експлоатације страног држављана или кад год се види да је безбедност страног држављанина доведена у питање као последица тога што је покушао да побегне из
криминалне организације или изјаве дате у току истраге или у току судског поступка.36
Од највећег је значаја да се од стране органа гоњења и суда препознају случајеви трговине људима, а не само да се дела правно квалификују, нпр. као фалсификовање исправа
или проституција и жртве осуде и казне за наведена дела.37 Побољшање прикупљања
података и размена информација су од суштинске важности у борби против организоване шеме трговине људима, које се мора спроводити на локалном, националном и
међународном нивоу. Поред тога, ове информације морају бити подељене између надлежних органа тужилаштва и полиције у земљама порекла, транзита и дестинације,
жртава трговине људима.
СЛУЧАЈ „ХОУНГА“
Један од новијих случајева у коме се разматрало, између осталог, питање да ли се у конкретном случају ради о жртви трговине људима, био је пред Врховним судом Велике Британије
(The United Kingdom Supreme Court , Case of Hounga v Allen and another, 30 July 2014)38.
Случај се тицао држављанке Нигерије, гђице Хоунга, која је у време када је дошла из
Нигерије у Велику Британију имала 14 година и у то време је обављала кућне послове и
бринула се о деци (child-minder and housekeeper) у кући послодавца (гђа Ален), у периоду
од 18 месеци, без било какве новчане накнаде. Послодавац јој је обезбедио улазак у Велику
Британију, са фалсификованим документима, током боравка у његовој кући је и физички
злостављао, није јој платио њен рад и користио је њен незаконит имиграциони статус тако
што је претио да ће је пријавити властима уколико напусти његову кућу и посао који је
обављала. На крају је, послодавац сам њу отпустио тако што је избацио из куће. Питање
је било да ли је послодавац дискриминисао апликанта (у конкретном случају нигеријску
држављанку), тиме што је отпустио са посла супротно одредбама Закона о расним односима Велике Британије из 1976. године, (UK Race Relations Act 1976, section 4 (2)(c)), односно
да ли је због националне припадности третирао мање повољно него што би третирао неко
друго запослено лице, као и да ли се радило о случају трговине људима.
Врховни суд Велике Британије је оценио као основану апликацију само у погледу законом прописаног деликта дискриминације, а разматрање захтева апликанта у погледу
наводног узнемиравања пре – отпуштања, по основу расног или етничког порекла, упутио је на одлучивање Трибуналу за запошљавање, при чему није нашао да према апликанту треба применити одредбе о некажњавању жртве трговине људима. Наиме, Врховни суд је оценио да су докази и наводи апликанта да је била жртва трговине људима
недовољни. Суд није сматрао да је апликант била присиљена да изврши имиграциони
прекршај, јер је знала да је незаконито користила фалсификована документа.
При доношењу наведеног закључка, Врховни суд Велике Британије је у поменутом
случају детаљно испитивао да ли је према апликанту – нигеријској држављанки – била
примењена сила или принуда, као и у којој мери је она свесно и вољно предузела незасуда у Турнауту (Белгија) (17/10/ 2012.), видети у: Политика и правне препоруке за делотворно спровођење
одредбе о некажњавању жртава трговине људима, op. cit. стр. 26.
36 M. G . Giammarinaro, Legislation, protection and victim assistance: Italy’s recent experiences, Report of the
US–EU Trafficking in Women Seminar, L’Viv, 9–10 July, 1998, L’Viv, Ukraine, 1998, p. 35.
37 L. Kelly, L. Regan, Stopping Traffic: Exploring the Extent of, and Responses to, Trafficking in Women for Sexual
Exploitation in the UK. London: Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Research, Development and
Statistics Directorate, 2000.
38 The United Kingdom Supreme Court, Case of Hounga v Allen and another, [2014] UKSC 47, [2012] EWCA
Civ 609, 30 July 2014, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/case-law/hounga-case_en, Internet: 13/04/2015.
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коните радње које се тичу њеног илегалног доласка у Велику Британију. Па је утврдио да
је апликант: а) знала разлику између доброг и лошег, б) да је знала да су наводи у путној
исправи о њеном имену и датуму рођења лажни ц) да је знала да јој тај фалсификован
документ омогућава да уђе у Велику Британију под лажним именом, г) да је знала да је
незаконито да остане у Великој Британији након 28. јула 2007. године и е) да је знала да
је незаконито за њу да се запосли у Великој Британији.
У вези са наведеним Врховни суд је посебно разматрао да ли се према апликанту у
конкретном случају могу применити одредбе о некажњавању жртве трговине људима.
Врховни суд Велике Британије је у поменутој одлуци указао да трговина људима
представља озбиљан злочин, који је признат и међународно и национално, и да они који
га врше могу очекивати у Енглеској и Велсу оштре казне. Међутим, да је неспорно да је
позиција лица која су нелегално транспортована у Велику Британију комплексна. Прво,
јер је веома тешко понекад повући линију и направити разлику, између (с једне стране)
трговине људима у правом смислу и (с друге стране) често безобзирних новчаних захтева агената, који омогућавају лицима, којима је до тога изузетно стало, да се транспортују
у неку западну земљу и тамо нелегално бораве и раде. Ово друго је ситуација која се генерално назива кријумчарењем и разликује се од трговине људима. Друго, ако се пође од
претпоставке да конкретан случај представља трговину људима, основано се поставља
питање како третирати радње које је предузела жртва трговине људима.
У поменутој одлуци је посебно истакнуто да је Велика Британија везана низом
међународних инструмената од којих углавном сви усвајају исту дефиницију трговине
људима, која потиче из члана 3 Протокола уз Конвенцију Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала („Протокол из Палерма“) из 2000 године, који је ратификован у Великој Британији 9. фебруара 2006 године, као и да се иста
дефиниција појављује и у каснијим међународним инструментима, и то у Конвенцији
Савета Европе о борби против трговине људима из 2005 године (CETS No 197 , The
Council of Europe Convention), која је ратификована у Великој Британији 17. децембра
2008. године, и Директиви ЕУ 2011/36 о спречавању и борби против трговине људима
(EU Directive 2011/36/EU on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and
Protecting its Victims – “The EU Directive”), која је ступила на снагу 6. априла 2013. године.
При томе је нарочито указано на примену општег принципа да се спорна питања, увек
када је то реално могуће, решавају првенствено у складу са међународним обавезама,
чак и када одређени ратификовани међународни инструменти нису део унутрашњег
правног система.
Анализирајући конкретан случај у контексту ратификованих међународних инструмената, а у склопу унутрашњег правног поретка, Врховни суд Велике Британије је
закључио да:
„Према међународним инструментима, превоз, транспорт лица ради трговине
људима постоји ако је у случају одрасле особе исти извршен: а) употребом претње, силе,
обмане или других облика принуде и б) само ако се спроводи у циљу експлоатације. У
случају ц), да се ради о детету, довољно је да се транспорт врши ради експлоатације.
Ако се пође од претпоставке да је гђица Хоунга била дете у време када је транспортована у Велику Британију, што по свој прилици изгледа неспорно, остаје да буде испуњен
и други неопходан услов – да је транспорт извршен у циљу њене експлоатације. Њена
следствена експлоатација би била доказ претходне намере гђе Ален (послодавца), да
врши експлоатацију (при чему таква намера није несумњиво утврђена, а и Трибунал за
запошљавање, који је већ разматрао овај случај, није донео никакав закључак поводом
тог питања, односно, није донео закључак ни да је било ни да није било експлоатације)“.39
Затим је Врховни суд разматрао да ли се на гђицу Хоунга могу применити одредбе о
некажњавању жртве трговине људима, односно да ли она може бити ослобођена од казне,
тј. бити некажњена за незаконите радње које је извршила, а које се тичу имиграционог
прекршаја поводом њеног нелегалног уласка у Велику Британију.
39

Ibid., p. 25.
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У вези са наведеним је прво разматрано питање – да ли из одредаба наведених
међународних инструмента произилази да се некажњавање жртaвa трговине људима
(уколико се утврди да је у питању трговина људима) примењује аутоматски, или је државама које су ратификовале међународне документе ипак остављено дискреционо право
да у сваком конкретном случају процењују да ли учиниоца треба или не треба казнити.
У том погледу Врховни суд Велике Британије је нашао да:
„Ниједан међународни инструмент, нити било који Енглески кривични закон
(English criminal law), не прописује аутоматско некажњавање жртaвa трговине људима
која је извршила кривично дело.40 Механизам примене међународних инструмената је
другачији41 – они дозвољавају да државе потписнице имају систем који им омогућава
дискрецију у одлучивању о некажњавању оних који су извршили кривична дела, али су
их на то извршење присилили трговци људима.“
Указује се да је ово посебно важно, јер је у неколико европских земаља општи принцип да тужилац мора предузети гоњење у случају извршења сваког кривичног дела –
принцип легалитета (на пример, одељак 152 (2) немачког Закона о кривичном поступку
или члан 112 италијанског Устава)42, али да се то односи и на Енглеску и Велс где Круна
(The Crown) увек има ex post facto дискреционо право да одустане од гоњења, сем уколико се процени да је гоњење у јавном интересу.
Према томе, Врховни суд Велике Британије је закључио да су међународно призната правила јасна, као и енглеско кривично право, и да жртва трговине људима, уколико
постоји претпоставка да она то јесте, није аутоматски ослобођена кривичне одговорности
за кривично дело које је учинила, посебно уколико је преузела на себе одређене радње у
вези са извршењем кривичног дела. Ако је ипак била приморана да учини кривично дело
као предмет трговине људима, а дело је директна последица трговине људима, посебну
пажњу треба посветити томе да ли је у јавном интересу предузети кривично гоњење.
У погледу конкретног случаја, према налажењу Врховног суда:
„…не може се закључити да је гђица Хоунга била приморана да изврши имиграционо
кривично дело које је учинила. Утврђено је да је она била свесна својих радњи које је и
хтела, и да јој је било добро познато које је незаконите радње предузела (у вези са нелегалним преласком државне границе и доласком у Велику Британију). Јасно је да је као
веома млада била под утицајем послодавца, гђе Ален, и то ће представљати веома реалан
основ за ублажавање казне. Али чак и уколико се радило о томе да се њоме трговало (у
смислу трговине људима), то не може одузети нелегалност радњама које је она свесно
предузела.“
Можемо рећи да, иако поменута одлука представља пример када није усвојена молба апликанта и нису примењене одредбе о некажњавању жртве трговине људима, сматрамо да је иста веома корисна и значајна, јер се кроз образложење поменуте пресуде
може пратити ток размишљања суда приликом одлучивања и указује се на веома важна
питања, о којима сви судови у оквиру својих унутрашњих правних система морају водити рачуна при одлучивању у оваквим и сличним случајевима.
Пре свега, значајно је што се равноправно примењују норме међународног и
унутрашњег права, при чему се примат даје међународним инструментима, а све у склопу специфичности унутрашњег правног система, као и општих принципа кривичног
права. Такође је указано и на дефиницију трговине људима у међународним документима и да се сходно томе у сваком конкретном случају, пре свега мора утврдити да ли је
у питању трговина људима или неки други облик недозвољеног транзита имиграната,
40 Указао је на раније одлуке: R v L(C) [2013] EWCA Crim 991; [2013] 1 All ER 113 per Lord Judge CJ at paras
13 and 17, and R v M(L) [2010] EWCA Crim 2327; [2011] 1 Cr App R 135 at paras 13 and 14.
41 Овде се мисли на Конвенцију Савета Европе о борби против трговине људима (Convention on Action
against Trafficking in Human Beings) и Директиву Европске уније о превенцији и борби против трговине
људима и заштити жртава (Директива 2011/36/ЕУ), које предвиђају да ће државе потписнице у складу са основним принципима свог правног система предвидети могућности некажњавања жртaвa трговине људима,
из чега се изводи наведени закључак.
42 Section 152(2) of the German Code of Criminal Code of Procedure and article 112 of the Italian constitution.
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као што је кријумчарење људи или неки други облик забрањеног понашања који се тиче
имиграционих кривичних дела, али која још увек нису трговина људима. Затим, сматрамо битним и то што се у поменутој судској одлуци конкретан случај разматра изузетно
комплексно и свеобухватно, укључујући и незаконите радње које је извршила гђица Хоунга, а које су претходиле евентуалној експлоатацији од стране послодавца, гђе Ален,
и тичу се имиграционог прекршаја, а имајући у виду природу тих незаконитих радњи,
начин извршења, а посебно њену свест и вољу да их учини, као и у којој мери је била и
да ли је била принуђена да изврши те незаконите радње.
Све ово сматрамо битним, јер основни циљ свих међународних инструмената којима
се регулише неко питање, јесте њихова примена у унутрашњим правним системима држава које су их ратификовале, стога сматрамо да је са тог аспекта веома важно
усаглашавање судске праксе што већег броја држава, поводом питања некажњавања
жртaвa трговине људима, иако се ради различитим јурисдикцијама.
Дакле, значајно је да се на међународном нивоу усагласи судска пракса у погледу третирања жртaвa трговине људима као извршиоца кривичних дела, у сличним
ситуацијама, а један од начина тог усаглашавања је управо упознавање са одлучивањем и
размишљањем судова у различитим државама. При томе је посебно важно које чињенице
судови различитих правних система узимају као релевантне при доношењу својих одлука, што могу бити важне смернице и судовима других држава при одлучивању у конкретним предметима, али и међународним органима при доношењу међународних документа којима усаглашавају међународну судску праксу.
При томе, треба узети у обзир и то да жртва можда није свесна својих права и обавеза и да можда не зна да је изречена нека санкција, нпр. управна. Државе треба да узму
и ту чињеницу у разматрање када се баве жртвама трговине људима и обезбеде им
могућност да добију правне информације и савете, како усмене тако и писане на језику
који разумеју и који је примерен.
НЕКАЖЊАВАЊЕ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Државни органи Србије начинили су низ веома важних корака у области превенције
и борбе против трговине људима. Национални законодавни оквир у области борбе против трговине људима развијао се у светлу међународних обавеза државе као и стања и
трендова трговине људима у Србији. Закони о социјалној заштити и странцима дефинишу велики број права за жртве трговине људима.
У вези са тиме, само бисмо кратко поменули да је 2001. године, у Србији, успостављена
позиција Координатора за борбу против трговине људима, а да је 2002. године основан
Републички тим за борбу против трговине људима као форум на националном нивоу
који окупља државне органе, невладине организације и међународне организације. Уз
то, 2004. године је основан Савет за борбу против трговине људима као експертско, саветодавно тело Владе, а 2012. године и Центар за заштиту жртава трговине људима, у
циљу идентификације жртава у пружања помоћи.
Када је у питању примена међународних инструмената, у области некажањавања
жртaвa трговине људима, можемо рећи да је у Србији ратификована Конвенције Савета
Европе о борби против трговине људима, која је ступила на снагу 1. августа 2009. године.
Тиме је Србија преузела обавезу на основу члана 26 Конвенције, да као страна уговорница предвиди могућност неизрицања казни жртвама трговине људима за учешће у незаконитим активностима у оној мери у којој су биле присиљене на то.
Законодавство Републике Србије не садржи изричиту одредбу о некажњавању жртава трговине људима.
Међутим, сматрамо да, иако не постоји посебна законска одредба која би прописивала некажњавање жртве трговине људима, судови у Србији и у оквиру постојеће законске
регулативе имају такву могућност, уколико се утврди у току поступка да је жртва незаконите радње односно кривично дело учинила под утицајем, принуде, силе или претње.
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Наиме, Кривични законик Републике Србије,43 чланом 21 прописује да није кривично дело оно дело које је учињено под дејством неодољиве (апсолутне) силе. У том случају
за извршиоца кривичног дела сматраће се лице које је применило неодољиву силу. Апсолутна, неодољива сила (vis absoluta) постоји када лице према коме се примењује сила
уопште није било у могућности да јој се одупре и потпуно је лишено могућности да
донесе одлуку о свом чињењу или нечињењу или је спречено да своју одлуку реализује.
Такође из одредбе члана 14 став 2 Кривичног законика произилази да је опште начело да
нема кривичног дела без противправности или кривице, без обзира на постојање елемената кривичног дела.
Сходно Кривичном законику Републике Србије, да би неко лице било извршилац
кривичног дела, поред радње коју је предузело (објективни елемент кривичног дела),
код њега мора постојати и одређени степен умишљаја – воље и хтења (субјективни елемент кривичног дела) да то кривично дело изврши, а ако се на извршиоца кривичног
дела примењује сила, претња или принуда, да би неко дело учинио, онда је тај елеменат
воље за извршењем кривичног дела изостао, и то лице не може бити оглашено кривим
као извршилац кривичног дела.
Другим речима, ако би се утврдило да је једно лице као жртва трговине људима било
принуђено да употребом силе, претње, уцене или принуде изврши кривично дело или да
врши кривична дела, тада те радње које је предузело не представљају кривично дело, јер
нема субјективног елемента дела који је неопходан да би се једно дело сматрало кривичним делом, а то су воља и хтење тог лица да дело учини. Такво лице ће бити ослобођено
од оптужбе уколико таква оптужба постоји.
Поред тога, Законик о кривичном поступку44 дозвољава јавном тужиоцу, у законом
одређеним случајевима, примену принципа опортунитета, те је одредбом чл. 283 ЗКП
прописано да јавни тужилац може да одложи кривично гоњење ако су испуњени законом прописани услови.
Даље, чланом 15 Закона о прекршајима прописано је да нема прекршаја ако је радња
прописана као прекршај учињена под утицајем силе или претње. Треба поменути и члан
71 Упутства о спровођењу Закона о странцима, у ком је утврђено да је, ако је жртва трговине људима незаконито ушла у Републику Србију, или ако је њен боравак незаконит,
надлежни орган дужан да утврди све чињенице и околности које искључују или умањују
кривичну или управну одговорност жртве трговине људима.
Поред свега наведеног, ипак сматрамо да има места да се и у домаћу законодавну
регулативу уведу конкретне законске одредбе којима би били прецизније дефинисани
оквири којима се омогућава неизрицање казне жртвама трговине људима за учешће у
незаконитим активностима, у мери у којој су биле присиљене на то, као и да се евентуално јавним тужиоцима издају смернице о корацима које треба предузети у гоњењу
осумњичених за које постоји могућност да су жртве трговине људима.
ЗАКЉУЧАК
Можемо речи да је борба против трговине људима и са аспекта некажњавања
жртaвa добила мулидисциплинарни приступ уз ангажовање различитих структура на
међународном и националном нивоу.
Од превасходног је значаја да се од стране органа гоњења и суда препознају случајеви
трговине људима, што подразумева да мора постојати развијена стручност у овој области од стране службених лица која поступају у овим предметима, јер само адекватна
сарадња са жртвама трговине људима може довести до тога да управо жртве пруже доказе против лица која су их експлоатисала. Спровођење закона не би смело, наравно, да
43 Кривични законик Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.
44 Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр, 72/11, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013
и 55/2014.
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се ослања само на сведочења жртaвa трговине људима, већ је неопходно да се од стране полиције и тужилаштва предузимају активне мере као и проактивне истраге (мере
тајног надзора, тонског снимања разговора и др.) ради прикупљања доказа против лица
која организују и непосредно врше кривична дела трговине људима. Док траје поступак идентификације, решење о депортацији би требало суспендовати, а лицу за које се
сумња да је жртва трговине људима без одлагања обезбедити пуномоћника или правног
саветника, ради пружања правне помоћи у складу с међународним стандардима.
Такође би било потребно и корисно дефинисати одређеније критеријуме који би били
применљиви у појединачним случајевима у унутрашњим правним системима, којима би
се конкретно лице као извршилац кривичног дела одредило као жртва трговине људима
и на то лице након тога примениле одредбе о некажњавању.
У вези са тим сматрамо да би било корисно увести и у домаћи кривични поступак
могућност да јавни тужилац евентуално одложи кривично гоњење док се не заврши
процес идентификације жртве трговине људима, или пак законом предвидети у случају
кривичних дела трговине људима, као претходну фазу кривичног поступка, најпре поступак идентификације жртве у коме би се истовремено утврдиле и радње које је жртва
предузела и након тога, уколико је жртва предузела и незаконите радње, одлучити да ли
постоје околности које ослобађају жртву кривичног гоњења и кажњавања за те незаконите радње и у складу са тим наставити следећу фазу поступка.
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HUMAN TRAFFICKING VICTIMS TREATED AS CRIMINAL OFFENDERS
Dijana Jankovic, LLD
Judge at the Appeal Court of Niš
Ivana Milovanovic
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Abstract: “Human trafficking is a type of modern slavery“. This definition of the human
trafficking problem is gaining scope and becoming widely accepted in international circles
that work to overcome this problem. It is hard to believe that even in free and democratic
countries, thousands of people are being exploited, deprived of freedom, and traded for profit.
This complex transnational problem has its roots in poverty, lack of democratic culture, gender
equality, violence against women and children, lack of social integration, conflict and postconflict scenarios, unemployment, poor education and discrimination. Identifying victims of
human trafficking is still a major issue, and so is the treatment these victims receive once identified. More often than not, victims find themselves in criminal environment, being directly
or indirectly forced to commit crimes. Victims’ position becomes even worse when the state
denies recognizing that person as a human trafficking victim, rather than a criminal, especially
in criminal proceedings. Particular danger lies in the fact that in such cases, the attention of
prosecuting authorities, primarily the police and prosecution, focuses on proving the criminal
activities of the victim, rather than detecting real perpetrators of the crime – human traffickers.
This can lead to denying the victim of human trafficking his/her right to security and help they
should receive, since the real perpetrator of these crimes is actually a trafficker who gains personal benefit of the victims of criminal activities. International documents emphasize the importance of the principle of non-punishment for trafficking victims and suggest the approach
which is based on respecting victims’ human rights. One of the most important rights of human trafficking victims is that they shall not be punished for such acts that are direct or indirect
consequence of their victim position. This paper argues the importance of timely identification
of human trafficking victims by legal authorities, forms of criminal behaviour involved, and
legal basis that exclude charges for any criminal activities that might have involved these victims. Furthermore, this paper discusses national and international legal practice in this field,
as well as the most important documents that protect human rights of victims of trafficking. In
this line, the object of analysis will be the transnational character of this criminal phenomenon
which requires various forms of international cooperation, such as cooperation between police
forces and the use of formal legal instrument or extradition, which are crucial for successful
international investigation, prosecution and punishment.
Keywords: human trafficking, impunity for human trafficking victims, investigations on
human trafficking, international protection of victims of trafficking.

ВИЂЕЊА БАЛКАНА У САВРЕМЕНОМ
ЕВРОПСКОМ ГЕОПОЛИТИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ
Др Драган Ђукановић1
Институт за међународну политику и привреду, Београд
Сажетак: У овом раду аутор анализира начин на који подручје читавог Балкана
виде доминантне сфере јавности у државама Западне Европе, односно у „старим“
државама чланицама Европске уније. У том смислу, аутор говори о томе да су јавна
мњења водећих држава Европске уније, а посебно Савезне Републике Немачке, више
ненаклоњена тренутним економским и политичким збивањима у Грчкој, а потом и у
Румунији и у Бугарској, у поређењу с државама Западног Балкана (од којих су четири
државе кандидати за чланство). Када је реч о дубокој нестабилности актуелних балканских чланица Европске уније, може се истаћи да се све суочавају с готово посве
идентичним проблемима – дубоком економском кризом и унутрашњом политичком
нестабилношћу. Слично се односи, сматра аутор, и на Хрватску, која је 2013. године
постала чланица Европске уније.
Државе и ентитети Западног Балкана (тзв. Западнобалканска шесторка – ЗБ 6) на
одређени начин и поступно унутар себе разврставају се у две групе. Данас се, тако,
пре може говорити о Западном Балкану 2 + 4 него о Западнобалканској шесторци.
Црна Гора и Србија су се, стицајем одређених околности, на одређен начин демократски консолидоване унутар себе и, иако суочене с економским проблемима, предводнице су процеса европских интеграција. У другој, „кризној групи“ Западног Балкана
су, како оцењује аутор, Албанија, Босна и Херцеговина и Македонија, као и током
2008. године једнострано отцепљено Косово.
Кључне речи: Балкан, Западна Европа, Европска унија, Западни Балкан, Немачка, image.
КОНТЕКСТ
Западни Балкан, као геополитичка одредница, настао је превасходно у документима Европске уније, који су одређивали неопходност увођења новог приступа те,
sui generis организације према изразито нестабилном и конфликтном делу Европе у
последњој деценији XX века.2 Иначе, изразито ретроградни процеси, везани за јачање
екстремних национализама и оружаног начина решавања међуетничких односа захватили су то подручје у периоду од 1991. до 1999. године, када се и de facto распала
некадашња југословенска федерација.3 Упоредо с иначе доминантно перципираном
„неуспешном“ причом везаном за Западни Балкан, у виђењима јавности западних
држава Европе, односно онима које се сматрају доминантним за настанак данашње
Европске уније,4 током постхладноратовског периода је постојало и неколико веома
„повољних“ примера на остатку Балкана. С тим у вези су истицани пожељни примери
1 dragandjuk@yahoo.com. Рад је реализован у оквиру пројекта „Србија у савременим међународним
интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни и безбедносни
аспекти“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр.
OI179023 за период 2011–2015. године.
2 У вези с првим помињањем израза Западни Балкан видети: Communication from the Commision to the
Council and the European Parliament on the Stabilisation and Association process for countries of South-Eastern
Europe (Bosnia-Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, former Yugoslav Republic of Macedonia and
Albania, COM (1999) 235 final, 25 May 1999.
3 Д. Ђукановић, Занемарени грађанин и „свемоћни“ етнос – легитимацијски темељи постјугословенских
држава и ентитета, у: М. Подунавац; Б. Ђорђевић (ур.), Устави у времену кризе: постјугословенска перспектива, Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Републике Србије, Београд, 2014,
стр. 103–118.
4 То су свакако Савезна Република Немачка, Велика Британија и Француска.
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попут Грчке, која је још 1981. године постала прва земља, иначе политички трусног Балкана, која се придружила некадашњој Европској заједници. Треба, међутим, напоменути
да су још 1952. године, у ери веома затегнутих односа између „Запада“ и некадашњег
Совјетског Савеза, Грчка и Турска постале чланице тог савеза, као и да су две године
касније с некадашњом социјалистичком Југославијом чиниле Балкански савез.5 Циљ тог
савеза је био да се на одређени начин спута утицај бившег СССР-а у региону Балкана.
Ипак, он није био дугог века, што је додатно усложило прилике у том делу Европе.6
Други значајан „продор” Европске уније на Балкан је био почетком 2007. године, када
су Румунија и Бугарска постале чланице те организације.7 Наиме, том проширењу је
претходио улазак наведених земаља у Северноатлански савез током 2004. године. Дакле,
у већини досадашњих проширења Европске уније чланству у тој организацији је претходило чланство у НАТО-у. То подразумева извесну синергију два процеса – како европских тако и атлантских интеграција. За сада је једино Република Србија раздвојила та
два процеса и то захваљујући крајем 2007. године проглашеној „војној неутралности.“8
Северноатлантском савезу су се током 2009. године прикључиле и Хрватска и Албанија,
што је било посебно значајно за регион Западног Балкана, али је изван тог процеса остала још неколицина држава региона – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија.
Ипак, и поред свих наведених проширења како Северноатлантског савеза тако
и Европске уније, није уследио, уколико се ствари сагледавају post festum, суштински
бољитак за сигурност тог региона.9 Наиме, односи између Грчке и Турске, које су од
1952. године чланице НАТО-а, и даље су веома лоши, а слично важи и за друге државе
ширег региона Балкана.10 Албанија има одређене проблеме са својим суседима, од којих
највише долазе до изражаја отежани билатерални односи са Србијом (тј., некадашњом
СФР Југославијом, СР Југославијом и Државном заједницом Србија и Црна Гора), с
којом протекле три и по деценије (посебно од 1981. године) постоје значајни проблеми
везани за тумачења положаја Косова. Такође, одређене латентне напетости су видљиве
и у односима званичне Тиране према суседној Републици Македонији, где се на известан начин подстичу тежње етничких Албанаца за оснивањем њихове територијалне
аутономије.11
Такође, постоје одређени билатерални проблеми и између Бугарске, с једне стране,
и Македоније и Србије, с друге стране. Наиме, Бугарска инсистира на, како се често наводи, „пробугарском“ етничком пореклу Македонаца и уједно им оспорава и језичку
посебност, као и опстојност Македонске православне цркве.12 Са Србијом су односи детерминисани положајем бугарске мањине превасходно у општинама Димитровград и
Босилеград.13 Истовремено треба напоменути да је један од најупечатљивијих проблема
у региону Балкана везан за односе званичне Атине и суседне Републике Македоније,
5
Видети: Уговор о пријатељству и сарадњи између Федеративне Народне Републике Југославије,
Краљевине Грчке и Републике Турске, Анкара, 28. фебруар 1953, доступно на: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.
php/dipl-tradicija/istorijski-diplomatski-dokumenti/39-ugovor-prijateljstvo-1953?lang=cyr (12. 3. 2015).
6 Тај, привремени савез је трајао до 1956. године.
7 Иако географски формално не припада Балкану, Румунија се веома често сврстава у тај регион.
8 Видети: Ј. Литавски, Контроверзе војне неутралности Србије, Нови век, Центар за евроатлантске
студије, Београд, август 2012, стр. 1–6.
9 Видети: С. Уљанов; Ж. Јовић; Д. Ђукановић, Безбедносни изазови европских интеграција Западног
Балкана, у: Д. Ђукановић и В. Трапара (ур.), Европска унија и Западни Балкан, Институт за међународну
политику и привреду, Београд, 2014, стр. 58–72.
10 D. Đukanović, Bilateral Relations Between The Western Balkan Countries – Historical Background And
Contemporary Challenges, in: D. Dimitrijević, I. Lađevac and A. Jović-Lazić (eds.), Regionalism and Reconciliation,
Global Resource Management, Doshisha University, Japan, Institute of International Politics and Economics,
Belgrade, 2014, pp. 111–127.
11 М. Раденковић, Трећа албанска држава, Политика, Београд, 2. јул 2014, доступно на: http://www.
politika.rs/rubrike/region/t41378.lt.html (15. 4. 2015).
12 О спољној политици Бугарске видети више у: I. Nachev, Bulgarian Foreign Policy in the Neighborhood of the
Brink of the 21st Century: Between Identity and Solidarity, in: E. Tulmets (ed.), Indentities and Solidarity in Foreig Policy:
East Central Europe and the Eastern Neighbourhood, Institute of International Relations, Prague, 2012, pp. 202–216.
13 Видети: Ж. Петровић; И. Новаковић, Бугари у Србији и српско-бугарски односи у светлу европских
интеграција Србије, ИСАК центар, Фондација Friedrich Ebert, Београд, 2013, стр. 11–12.
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у оквиру којег се суштински оспорава назив те државе још од проглашења њене независности крајем 1991. године.14 Све наведено утиче како на динамику евроатлантских
интеграција те земље тако и на унутрашње интермакедонске односе, али и, ван сваке
сумње, на односе између двеју доминантних етничких заједница у тој земљи – Македонаца и Албанаца.15 Ти, унутрашњи односи у Македонији могу бити један он највидљивијих
„фитиља“ нове регионалне спирале сукоба и насиља.16
Односи између Хрватске и Србије су такође веома оптерећени скорашњом историјом
сукоба на том подручју.17 Неретко у њиховим односима ескалира доминантно декларативно неразумевање и поред пресуде Међународног суда правде, који је одбио обостране тужбе Хрватске и Србије за геноцид током оружаних сукоба у Хрватској од 1991.
до 1995. године.18 Дакле, те односе треба посматрати у равни проблема који постоје на
релацији Загреб–Београд, док су хрватско-српски односи у Босни и Херцеговини умногоме бољи имајући у виду чињеницу да је тежња обеју страна да се суштински ослабе централни органи власти у Сарајеву.19 Та, својеврсна „неформална коалиција“
политичких партија с хрватским и српским етничким предзнаком у Босни и Херцеговини суштински може допринети дестабилизацији тамошњих прилика, а имајући у
виду готово једногласан став пробошњачких политичких чинилаца према оспоравању
даље територијалне и етничке фрагментације земље.20 Поред наведеног, држава Босна
и Херцеговина има многобројне проблеме са својим суседима, превасходно са Србијом
и Хрватском, а однедавно је постављено и питање разграничења са суседном Црном
Гором наметањем „питања“ изласка Босне и Херцеговине на Јадранско море у Бококоторском заливу (ушће реке Суторине и истоимено насеље).21 Наиме, тај изразито сужен
и узак излазак на море припадао је Босни и Херцеговини све до 1945. године, али је јасно
да данас припада Црној Гори.22
Већ поменуто питање положаја Косова,23 и поред повољних досадашњих назнака у
дијалогу између власти у Београду и у Приштини, показује да су односи у овом делу Балкана прилично сложени.24 Приштинске власти су, на одређени начин, побољшале односе с Црном Гором и Македонијом, али је даљи процес дијалога с властима у Београду
веома битно унапредити и то не само због потенцирања званичног Брисела, односно Ев14 J. Shea, Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation, McFarland and Co. Inc., Jefferson,
1997, pp. 211–310.
15 EU envoys warn that Macedonia ‘can explode’, EurActiv, 3 April 2015, доступно на: http://www.euractiv.com/
sections/global-europe/eu-envoys-warn-macedonia-can-explode-313539 (7. 4. 2015).
16 Ibidem.
17 D. Đukanović, Bilateral Relations Between The Western Balkan Countries – Historical Background And
Contemporary Challenges, op. cit., pp. 111–127.
18 М. Вучић; М. Новаковић, Пресуда за геноцид у спору Хрватске и Србије пред Међународним

судом правде – правна анализа и значај по међусобне односе, Међународни проблеми, год. LXVI,
бр. 1, Београд, 2015, стр. 7–44.

19 Д. Ђукановић; М. Јовановић, Криза у Федерацији Босне и Херцеговине – између грађанског бунта и
ревизије политичког система, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије,
Београд, год. XI, бр. 24, Нови Сад, 2014, стр. 59–80.
20 Ibidem.
21 Б. Миљуш; Д. Ђукановић, Добросуседски односи у светлу српско-босанскохерцеговачког питања, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011, стр. 171–183; Д. Ђукановић; Ј. Кроња, Односи
између Републике Србије и Босне и Херцеговине: дефинисање нове политике, Годишњак, год. I, бр. 1, Истраживачки форум Европског покрета у Србији, Београд, 2013, стр. 27–41.
22 H. Cepo, Sutorina: bolna priča BiH i Crne Gore“, Al Jazeera Balkans, Sarajevo, 31. decembar 2014, доступно
на: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sutorina-bolna-tacka-bih-i-crne-gore (15. 4. 2014).
23 Косово и Метохија, према преамбули и члану 184, ставу 2 Устава Републике Србије (2006), дефинисани
су као територијална и „суштинска аутономија“ унутар земље. Власти у Приштини су током фебруара 2008.
године једнострано самопрогласиле независност тог дела Србије. Власти у Београду и у Приштини су се,
међутим, током 2012. године договориле да се поред назива Косово у међународним односима користи фуснота (са ознаком – *) и текст следеће садржине – „Овај назив не прејудицира статус Косова и у складу

је с Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација и одлуком Међународног суда правде
о косовској декларацији о независности.“

24 Д. Ђукановић, Односи између Београда и Приштине: од техничког до политичког дијалога, Међународни
проблеми, год. LXV, бр. 3, Београд, 2013, стр. 365–385.
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ропске уније.25 Све наведено је превасходно важно због нужности да се, на првом месту,
побољша квалитет живота грађана на Косову и у остатку Србије, али и да се унапреди
иначе незавидан положај српске заједнице у северним и централним деловима тог ентитета, који је једнострано прогласио независност 2008. године.26 Ипак, унутрашњи проблеми Косова, попут економске неразвијености и бесперспективности, стварају додатне
многобројне проблеме не само у односима Албанаца и неалбанских заједница (пре свега
српске заједнице), већ се на одређени начин транспонују на ширу интерну нестабилност.
ДОМИНАНТНА „ЗАПАДНА“ ПЕРЦЕПЦИЈА ДРЖАВА БАЛКАНА
КОЈЕ СУ ЧЛАНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ –
ГРЧКА, БУГАРСКА, РУМУНИЈА И ХРВАТСКА
Управо из већине наведених разлога се чини да је однос држава тзв. старе Европе, а пре свега доминантне јавности Савезне Републике Немачке као недвосмислено
најутицајније државе у тој групацији, углавном или изразито неповољан према балканским државама које су тренутно чланице Европске уније. То се на првом месту односи
на Грчку, која се тренутно у немачкој јавности доживљава као неуспела држава чланица
Европске уније и еврозоне и која уједно не може да, изван подршке Брисела, реши нагомилане економске проблеме.27 Тај својеврсни, унутар Европске уније „сукоб“ Севера и
Југа условљава такву перцепцију Грчке, која је у медијским извештајима у Немачкој готово вишеструко негативно представљена чак и у поређењу са Западним Балканом.28 Томе
доприносе и снажење иначе традиционално јаког грчког национализма у самој Грчког,
али и укорењивање постојећих стереотипа о Савезној Републици Немачкој, која се често,
без икаквих релевантних аргумената, повезује с некадашњом нацистичком државом.29
Шира јавност Западне Европе, а посебно Савезне Републике Немачке, прилично је
резервисана и према другим балканским чланицама Европске уније. То се превасходно
односи на Бугарску и Румунију које су, и поред чињенице да су пре осам година постале
чланице Европске уније, и даље објективно веома удаљене од њених реалних стандарда,
пре свега када је реч о имплементацији европског законодавства и стандарда.30 Те две
земље су суочене с проблемима недовршене економске консолидације, недовољне борбе
против криминала и корупције и у целини су неадекватно инкорпориране у Европску
унију. Постоје значајни напори институција Европске уније да се то стање побољша, али
виднијих резултата готово да и нема.31 Треба напоменути да је убрзање пријема Румуније
и Бугарске у Европску унију било доминантно везано за (гео)политичку одлуку да се ослаби потенцијални продор утицаја Руске Федерације на Балкан (с посебним акцентом
на његове западне делове), као и да се ослаби њен утицај у ширем црноморском басену.
Уопштено, јавности држава Западне Европе веома негативно гледају на државе чланице Европске уније с Балкана, којима се, иако је тек непуне две године чланица те
организације, у нешто блажем облику придружује и Република Хрватска. Наиме, Европ25 Д. Ђукановић, Ток децентрализације на Косову и европске интеграције Србије, Европско законодавство,
год. XII, бр. 43–44, Београд, 2013, стр. 315–334.
26 Ibidem.
27 P. Mason, Germany v Greece is a fight to the death, a cultural and economic clash of wills, The Guardian,
London, February 8, 2015, доступно на: http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2015/feb/08/germany-v-greece-fight-death-cultural-economic-clash-paul-mason (12. 4. 2015).
28 S. Fidler, Greece vs. Germany: Two Competing National Narratives”, The Wall Street Journal, New York, March 5, 2015,
доступно на: http://www.wsj.com/articles/greece-vs-germany-two-competing-national-narratives-1425591266 (12. 4. 2015).
29 Angela Merkel ‘pictured’ with Nazi commanders in Greece as war reparation dispute continues, The Independent,
London, March 23, 2015, доступно на: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-picturedwith-nazi-commanders-in-greece-as-war-reparation-dispute-continues-10127488.html (12. 4. 2015).
30 A. Taseva, The image of Bulgaria in 2013 in the Germans Newspaper Süddeutsche Zeitung, EUPoliticon,
December 3, 2014, доступно на: http://eupolitocon.com/en/broj-1-2014/obrazat-na-balgariya-za-2013-godina-vnemskiya-vestnik-suddeutsche-zeitung-2 (12. 4. 2014).
31 Germany to Assist Bulgaria in Implementation of Key Reforms – Steinmeier, Novite.com, Sofia, March 10,
2015, доступно на: http://www.novinite.com/articles/167108/Germany+to+Assist+Bulgaria+in+Implementation+
of+Key+Reforms+-+Steinmeier#sthash.WDCUjbbl.dpuf (12. 4. 2014).
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ска унијa је и поред прилично убрзане процедуре за пријем Хрватске у своје чланство
очигледно пренебрегла многобројне унутрашње проблеме те земље, који се на првом
месту тичу економске и привредне ситуације, али и непостојања адекватне и дубинске
борбе против криминала и корупције.32 Међутим, треба истаћи да је приликом пријема
Хрватске у Европску унију, као и у ранијим случајевима пријема Бугарске и Румуније,
постојао објективни геополитички raison d’etre. Наиме, Хрватска се у некаквом ширем
историјском контексту сматрала веома поузданим партнером „немачког фактора“ на
Балкану, те су њена селекција или издвајање од остатка Западног Балкана више резултат културолошких али и цивилизацијских поимања Немачке, а мање државе која
објективно може да оствари одређене критеријуме за суштинску интеграцију унутар
сложеног правног и економског система Европске уније.33
ТРЕНУТНА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
У ДОМИНАНТНИМ ДРЖАВАМА ЗАПАДА
Када је реч о тзв. западној перцепцији држава и ентитета Западног Балкана, утисак
је да се у оквиру те групе на одређени начин издвајају две микрогрупе. Наиме, и даље
неформална групација названа Западнобалканска шесторка (ЗБ 6) због неуспеха истоимене иницијативе из 2012. године, која је подразумевала нову динамику регионалне
сарадње у том делу Европе и дубље секторско повезивање држава и ентитета (Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Србија, Македонија, Албанија и Косово), поступно показује
да се унутар ње, а када је у питању придруживање и приступање Европској унији, јасно
одвајају две целине.34
Тако је данас уместо концепта Западнобалканске шесторке реалније говорити о ЗБ 2
+ ЗБ 4. Црна Гора и Србија су се издвојиле на одређени начин јер су државе кандидати
за чланство које су отпочеле процес преговора. Ипак, треба имати одређену задршку
јер се и то веома лако може променити. Наиме, захваљујући „суспензивној клаузули,“
која је за Црну Гору, али и за Србију, уведена у преговоре, веома лако се може десити
да се преговори обуставе,35 превасходно у случају драстичнијег непридржавања,
непреузимања и одсуства имплементације законодавства Европске уније које се
односи на Поглавље 23 ‒ Правосуђе и основна права.36 То је посебно наглашено када
је реч о Црној Гори, у вези с којом постоји одређено настојање да јој се наметне што
јаснија и делотворнија борба, пре свега, са системском корупцијом и организованим
криминалом. То, ново правило у преговорима државе кандидата с Европском унијом,
као својеврсна стална претња европској перспективи односно пуноправном чланству,
понукала је премијера Црне Горе Мила Ђукановића да, с друге стране, истакне пример
Исланда, који је 2013. године самостално и једнострано прекинуо преговоре о чланству
у Европској унији.37
Многобројни аналитичари пак сматрају да је очигледан напредак Србије у европским
интеграцијама превасходно везан за њен флексибилнији однос у преговорима с при32 M. Marschall, Corruption is still Problem for Croatia, Transparency International, June 28, 2013, доступно на:
http://blog.transparency.org/2013/06/28/corruption-is-still-a-problem-for-croatia/ (12. 4. 2015).
33 Видети: Србија и ЕУ: Како даље?, Центар за спољну политику, Фондација Friedrich Ebert, Београд, 2012,
стр. 5. и 8.
34 Д. Ђукановић, Западнобалканска шесторка – европски подстицаји регионалној сарадњи, Европско
законодавство, год. ХII, бр. 4546, Београд, 2013, стр. 302–312.
35 Видети: Новине у преговорима: суспензивна клаузула, доступно на: http://eupregovori.bos.rs/novine-upregovorima.html (12. 4. 2015).
36 Ibidem.
37 Цитат црногорског премијера Мила Ђукановића: „Европска комисија као један од партнера увијек
има тај механизам да одустане од преговора уколико види да једна земља кандидат не иде довољно добро. Такође, земља кандидат има право, као што је то Исланд урадио, да каже извините, мени се више ово
друштво не допада.“ У: P. Tomović; S. Janković, Đukanović između EU i vlasti, Radio Slobodna Evropa – Balkanski
servis, Prag, 14. oktobar 2014, доступно на: http://www.slobodnaevropa.org/content/djukanovic-izmedju-eu-ivlasti/26636970.html (12. 4. 2015).
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штинским властима. Управо у контексту тог дијалога, Европска унија би желела да очува нову „архитектуру“ Западног Балкана, у чијој је изградњи и сама учествовала протеклих неколико деценија. Међутим, јасно је да она не може да се одупре претњама таквој
„конструкцији“ које стижу из Тиране, а када је реч о идејама везаним за тзв. уједињење
Косова с Албанијом.38 То је, наиме, сасвим супротно основним принципима Контакт групе о финалном статусу Косова, који су били прокламовани током 2005. године, а с којима
су се сагласиле водеће државе Запада (Сједињене Америчке Државе, Велика Британија,
Француска, Немачка и Италија), али и Руска Федерација, што је веома битно истаћи.39
Један од тих принципа подразумева да неће постојати могућност присаједињења Косова
другим односно суседним државама, а након одређивања његовог коначног статуса.40
Треба уједно истаћи и чињеницу да Црна Гора и Србија напредују и у области
унутрашње демократске консолидације, али и да потенцирају регионалну сарадњу коју
не сагледавају искључиво као услов на путу ка Европској унији. Наравно, треба напоменути и да се те државе суочавају с озбиљним економским проблемима, што, наравно, ствара многобројне унутрашње социјалне проблеме.41 Такође, њихова доминантна
перцепција на Западу Европе, као према државама Балкана и свим оним што то само по
себи носи, оптерећена је историјским наслеђем свих сукоба током XX века. У немачкој
јавности постоји одређена врста традиционалне суздржаности према тим земљама, а неретко и одређене дистанце, која се протезала током готово читавог протеклог столећа.42
С друге стране, у Великој Британији, Француској и земљама нордијске регије постоји
прилично неповољан image тих двеју земаља, који је умногоме и доминантно креиран
током распада друге Југославије и свега што га је пратило.
Босна и Херцеговина и Македонија пак, с друге стране, доминантно су у јавностима
држава Западне Европе виђене као изразито неуспеле државе на западу Балкана.43 То додатно поткрепљују проблеми везани за изградњу демократских институција и владавине
права у тим земљама, али и изразито сложени тамошњи међуетнички односи. Када је реч
о Босни и Херцеговини, поред евидентних аспирација тамошњих српских политичких
елита везаних за јачањем постојећег положаја Републике Српске унутар државе, али и неретких исказивања тежњи ка сепаратизму,44 појављује се и евидентан проблем учесталих
захтева босанскохерцеговачких Хрвата за, на одређени начин, обнављање тзв. Хрватске
заједнице/Хрватске Републике Херцег-Босне.45 Та је творевина званично постојала од
1992. до 1994. године, тј., до формирања данашње Федерације Босне и Херцеговине.
У Македонији је евидентан застој у придруживању не само Европској унији него и
НАТО-у. Актуелни и вишедеценијски спор с Грчком око имена државе, који ван сваке сумње дубоко задире у корпус елементарних националних идентитетских питања,
користи се за учестало „подгревање“ македонских националних осећања и ерупцију
национализма. Одређени видови ауторитарног владања ВМРО–ДПМНЕ и тежња ка
38 Цитат изјаве Еди Раме (Edi Rama), премијера Албаније, дате 5. априла 2015. године: „Уједињење
Албанаца Албаније и Косова, пошто су они заправо Албанци који живе у две албанске државе, незаобилазно
је и неоспорно...“ У: A. Zejneli, Šta je stvarno Rama rekao, Radio Slobodna Evropa – Balkanski servis, Prag, 7. april
2015, доступно на: http://www.slobodnaevropa.org/content/sta-je-stvarno-rama-rekao/26943085.html (12. 4. 2015).
Видети и: ЕУ о Рами: Провокације су неприхватљиве“, Бета, 9. април 2015, пренету у београдском Блицу,
доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/549611/EУ-o-Rami-Provokacije-su-neprihvatljive (12. 4. 2015).
39 Guiding Principles of the Contact Group for a settlement of the status of Kosovo, Point 6, October 7, 2005,
доступно на: http://www.unosek.org/docref/Contact%20Group%20-%20Ten%20Guiding%20principles%20
for%20Ahtisaari.pdf (12. 4. 2015).
40 Ibidem.
41 М. Обрадовић, Када ће Србија изаћи из економске кризе?, Балкан магазин, Београд, 3. новембар 2014, доступно
на: http://www.balkanmagazin.net/nauka/cid144-101734/kada-ce-srbija-izaci-iz-ekonomske-krize (12. 4. 2015).
42 Видети: J. Bajec; N. Jovanović; N. Milenović; G. Nikolić; D. Veljović, Serbian–German Relations: The Real and
the Possible, Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade, 2012, pp. 5–49.
43 EУ envoys warn that Macedonia ‘can explode’, EurActiv, op. cit.
44 Додик одредио датум за отцепљење Републике Српске од Босне и Херцеговине, Санџак прес, Нови
Пазар, 10. април 2015, доступно на: http://sandzakpress.net/dodik-odredio-datum-za-otcepljenje-entitetarepublike-srpske-od-bih (12. 4. 2015).
45 Видети: Deklaracija 6. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, Mostar, 1. mart/ožujak 2015, доступно на:
http://hnsbih.org/deklaracija-6-zasjedanja-hns-a/ (12. 4. 2015).
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сузбијању опозиционог деловања на сваки начин отварају нову раван политичких сукоба у тој земљи, чему се може придодати и очигледно висок степен етничке дистанце
између Македонаца и Албанаца.46
Косово, као део некадашње Југославије, које је својеврсно „праисходиште“ нестабилности у том делу Европе још с почетка 80-их година XX века, такође нема повољан image
на Западу Европе. Штавише, због великог броја илегалних миграната с којима се суочавају
земље, пре свега, Западне Европе, таква представа о Косову се додатно и перманентно
погоршава.47 Истовремено, Косово је суочено с изразитом економском неразвијеношћу,
а не постоје ни адекватни оквири за примену договора са званичним Београдом када
је реч о поштовању права Срба. И сама Европска унија нема једногласан став када је у
питању једнострано прокламована косовска независност. Наиме, Грчка, Кипар, Шпанија,
Румунија и Словачка, упркос извесним притисцима пре свега Сједињених Америчких Држава, и даље нису признале независност Косова. С друге стране, очигледно је да
постоји опредељеност Европске уније да убрза процес евроинтеграција Косова, тако да
је средином 2014. године парафиран, али још не и потписан, Споразум о стабилизацији и
придруживању с властима у Приштини.48 На тај начин се заправо покушава „изједначити“
динамика придруживања Косова с остатком региона Западног Балкана.
***
Претходни својеврсни overview савремених односа између балканских држава и ентитета показује да постоје многобројни проблеми који трају и по неколико деценија.
Европска унија, али и Сједињене Америчке Државе, неретко нису у прилици да утичу на
њихово решавање. Штавише, и поред политике условљавања Европске уније према Западном Балкану, која је дефинисана током и после окончања сукоба на југословенском
подручју (Критеријуми ЕУ из Копенхагена – 1993. година; Процес стабилизације и
придруживања – 1999. година итд.), не постоји значајнији напредак у тој области.49 Истовремено, неретко се показује и извесна незаинтересованост онога што се назива „глобалним Западном“ у односу на Балкан, који се поново и поступно намеће као тема, али
не више захваљујући државама раније „спорног“ Западног Балкана него и државама попут Грчке и/или Бугарске. То је превасходно резултат проблема везаних за актуелну економску кризу, те у случају Грчке, за њено готово предбанкротно стање. С друге стране,
стање у Бугарској карактеришу и недовршене суштинске реформе у области борбе против организованог криминала и корупције и реформе правосудних структура. Готово су
истоветне прилике и у суседној Румунији.
Зато се може констатовати дубинска нестабилност актуелних балканских чланица
Европске уније, које су суочене с готово у потпуности истим проблемима. Они су доминантно везани за дубоку економску кризу, али и за (латентне) унутрашње политичке
нестабилности. Због тога је и однос западног мњења према тим, неретко названим „неуспешним“ државама поприлично негативан пошто у њему доминирају стереотипи о
Балкану, Балканцима, другачијим радним навикама и осталим цивилизацијским вредностима.50 Иако нису преовлађујући, често се у јавностима на западу Европе провлаче
и ставови да је, када се говори о Балкану, реч о државама доминантно православног
46 Gruevski optužuje SDSM u Bitoli, opozicija protestuje u Skoplju, Al Jazeera, 21. mart 2015, доступно на:
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/gruevski-optuzuje-sdsm-u-bitoli-opozicija-protestuje-u-skoplju (12. 4. 2015).
47 EУROPOL, “Organized criminal network involved in irregular migrant smuggling from Kosovo

to the EУ dismantled”, European Migration Network – EMN, March 27, 2015, Internet, http://www.
emnbelgium.be/news/organized-criminal-network-involved-irregular-migrant-smuggling-kosovo-eudismantled, 12/04/2015.

48 „Parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“, Ministarstvo za evropske integracije Kosova, 25. jul 2014,
Priština, Internet, http://www.mei-ks.net/?page=3,5,1011, 12/04/2015.
49 Видети више у: Драган Ђукановић, „Политика Европске уније према Западном Балкану“, у: Драган
Р. Симић (ур.), Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности, Удружење за студије САД у
Србији, Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 225–236.
50 Видети занимљив прилог на http://www.nationalstereotype.com/balkan-stereotypes/.
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хришћанства, насупрот „старој“ и „новој“ католичко-протестантској Европи. Сличан се
аргумент користи и када су у питању државе Западног Балкана, али се томе придодаје и
чињеница да у појединим од њих исламска вероисповест има значаја удео (пре свега, у
Албанији, Босни и Херцеговини и Македонији). Ти се стереотипи о Балкану и овдашњим
државама мање-више могу пресликати и на Француску и Британију, али и на државе на
крајњем северу Европе, односно на земље Скандинавског полуострва.
Ипак, може се уочити да данас управо Грчка и Бугарска, као можда доминантне
државе према којима се испољава наведени неповољни став западног јавног мњења,
на одређени начин представљају својеврсни „громобран“ у односу на Западни Балкан.
То је превасходно последица чињенице да стање у њима и економске прилике унутар
Европске уније, које се односе на Грчку и Бугарску, више заокупљају пажњу и негативне
реакције тамошње јавности, чак и у односу на традиционално нестабилнији западни део
Балкана. С друге стране, државе Западног Балкана ипак покушавају да испуне одређене
услове на путу ка чланству у Европској унији и, у том контексту, лакше прихватају
одређене обавезе наметнуте током процеса стабилизације и придруживања.
Треба напоменути и да се на Западу уочава да поједине државе тог региона покушавају
да „балансирају“ између Европске уније и НАТО-а, с једне стране, и Руске Федерације, с
друге стане, а везано за актуелну кризу у via facti двоетнички подељеној Украјини.51 То се
на првом месту односи на Србију, Македонију и Босну и Херцеговину, које се нису придружиле рестриктивним економским мерама према Руској Федерацији, а које су увеле
земље Европске уније током 2014. године.52 Истовремено, и званична Атина покушава
да успостави што боље односе с Руском Федерацијом, иако је њена претходна влада подржала санкције Европске уније против те земље.53 И то изазива одређену врсту новог и
додатног подозрења и то, пре свега, у Савезној Републици Немачкој.54
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PERCEPTIONS OF THE BALKANS IN CONTEMPORARY
GEOPOLITICAL ENVIRONMENT
Dragan Djukanovic, PhD
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Abstract: The author of this paper analyzes the perception of the entire Balkans by the
dominant public spheres in the Western European countries, in the “old” EU member states. In
this regard, the author says that the public opinion of the leading EU countries, particularly the
Federal Republic of Germany, is more unfriendly towards the current economic and political
developments in Greece, as well as in Romania and Bulgaria, in comparison to their attitude
towards the Western Balkan countries (of which four are candidates for membership). When
it comes to the deep instability of the current Balkan countries which are members of the European Union, it can be noted that they are faced with almost exactly the same issues – deep
economic crisis and internal political instability. The same applies to Croatia, which in 2013
became a member of the European Union.
The countries and entities of the Western Balkans (the so-called Western Balkans Six – WB
6) are in a certain way divided into two groups. Today, one speaks of the Western Balkans 2 +
4, rather than WB 6. Montenegro and Serbia have democratically consolidated themselves in a
certain way and, although faced with economic problems, are leaders of the European integration process. The second group includes Albania, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, as
well as unilaterally seceded Kosovo.
Keywords: the Balkans, Western Europe, European Union, Western Balkans, Germany, image.

ПЕРЦЕПЦИЈА ПРОБЛЕМА КРИМИНАЛНОГ ПОВРАТА
СА ОСВРТОМ НА КАЗНЕНУ ПОЛИТИКУ
Др Миле Шикман1
Мр Драгана Вујић2
Висока школа унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци
Сажетак: Рецидивизам учинилаца кривичних дјела је озбиљан проблем, коме
се посвећује мало пажње, како у професионалном, стручном поступању, тако и у
научноистраживачкој дјелатности. Наравно да за такав третман ове проблематике
не постоје оправдани разлози, а посебно ако се узме у обзир колика је друштвена
опасност и штетност ове појаве. Чак напротив, студије преваленције рецидивизма
требало би да дају одговоре на обим и структуру рецидивизма, тј. удио рецидивиста
у укупној структури извршилаца кривичних дјела (односно удио повратничког криминалитета у укупној структури криминалитета), док би друга истраживања требало да се баве идентификацијом индивидуалних, економско-социјалних и психолошких фактора, те на тај начин да објасне рецидивизам као појаву. У том смислу, Висока
школа унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци, 2014. године спровела је
научноистраживачки пројекат под називом „Рецидивизам извршилаца кривичних
дјела − анализа стања, узроци и превенција“. Циљ наведеног истраживања био је да
се укаже на обим, структуру, карактеристике, узроке и услове који погодују настанку
рецидивизма, адекватност и ефикасност казнене политике, адекватност и ефикасност третмана који се примјењује према учиниоцу кривичног дјела у циљу његове
ресоцијализације, постојање/непостојање и ефикасност постпеналних програма
у Републици Српској, као и да се дају смјернице за будуће проактивно дјеловање а
у циљу смањења удјела рецидивиста у укупној структури извршилаца кривичних
дјела. Узорак испитаника чинили су повратници смјештени у затворским јединицама
на подручју Републике Српске, стручно особље (казнено-поправне институције, центри за социјални рад, полиција, суд) и грађани. Посебну пажњу изазвали су резултати истраживања који се односе на перцепцију проблема криминалног поврата из
угла казнене политике. Наиме, резултати истраживања показали су како се актуелна политика кажњавања може сматрати једним од фактора који погодује, односно
доприноси настанку ове негативне појаве − тј. да она не врши у потпуности своју
функцију. У том смислу, перцепција или став је − да би постојећу казнену политику
према рецидивизму у Републици Српској требало кориговати. Дакле, циљ рада је да
укаже на то какав став у вези са питањем криминалног поврата имају судије које се
баве кривицом у основним судовима у Републици Српској, имајући у виду чињеницу
да се исти могу сматрати творцима казнене политике.
Кључне речи: кривично дјело, извршилац кривичног дјела, рецидивизам, суд,
казнена политика, кривично право, кривично законодавство.
УВОД
Свакодневно смо свједоци пораста криминалитета у нашем друштву, али и
чињенице да су актери кривичних дјела често иста лица. О проблему рецидивизма
се мало говори и још мање пише, па и не чуди што ова тема није нашла своје мјесто у
стручним, научним и академским круговима, бар не оно које јој доликује с обзиром
на тежину посљедица које за собом носи. У прилог томе говори и чињеница да до
сада код нас нису вођени научноистраживачки пројекти, нити друга истраживања
1
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која би детаљније обрадила ову појаву3. Поред тога, у криминолошко-етиолошком смислу, узроци и услови рецидивизма су још увијек неразјашњени, па је и то један од аргумената стављања акцента на овај проблем у друштву. Према постојећим статистичким
извјештајима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, удио повратника
у структури извршилаца кривичних дјела износи око једне трећине4 (Извјештај, 2014), с
тим што је перцепција да је он много већи по одређеним врстама криминалитета, попут
имовинског криминалитета и нарко-криминалитета (Извјештај о истраживању, 2014).
Међутим, усљед непотпуних и скромних параметара статистичких извјештаја, релативно је тешко диференцирати основне карактеристике рецидивизма што увелико отежава
посао на пољу предупређења ове појаве. Исто тако, због постојања низа различитости
у економским, психолошким и другим елементима, као и у етиологији и околностима извршеног кривичног дјела, до сада нису установљене и неке друге заједничке или
специфичне карактеристике свих рецидивиста. Управо је из тог разлога Висока школа
унутрашњих послова ставила акценат на изучавање рецидивизма и рецидивиста5.
Рецидивизам или криминални поврат представља посебан облик криминалитета
којем се у савременој кривичноправној, криминолошкој и пенолошкој литератури не
посвећује много пажње (уједно, ово су и основни аспекти проучавања рецидивизма).
Кривичноправни појам се заснива на једном формалном карактеру, тј. на постојању судске одлуке којом је лице раније осуђивано за вршење кривичног дјела (Maltz, [1984] 2001;
Стојановић, 2009: 280). Уколико се лицу након осуде за кривично дјело поново суди због
вршења било којег кривичног дјела, ради се о општем поврату, а уколико је у питању
дјело исте врсте, ради се о специфичном поврату (Marković, 2007). У криминолошком
смислу рецидивисти су лица која су извршила више од једног кривичног дјела, истог
или различитог типа, независно од постојања судске одлуке. Криминолошко схватање
поврата темељи се на одређеним својствима личности учиниоца дјела – рецидивист
је формиран за вршење кривичних дјела те се стога делинквентно понаша6 (Marković,
2007: 235). Пенолошки појам поврата се везује за поновно издржавање казне лишења
слободе и повратник је оно лице које се налази на издржавању казне лишења слободе, а
већ је раније издржавао једну или више казни ове врсте. У пенолошком смислу, рецидив
показује да изречена казна и примењен третман за раније извршено кривично дело нису
дали позитивне резултате у смислу ресоцијализације (Ilić i Jovanić, 2011). Иако су јасне
разлике између наведених дефиниција, оно што је неоспорно и заједничка карактеристика рецидивиста јесте да су то лица која су склона вршењу кривичних дјела, тј. да показују
тенденцију враћања криминалном понашању, односно да су то лица према којима изречена кривична санкција или друга кривичноправна интервенција (лишавање слободе,
3 Треба нагласити да су истраживања о рецидивизму углавном ограничена на развијене земље, као што
су Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Канада и Аустралија, у којима су доступни потребни
подаци и ресурси за оваква истраживања (Baumer, 1997). Исто тако, доста је спорно питање методологије
прикупљања и обрађивања података о рецидивизму и њихово презентовање. Заправо, стопа рецидивизма
као најразвијенији начин мјерења рецидивизма, често је предмет критика и расправа (Leipold, 2006). Због
тога је и данас значајно дјело америчког криминолога Мајкла Малтца (Michael Maltz), који је 1984. приредио
књигу Рецидивизам, у којој је предложио методологију мјерења рецидивизма (Maltz, [1984] 2001).
4 Тако је од 7.588 пријављених лица за учињена кривична дјела општег криминалитета у 2013. години,
2.435 рецидивиста, што изности 32,09% (Извјештај, 2014). Сличан удио повратника у укупном броју
пријављених лица је евидентиран и ранијих година.
5 Како досадашња истраживања о рецидивизму преступника нису била систематична и сазнања проистекла из њих су служила само појединцима у научне сврхе. Стога је у овом истраживању спроведено
дубље изучавање ове криминолошко-криминалистичке појаве, тачније анализирано је стање рецидивизма преступника на подручју Републике Српске, затим je указано на одређене сегменте етиологије рецидивизма, анализирана је адекватност и ефикасност кривичних санкција, дати су приједлози и сугестије за
унапређење казнене политике, анализирани су постојећи програми ресоцијализације и утврђени су ставови повратника и релевантних субјеката о истим, те утврђени су ставови грађана и релевантних субјеката о
проблему рецидивизма код нас (Извјештај о истраживању, 2014).
6
Основни проблем савремене криминологије је утврђивање тачних карактеристика овог облика
криминалног испољавања, како би се на основу њих могла израдити успјешна стратегија сузбијања и
спречавања рецидивизма.
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постпенални третман и сл.) није дала позитивне резултате у процесу ресоцијализације
(Levinson, 2002; Payne, 2007; Maltz, [1984] 2001).
Ипак, најзначајнија истраживања рецидивизма су предмет истраживања у подручју
криминологије7. У криминолошкој литератури разликујемо три категорије повратника: делинквенти из навике (одликују их недостаци у психичкој сфери, исфрустрираност, извршена кривична дјела у периоду малољетства), професионални делинквенти
(организовани, интелигентни, иницијативни, брутални) и делинквенти по тенденцији
(склоност делинквенцији је условљена ендогеним факторима, гдје се нарочито истиче и
насљедство) (Singer, 1994: 250). У криминолошком смислу поврат не представља посебан
облик криминалитета, што значи да на његову појаву утичу исти фактори који утичу и
на криминалитет уопште, али се може претпоставити да ипак посебан значај имају ендогени фактори или фактори личности. Фактори који су важни у сагледавању етиологије
поврата су: дисфункционална породица, сиромаштво, незапосленост, низак образовни статус, неадекватан третман приликом издржаване казне или неуспјешан процес
ресоцијализације, дружење са криминалцима, одсуство бриге за делинквента након издржане казне и фактори личности (комплекс инфериорности, параноидни поремећај
личности, недостатак емпатије и толеранције) (Милосављевић, 2004: 209214). Теорије
које су дале значајан допринос у објашњену овог облика криминалитета су теорија
етикетирања, теорија диференцијалне асоцијације и идентификације, теорија поткултуре и контракултуре, теорија аномије, теорија примарне и секундарне девијације и
теорија фрустрације (Милосављевић, 2004: 209214).
Као значајан фактор који утиче на појаву рецидивизма јавља се и неадекватан третман или погрешан приступ у процесу ресоцијализације, који се најчешће спомиње са
термином социјалне адаптације, али разлике између ова два појма су јасне. Социјална
адаптација подразумјева неку врсту „поправљања“, док ресоцијализовани осуђеник
подразумијева много више (Macanović, 2011: 40) − корјениту промјену унутрашњег
вриједносног система, која га више неће одвести у делинквентно понашање и изврешење
кривичних дјела. Смисао ресоцијализације се састоји у оспособљавању осуђеника да
поштује друштвене вриједности, да се поново укључе у друштво и тако постану корисни чланови заједнице. Под третманом у казненој установи се подразмијевају поступци
који произлазе из режима рада и живота у казненој установи и у оквиру тог третмана
може се говорити о „преваспитном третману“, али само као о једном његовом саставном дијелу (Мацановић, 2011: 94). Самосталне методе ресоцијализације осуђених лица
су: рад осуђених лица, индивидуални рад с васпитачима, групни рад, осуђеничка самоуправа и образовање, културно-умјетнички рад и физичко васпитање осуђеника. Третман у постпеналном периоду је кључан за потпуну ресоцијализацију, али је то и третман
са највећим пропустима и видљивим недостацима (Мацановић, 2011: 94).
Криминални повратници или рецидивисти су свакако по друштво најопаснија
категорија извршилаца кривичних дјела с обзиром да их одликује професионално
вршење кривичних дјела, специјализација, али и криминална каријера. Такође треба
нагласити како рецидивисти имају најдужу криминалну каријеру међу извршиоцима
кривичних дјела, а посебно скупина коју можемо назвати „каријерним криминалцима“, који се, због својих специфичности, према чињењу кривичних дјела односе једнако
као и некриминална популација према свом легалном послу, што указује на високу
могућност поновног чињења кривичних дјела у ближој будућности (Doležal, 2009: 42).
7 Концепт рецидивизма примјењен је у криминологији од краја XIX вијека, а од двадесетих година прошлог
вијека већ су била доступна прва теоријска учења о рецидивизму. Током седамдесетих и осамдесетих година
било је све више истраживања на пољу рецидивизма, с освртом на кривичноправно реаговање на овај феномен. Деведесетих година већ су реализована истраживања којим се мјерила стопа рецидивизма, узимајући у
обзир број рецидивиста и временски период поврата у криминал. Наредних година додатно су развијане базе
података о рецидивизму, као и методе њиховог прикупљања и обраде, укључујући савремене статистичке
анализе и друге технике, као и комерцијалне статистичке софтвере. Тако је, на примјер, Америчко друштво
криминолога на годишњој конференцији 2000. године посветило панел методологији истраживања рецидивизма под називом „Статистички модел у истраживањима рецидивизма“, на којем су презентоване напредне
статистичке технике које се могу користити у истраживањима рецидивизма (Levinson, 2002).
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Њих карактерише учвршћивање криминалног идентитета и хабитуелни карактер криминалне активности, јер кривична дјела врше по навици, тенденцији и стално, због
чега представљају особен злочиначки тип (Ignjatović, 1998). Истраживања на подручју
криминалне каријере потврдила су како је податак о пријашњем чињењу кривичних
дјела најбољи показатељ будућег криминалног понашања. То потврђује и Сингер који
је описао неколико елемената овог феномена. Он наглашава како постоји феномен вишеструког криминалног поврата који подразумијева поновно чињење кривичних дјела
(Singer, 1994: 247). Уз све то, Бонта (Bonta) истиче да рецидивисте карактерише и изразито непоштовање и кршење социјалних и друштвених правила, што је добар предиктор
и будућег таквог понашања (Bonta, 1997: 1−3).
ПРОБЛЕМ, ЦИЉ И ХИПОТЕЗЕ РАДА
Предмет овог истраживања јесте сагледавање етиологије повратништва (рецидивизам) у извршењу кривичних дјела, а кроз анализу утицај правосудне казнене и законодавне политике на појаву рецидивизма.
Циљ рада је да укаже на то какав став у вези са питањем криминалног поврата имају
судије које се баве кривицом у основним судовима у Републици Српској имајући у виду
чињеницу да се исти могу сматрати творцима казнене политике. Такође, циљ рада је и да
се анализира виђење, тачније став који законодавац у Републици Српској има у односу
на појаву рецидивизма.
У односу на постављени проблем истраживања, постављене су и следеће хипотезе:
Х1: Актуелна политика (не)кажњавања у Републици Српској доприноси појави рецидивизма;
Х2: Начин на који законодавац третира питање поврата у кривичном законодавству
Републике Српске није добро рјешење;
Х3: Изрицањем условне осуде рецидивисти у извршењу кривичног дјела, не може се
постићи сврха кажњавања.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
За потребе овог истраживања користи се статистички метод – статистичка обрада и
анализа резултата истраживања, метод испитивања (анкета за релевантне субјекте на
пољу рада са повратницима − судије), формализована интерпретација и закључивање на
основу статистичке анализе резултата истраживања. Инструмент истраживања у раду
је анкетни упитник полузатвореног типа, са понуђеним алтернативним одговорима и
могућношћу формулисања сопствених одговора, који се односи на ставове и мишљења
релевантних субјеката (судија) о проблему рецидивизма.
Узорак је дефинисан искључиво на основу квантификоване слике основног скупа, а
при његовом избору водило се рачуна о пропорционалној стратумској заступљености,
избјегавању истраживачке пристрасности при избору испитаника који ће бити анкетирани и повећању валидности истраживања избором компетентних испитаника. Узорак сачињавају судије основних судова у Републици Српској који припадају кривичном
одјељењу.
Подаци из анкетног упитника који је кориштен у овом истраживању прикупљени
су од стране посебно едукованих стручњака. Сви испитаници су добровољно пристали да учествују у овом истраживању, при чему им је од стране руководилаца пројекта
зајамчена потпуна анонимност, на начин да су за потребе истраживања, уз испуњени
упитник, водитељима пројекта достављени само подаци о полу, доби, стручној спреми
у тренутку испитивања, те врсти посла који обављају. Прикупљени подаци, добијени
кроз посебно осмишљену анкету за судије, обрађени су методама статистичке анализе.
Подаци су обрађени у SPSS верзији 19.0 и у MS Excel-у.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Анкетни упитник за релевантне субјекте − судије, осмишљен је на начин да се састоји
од сета питања, од којих се првих пет питања односи на демографске карактеристике испитаника, након чега слиједе питања које се односе на ставове испитаника о казненој политици, затим питања о програмима ресоцијализације и на крају питања о постпеналној
помоћи. У овоме дијелу аутори ће се ограничити само на сет питања која се односе на
казнену политику, те интерпретирати резултате који су добијени.
Узорак истраживања судија, као једне од популационих група научноистраживачког
пројекта Рецидивизам у извршењу кривичних дјела – анализа стања, узроци и превенција
износи 19, од чега је девет испитаника (47,4%) мушког пола, док је остатак (10 или 52,6%)
женског пола. Приликом анкетирања судија, настојала се одржати равномјерна географска распрострањеност анкетираних, али је разумљиво да се она није могла у потпуности
испоштовати. Сходно томе, важно је истаћи да су анкетирању приступиле само судије
које се баве кривицом у основним судовима у Републици Српској.
Интерпретација одговора испитаника на питање да ли актуелна
политика кажњавања доприноси појави рецидивизма
Бавећи се етиологијом појаве рецидивизма, интересовало нас је да ли актуелна политика кажњавања доприноси овој појави, као и какав став у вези са тим имају судије,
које се оправдано могу сматрати кључним креаторима казнене политике. Као основ за
тврдњу да актуелна (негативна) политика кажњавања доприноси појави рецидивизма
послужило нам је једно истраживање спроведено 2009. године на подручју цијеле БиХ, а
чији је циљ био да укаже на то каква је политика кажњавања заступљена када је у питању
кривично дјело насиља у породици. Наиме, под покровитељством мисије ОСЦЕ-а у
БиХ, 2009. године је спроведено истраживање које је показало да је насиље у породици
у значајној мери присутно у БиХ и да најчешће погађа жене и децу (Насиље у породици,
2009). Наведеним истраживањем, које је спроведено на подручју цијеле БиХ, обухваћено
је укупно 289 предмета насиља у породици. Изречене санкције у овим предметима су
анализиране како би се добио податак о казненој политици када је у питању кривично дјело насиља у породици, учесталост изрицања појединих кривичних санкција, као
и друге појединости које карактеришу санкције изречене за дјела насиља у породици.
Анализом су обухваћени правноснажно ријешени предмети из периода 2004−2010. године, који се односе на предмете из ФБиХ, Републике Српске и БДБиХ. Као резултат овог
истраживања јавила су се три тренда које Мисија ОСЦЕ-а у БиХ сматра проблематичним, и то: 1. Одмјеравање казне на граници или испод границе прописане законом (ово
представља стални проблем за све облике кривичних дјела). Резултати праћења судских
поступака показују да се и у ФБиХ и у Републици Српској изречена казна затвора учиниоцима, сходно одредбама Кривичног закона, креће у распону од три, шест или десет
мјесеци. Чак се за велику већину ових предмета изриче условна осуда, којом се утврђује
казна затвора у трајању од шест, четири или два мјесеца, што је испод границе прописане законом. Поред тога, у неколико предмета за које закон прописује казну затвора, суд
је одлучио да прихвати захтјев оптуженог и изрече новчану казну у замјену за затвор.
Тешко је, ако не и немогуће, одредити на који начин су отежавајуће и олакшавајуће околности утицале на евентуалну казну. Судови не образлажу на који начин су ти фактори
утицали, на пример, на одлуку да је условна осуда адекватнија од казне затвора, или на
који начин су олакшавајуће околности утицале на изрицање казне испод границе прописане законом. 2. Блажа квалификација кривичног дјела и неспремност да се насиље
у породици процесуира у стицају са другим кривичним дјелима (Други проблем односи се на процесуирање учинилаца за основни или неквалификовани облик кривичног
дјела насиља у породици, иако би се дјело могло подвести под квалификовани облик
насиља у породици, који укључује кориштење ватреног оружја, и који оставља негативне
посљедице на дјецу или узрокује тешке тјелесне повреде. Посебно су алармантни пред-
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мети злостављања дјеце, за које се учиниоцима није на терет стављао квалификовани облик дјела). Блажа квалификација може указивати на то, да на институционалном нивоу
постоји дубоко неразумијевање природе и облика у којем се насиље у породици може
појавити. 3. Пропуст да се опозове условна осуда због извршења новог дјела у току времена провјеравања (Кривичним законима ФБиХ и БДБиХ прописује се да условна осуда
мора бити опозвана ако у току времена провјеравања осуђена особа буде осуђена за друго кривично дјело и за то дјело јој буде изречена казна затвора од двије или више година.
То значи да ће у ФБиХ и БДБиХ, судећи према садашњој пракси кажњавања, понављање
кривичног дјела насиља у породици у времену провјеравања врло ријетко прећи праг
када условна осуда мора бити опозвана. Ако је за друго дјело особи изречена казна у
краћем трајању, суд ће процијенити хоће ли условна осуда бити опозвана. Међутим, од
августа 2010. године изрицање условне осуде у Републици Српској је теже. У складу са
чланом 47, став 4 Кривичног закона Републике Српске, условна осуда не може бити изречена учиниоцу који је већ осуђен на условну осуду за било које кривично дјело, или
који је већ осуђиван на казну затвора. Поред тога, условна осуда треба бити опозвана ако
учинилац у времену провјеравања изврши једно или више кривичних дјела. С обзиром на
то да нема ограничења када је у питању тежина будућег кривичног дјела, то значи да се
одредба о опозиву треба примијенити код поновљене осуде за насиље у породици. Општи је закључак да судови на подручју цијеле државе ријетко опозивају условну осуду.
Све претходно наведено смо преточили у тврдњу да оваква (негативна) актуелна политика кажњавања доприноси појави рецидивизма, у вези са којом смо тражили потврду или негацију од стране судија који се са правом сматрају творцима казнене политике. На ово питање испитаницима су понуђени одговори у оквиру којих су се они могли
изјаснити само за један од понуђених одговора и нису могли дати властити одговор,
односно та могућност није остављена.
Процентуални однос датих одговора испитаника на ово питање представљен је у табели 1.
Табела 1. Актуелна политика кажњавања
Фреквенција
У потпуности се слажем
Слажем се
Нити се слажем, нити се не слажем
Не слажем се
У потпуности се не слажем
Укупно

2
3
5
8
1
19

Проценат
10,5
15,8
26,3
42,1
5,3
100

Кумулативни проценат
10,5
26,3
52,6
94,7
100

Извор: Извјештај о истраживању, 2014.
Сагледавајући дистрибуцију одговора испитаника у наведеној табели, може се
закључити да су ставови судија у погледу доприноса политике кажњавања појави рецидивизма подјељени, чему у прилог свједочи сљедеће: од укупног броја испитаника, њих
пет или 26,3% се у већој или мањој мјери слажу са чињеницом да политика кажњавања
игра значајну улогу у појави рецидивизма, девет испитаника или 47,4% сматрају да политика кажњавања нема никакву улогу у етиологији ове појаве, док се пет испитаника
(26,3%) опредијелило за одговор − нити се слажем, нити се не слажем.
Резултат који указује на чињеницу да се актуелна политика кажњавање може сматрати једним од узрочника ове појаве сам по себи није изненађујући, већ је заправо очекиван. Чини се да судови не успијевају осигурати да су казне сразмјерне тежини кривичног
дјела. Ако кривичноправне санкције представљају друштвену осуду извршеног кривичног дјела, казне испод границе прописане законом шаљу јасан сигнал да се криминалитет не сматра озбиљном друштвеном појавом и да не завређује подједнако озбиљну
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казну. Сходно томе, не би требало да нас чуди податак изнесен од стране Министарства унутрашњих послова Републике Српске, добијен увидом у годишњи статистички
извјештај, по коме удио повратника у структури извршилаца кривичних дјела износи
око једне трећине (Извјештај о раду, 2014).
Наиме, одмјеравање казне испод границе прописане законом (што је често присутно у нашој казненој политици) дозвољено је када суд утврди „постојање нарочито
олакшавајућих околности које указују на то да се и ублаженом казном може постићи
сврха кажњавања“. Проблем представља чињеница да образложења суда пружају мало
или готово нимало информација о појединостима тих околности, на који начин су
утврђене, или на који начин се оне односе на ту конкретну изречену казну, те то да се
суд не позива увијек на постојање „нарочито олакшавајућих околности“. Чини се да
анализа судске праксе указује на то да судови тумаче постојање више олакшавајућих
околности као постојање „нарочито олакшавајућих околности“ у датом предмету.
Међутим, то није прописано законом, а суд би морао образложити шта представља
„нарочито олакшавајуће околности“ у конкретном предмету. Кажњавање на граници
или испод границе прописане законом такође је, на извјестан начин, потпомогнуто
могућношћу кориштења скраћених поступака. Тако, често кориштење казненог налога представља одређени проблем, посебно у кривичним дјелима насиља у породици с
израженим степеном насиља, с обзиром на то да његова примјена гарантује изрицање
незатворске казне8. Имајући у виду да се у овим поступцима не одржава главни претрес, то може умањити пуни учинак процесуирања оптуженог и зато неће произвести
ефект одвраћања од понављања кривичног дјела. Поред тога, важно је напоменути да
изостанак главног претреса значајно умањује могућност да жртве учествују у суђењу
или увиде да је правда задовољена на суду. Осим тога, путем института преговарања9 о
кривици дата је могућност изрицања казне испод законом одређеног минимума, чак и
ако не постоје „нарочито олакшавајуће околности“.
С друге стране гледано, посебан проблем у рјешавању криминалног поврата се јавља
у ситуацији када извршилац кривичног дјела криминалитет прихвата, односно бира као
професију, а сматра се да је таквих рецидивиста све више.
Резултати овог истраживања само су потврдили наведену тврдњу да се (негативна) казнена политика може сматрати једним од фактора у настанку рецидивизма, те да
су сазнања о рецидивистима штура и недовољна, што указују на нужност опсежнијег
истраживања ове појаве како би се на темељу нових истраживања створили и нови програми и мјера за спрјечавање или смањење могућности појаве криминалног поврата на
темељу теоријских претпоставки.
Интерпретација одговора испитаника на питање да ли је третирање поврата у
извршењу кривичног дјела као факултативне отежавајуће околности у нашем кривичном законодавству − добро рјешење
Као кључно, наметнуло се и питање третирања поврата у нашем кривичном законодавству. Наиме, за постојање поврата законодавац не поставља никакве услове, осим да
је учинилац најмање једанпут раније осуђиван. Законодавац поврат третира као факултативну отежавајућу околност. Зато што приликом одлучивања да ли ће поврат узети
као отежавајућу околност, законодавац суд упућује на околности које се тичу раније
учињеног кривичног дјела и оног за које му се суди – да ли су оба дјела учињена из истих
побуда, као и колико је времена протекло од раније осуде, односно од издржане, опрош8 Према Закону о кривичном поступку Републике Српске, издавање казненог налога може се примијенити
на „кривично дјело с прописаном казном затвора до пет година или новчаном казном“. Анализом судских
пресуда кориштених у истраживању насиља у породици утврђено је да је у 45,67% случајева од укупно
анализираних 289 предмета који су праћени, изречена кривичноправна санкција резултат издавања
казненог налога, института који представља механизам за убрзавање кривичног поступка.
9 Такође, у истраживању о насиљу у породици забиљежен је и податак да су споразуми о признању
кривице закључени у 13,15% случајева, од укупног броја предмета који су праћени. Већина споразума
предвиђала је условну осуду (78,95%). За разлику од тога, само је у 10,53% ових предмета предвиђена казна
затвора, а у 10,53% предмета новчана казна. Законом се изричито прописује да се споразумом о признању
кривице може изрећи казна испод законом прописаног минимума казне за одређено кривично дјело.
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тене или застарјеле казне. Ово нису услови за постојање поврата, већ само околности
које суд узима у обзир приликом доношења одлуке о томе да ли ће поврат узети као
отежавајућу околност (Вујић, 2014: 350). Наравно, као и код свих других отежавајућих
околности, суд се приликом одмјеравања казне мора кретати у оквиру прописане казне
за ново дјело за које одмјерава казну учиниоцу који је већ једанпут био осуђиван. Наведени услови су постављени тако широко да суду дају широке могућности у погледу
процјене када ће поврат узети као отежавајућу околност а када неће. Једноставно речено, поврат у извршењу кривичног дјела могао би се узети као отежавајућа околност када
је испуњена само једна околност у одређеном случају, мада у неком другом не мора, што
је све, уз остале околности, препуштено слободној судској процјени (Вујић, 2014: 350).
Дакле, из законске експресије јасно произилази да приликом одлучивања да ли ће поврат узети као отежавајућу околност закон посебно сугерише суду да процјењује однос
раније учињеног и новог дјела.
С тим у вези, интересовали су нас ставови испитаника у вези са питањем − да ли је
третирање поврата у извршењу кривичног дјела као факултативне отежавајуће околности у нашем кривичном законодавству добро рјешење? На ово питање, испитаницима су понуђени одговори у оквиру чега су се они могли изјаснити само за један од
понуђених одговора и нису могли дати властити одговор на ово питање, односно та
могућност није остављена.
Процентуални однос датих одговора испитаника на ово питање представљен је у табели 2.
Табела 2. Третирање поврата у КД
Фреквенција
У потпуности се слажем
Слажем се
Нити се слажем, нити се не слажем
Не слажем се
Укупно

Извор: Извјештај о истраживању, 2014.

6
9
2
2
19

Проценат
Кумулативни проценат
31,6
31,6
47,4
78,9
10,5
89,5
10,5
100
100

Из дистрибуције одговора испитаника је видљиво да од укупног броја испитаника
већина испитаника, њих 15 или 79% сматра да је третирање поврата као факултативне
отежавајуће околности у кривичном законодавству добро рјешење, два испитаника или
10,5% сматрају да такво рјешење није добро, док су се два испитаника или њих 10,5%
опредјелила за одговор − нити се слажем, нити се не слажем. Испитаницима који би
дали негативан одговор на ово питање понуђена је могућност да свој став образложе
у наредном питању, које гласи: „Уколико је одговор на претходно питање негативан,
образложите зашто третирање поврата као факултативне отежавајуће околности у нашем кривичном законодавству није добро рјешење“. Из наведеног произилази да је ово
питање питање било условљено негативним одговором на претходно питање, које се
односило на третирање поврата. Само један од два испитаника који су дали негативан
одговор на питање које се односило на третирање поврата у кривичном законодавству
је образложио зашто третирање поврата у нашем кривичном законодавству као факултативне отежавајуће околности није добро рјешење. Његов став је сљедећи: „Сматрам да
се поврат треба третирати као обавезна отежавајућа околност и да се већини рецидивиста у извршењу кривичних дјела треба изрицати казна затвора“.
Резултат који указује на чињеницу да је третирање поврата као факултативне отежавајуће околности у нашем кривичном законодавству добро рјешење, сам по
себи је изненађујући. А ево и зашто. У судским пресудама, у дијелу који се односи на
одмјеравање казне учиниоцу кривичног дјела, обавезно се узимају у обзир олакшавајуће
околности које се користе као основа за блажу казну или ублажавање казне. Низ таквих
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различитих околности узима се у обзир, као нпр. позивање на ранију неосуђиваност
оптуженог, признање кривице, изражавање кајања за кривично дјело или њихова
комбинација. Посебно је интересантна чињеница да се ранија неосуђиваност лица
у готово свим случајевима узима у обзир као олакшавајућа околност. С друге стране,
чињеница да је лице већ раније било осуђивано за једно или више кривичних дјела,
може, а не мора да се узме у обзир као отежавајућа околност, што је у потпуности препуштено слободној судијској процјени. Приоритет ка коме се у посљедње вријеме посебно тежи и који је често истицан од стране научне јавности односи се на прецизност
и одређеност правне норме. Код рјешавања питања поврата у нашем кривичном законодавству та форма није задовољена из сљедећег разлога. Приликом одлучивања да ли
ће поврат узети као отежавајућу околност законодавац суд упућује на околности које
се тичу раније учињеног кривичног дјела и оног за које му се суди, да ли су оба дјела
учињена из истих побуда, као и колико је времена протекло од раније осуде, односно
од издржане, опроштене или застарјеле казне. Ово нису услови за постојање поврата,
већ само околности које суд узима у обзир приликом доношења одлуке о томе да ли ће
поврат узети као отежавајућу околност. Наравно, као и код свих других отежавајућих
околности суд се приликом одмјеравања казне мора кретати у оквиру прописане казне
за ново дјело за које одмерава казну учиниоцу који је већ једанпут био осуђиван. Наведени услови су постављени тако широко да суду дају широке могућности у погледу
процјене када ће поврат узети као отежавајућу околност, а када неће. Једноставно речено, поврат у извршењу кривичног дјела могао би се узети као отежавајућа околност када
је испуњена само једна околност у одређеном случаја, мада у неком другом не мора, што
је све, уз остале околности, препуштено слободној судској процјени (Вујић, 2014: 350).
Кључни сегмент овог питања јесте навођење испитаника на преиспитивање законског нормирања поврата кроз сагледавање датог рјешења које је садржано у законским
нормама и могућност давања испитанику опције да образложи евентуалну мањкавост
таквог законског нормирања. Сагледавајући ранија кривичноправна рјешења када је у
питању поврат, може се закључити да је у актуелном Кривичном закону поврат третиран на доста блажи начин него у ранијим законодавним рјешењима, из сљедећег разлога.
Раније, наше кривично законодавство је познавало и вишеструки поврат као факултативни основ за пооштравање казне. Послије измјена и допуна из 2003. године он се више
није ни могао звати вишеструким повратом, јер се као услов за пооштравање казне није
захтјевало да је учинилац био најмање два пута осуђиван. Теоретичари и практичари
данашњице сматрају да је овакво рјешење доста необично имајући у виду чињеницу
да се ради о старом проблему изналажења начина реаговања на вишеструки поврат.
Ранијем рјешењу могао се упутити приговор да се учинилац строжије кажњава због
кривичних дјела за која је већ био кажњен, односно осуђен. Једно од могућих рјешења
наведеног проблема, а које познају нека савремена европска законодавства, јесте да
се уз казну одмјерену према општим правилима вишеструком повратнику изрекну
одговарајуће специјалне мјере безбједности, како би се утицало на повећану опасност
коју лице испољава за извршење кривичног дјела (Стојановић, 2009: 280). Кривични закон више не познаје поврат као основ за пооштравање казне.
Закључак који се намеће, као резултат тврдње да је третирање поврата у нашем кривичном законодавству добро рјешење, јесте да испитаници, у највећем броју случајева,
сматрају да је то заиста добро рјешење, те да такав став законодавца није потребно додатно преиспитивати нити кориговати, без обзира на претходно изнијет статистички
показатељ у вези са криминалним повратом. Наиме, из добијених података није могуће
закључити да ли су испитаници спремни рецимо да иду са иницијативом за измјену
законских норми у дијелу који третира рецидивизам у циљу прецизнијег нормирања
ове проблематике, да ли би се проблем рецидивизма донекле позитивно ријешио
враћањем у кривично право категорије вишеструког поврата који је служио као основ
за пооштравање казне таквом учиниоцу и сл.
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Интерпретација одговора испитаника на питање да ли се сврха кажњавања (утицај
на учиниоца да не чини више кривична дјела и његово преваспитавање) може остварити изрицањем условне осуде рецидивисти у извршењу кривичног дјела
Пракса обилује примјерима изрицања условне осуде на условну осуду рецидивисти у
извршењу кривичног дјела. Сходно томе, интересовало нас је да ли се сврха кажњавања
у домену специјалне превенције (утицај на учиниоца да не чини више кривична дјела
и његово преваспитавање) може остварити изрицањем условне осуде рецидивисти у
извршењу кривичног дјела. Дакле, приликом одмјеравања казне суд мора водити рачуна
о томе да је у конкретном случају потребно постићи сврху кажњавања. Када је у питању
сврха кажњавана, посебно њен дио који се односи на специјалну превенцију, поставља
се питање да ли се она може остварити изрицањем повратнику у извршењу кривичног дјела свих кривичних санкција које познаје наше кривично законодавство, гдје се у
првом реду мисли на условну осуду?
У неким кривичним законодавствима из ранијег периода предвиђена су била
одређена ограничења везана управо за ову кривичну санкцију. Наиме, у погледу услова
везаних за учиниоца кривичног дјела, полазило се од става да донекле треба ограничити
круг лица којима се може изрећи условна осуда, гдје се у првом реду мислило на рецидивисте. Наше кривично законодавство није познавало овакво рјешење све до измјена и
допуна Кривичног закона из 2010. године. Управо до тада кривично законодавство није
познавало никаква ограничења када је у питању примјена ове кривичне санкције. Према Кривичном закону Републике Српске, упозоравајуће санкције се изричу кривично
одговорном учиниоцу кривичног дјела само у случајевима када, с обзиром на природу
и тежину дјела, околности под којима је дјело учињено и личност учиниоца, није нужна примјена казне и када се сврха кажњавања може постићи упозорењем уз пријетњу
казном или само упозорењем. Као такве, мјере упозорења су намијењене првенствено
примарним делинквентима, односно лицима која су први пут извршила кривично дјело.
Законодавац није ограничио примјену ове кривичне санкције само на одређене
категорије учинилаца, из чега произилази да се она може изрећи према сваком учиниоцу кривичног дјела (примарном делинквенту или повратнику), под условом да суд стекне увјерење да ће се и таквом санкцијом постићи сврха кажњавања (Вујић, 2014: 352).
Измјенама и допунама Кривичног закона из 2010. године предвиђена су извјесна
ограничења у примјени ове санкције, и то на сљедећи начин: „Условна осуда не може се
изрећи учиниоцу којем је већ једном изречена условна осуда за кривично дјело и учиниоцу који је једном или више пута правноснажно осуђиван на казну затвора.“
Процентуални однос датих одговора испитаника на ово питање представљен је у табели 3.
Табела 3. Сврха кажњавања
Слажем се
Нити се слажем, нити се не слажем
Не слажем се
Укупно

Фреквенција
8
2
9
19

Извор: Извјештај о истраживању, 2014.

Проценат
Кумулативни проценат
42,1
42,1
10,5
52,6
47,4
100
100

Сагледавајући дистрибуцију одговора испитаника на наведено питање, може се
закључити да су ставови судија у погледу остваривања сврхе кажњавања подијељени,
чему у прилог свједочи сљедеће: од укупног броја испитаника, њих 10 или 52,6% сматра да
се сврха кажњавања може постићи изрицањем условне осуде рецидивисти у извршењу
кривичног дјела, док 9 испитаника или 47,4% сматра да се она не може остварити на наведени начин. У овом случају се ниједан испитаник није опредијелио за опцију нити се
слажем, нити се не слажем.

Миле Шикман, Драгана Вујић

267

Трећи проблем овог истраживања био је утврдити да ли се може остварити сврха
кажњавања и то у домену специјалне превенције (утицај на учиниоца да не чини више
кривична дјела и његово преваспитавање) изрицањем условне осуде рецидивисти у
извршењу кривичног дјела. Према добијеним резултатима, може се закључити да су
испитаници мишљења да је претходно наведени циљ тешко остварити на описан начин, те исти сматрају да би рецидивисте у извршењу кривичних дјела требало строжије
кажњавати.
Наиме, законодавац на индиректан начин о поврату говори и у члану 28, који се односи на сврху кажњавања. Иако се у већини европских кривичних законодавстава не
одређује изричито сврха кажњавања, оправдана је оцјена у нашој литератури да је добро што је наш закон прихватио, или боље рећи задржао, овакво рјешење (Бабић, 2008:
147). Сврха кажњавања у нашем кривичном законодавству одређена је на два начина.
Кривични закон најприје у одредби члана 5 став 3 одређује општу сврху свих кривичних санкција а то је сузбијање противправних дјелатности којима се угрожавају или
повријеђују вриједности заштићене кривичним законодавством, односно превентивни утицај на друге да поштују правни систем и не чине кривична дјела, те спречавање
учиниоца да чини кривична дјела и подстицање његовог преваспитавања. Полазећи од
тако постављених општих оквира сврхе кажњавања, закон је одредио само сврху казне односно сврху кажњавања, и то: 1) спречавање учиниоца да чини кривична дјела и
његово преваспитавање; 2) утицај на друге да не чине кривична дјела и 3) развијање
и учвршћиивање друштвене одговорности изражавањем друштвене осуде за кривично дјело и неопходност поштовања закона. У кривичне законе Федерације БиХ (у
даљњем тексту − ФБиХ) и Брчко дистрикта БиХ (у даљњем тексту − БДБиХ) уведен је
од 2010. године још један елемент сврхе кривичноправних санкција уопште – „заштита
и сатисфакција жртава кривичних дјела“ (члан 7, тачка б КЗ ФБиХ и члан 7, тачка б КЗ
БДБиХ). Сматра се да је овакво рјешење корисно јер представља одређени путоказ суду
приликом одмјеравања казне, с обзиром на то да наш закон примјену многих института
везује за остваривање сврхе кажњавања, као што су одмјеравање казне, ублажавање и
ослобођење од казне и сл. Дакле приликом одмјеравања казне суд мора водити рачуна
о томе да је у конкретном случају потребно постићи сврху кажњавања. Из добијених
разултата истраживања могао би се извести закључак да оваква врста казне (условна
осуда), када је у питању поврат учинилаца, не испуњава на адекватан начин сврху кривичноправних санкција уопште, а која се односи на пружање „заштите и сатисфакцију
жртве“. Такође, закључак је и да оваква пракса кажњавања умањује домет норме, која за
циљ има и поправљање учинилаца кривичних дјела, зато јер оптуженог не суочава са
природом, озбиљношћу и посљедицама његових радњи.
ЗАКЉУЧАК
С обзиром на дефинисани циљ истраживања, резултати истраживања су показали: да
се казнена политика може сматрати битним чиниоцем у настанку ове негативне појаве;
да би ипак требало ићи укорак са захтјевима које истиче научна и стручна јавност, везаним за прецизност и одређеност законских норми, гдје се у овом случају мисли на оне
које се односе на питање рецидивизма; да би требало стати са лошом праксом судова да
рецидивистима у извршењу кривичних дјела изричу „благе“ санкције, гдје се у првом
реду мисли на условну осуду. Резултати овог истраживања у складу су са теоријским поставкама о питању рецидива или криминалног поврата, али из ових података ипак није
видљива цјелина. Можемо, дакле, закључити да су потврђене све хипотезе од којих се у
овом раду кренуло:
− aктуелна политика (не)кажњавања у Републици Српској доприноси појави рецидивизма, што своје оправдање налази у сљедећим чињеницама: присутан је тренд
одмјеравање казне на граници или испод границе прописане законом, те опредјељивања
за „блажу“ квалификацију кривичног дјела; такође, приметни су и пропусти код
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опозивања условне осуде због извршења новог дјела у току времена провјеравања, што
све заједно ствара утисак да судови не успијевају осигурати да изречена казна буде
сразмјерна тежини извршеног кривичног дјела. Оваквом казненом политиком шаље
се негативна порука друштву, да се криминалитет не сматра озбиљном друштвеном
појавом и да не завређује подједнако озбиљну казну. Стога и не чуди чињеница да се
рецидивизам учинилаца кривичних дјела не сматра озбиљним друштвеним проблемом,
што се оправдава тиме да се овој појави посвећује јако мало пажње како у професионалном, стручно поступању, тако и у научноистраживачкој дјелатности;
− начин на који законодавац третира питање поврата у кривичном законодавству
Републике Српске није добро рјешење из разлога што законодавац поврат третира као
факултативну отежавајућу околност. Парадокс који је присутан у нашој судској пракси
јесте чињеница да се ранија неосуђиваност извршиоца кривичног дјела готово без изузетка третира као олакшавајућа околност, док се ранија осуђиваност, као опозит претходном, може, а не мора третирати као отежавајућа околност. Све ово је у колизији са
сврхом кажњавања у домену специјалне превенције, гдје се поновним чињењем кривичног дјела указује на то да првобитна изречена санкција није дала очекиване резултате а
који се, сагледани из домена специјалне превенције, описују реченицом „утицај на учиниоца да не чини више кривична дјела и његово преваспитавање“;
− изрицањем условне осуде рецидивисти у извршењу кривичног дјела не може се
постићи сврха кажњавања, јер се на тај начин умањује домет законске норме којом се
дефинише сврха кажњавања, а која за циљ има поправљање учинилаца кривичних
дјела (у дијелу специјалне превенције) зато јер оптуженог не суочава са природом,
озбиљношћу и посљедицама његових радњи, нити се на овај начин постиже пружање
заштите и сатисфакције жртви кривичног дјела. Такође, не смијемо занемарити ни генералну превенцију која се огледа у томе да се изрицањем кривичних санкција (казненом
политиком) дјелује и на потенцијалне учиниоце да не чине кривична дјела, о чему суд
мора водити рачуна приликом одмјеравања казне, гдје је у сваком конкретном случају
потребно постићи сврху кажњавања.
Наведени закључци се могу сматрати забрињавајућим, ако се узме у обзир да би управо
казнена политика требало да буде кључни фактор у смањењу рецидивизма и спречавању
понављања кривичних дјела. Наиме, правилним усмјеравањем казнене политике на криминалитет повратника, могло би се у знатној мјери утицати и на смањење криминалитета
уопште (узимајући у обзир висок удио рецидивизма у укупном криминалитету).
На основу добијених резултата истраживања, који се тичу перцепције судија у погледу криминалног поврата могу се дефинисати и одређене препоруке de lege ferenda:
− Неопходно је иницирати измјену законских прописа (Кривични закон) у дијелу који
третира рецидивизам, у смислу прецизнијег нормирања ове проблематике. Прецизније
речено, законодавац питање поврата рјешава на сљедећи начин: „када суд одмјерава казну учиниоцу за кривично дјело учињено у поврату, посебно ће узети у обзир да ли је
раније учињено дјело исте врсте као и ново дјело, да ли су оба дјела учињена из истих
побуда и колико је времена протекло од раније осуде односно од раније издржане или
опроштене казне“. Овако дефинисана норма је доста широко постављена, јер се из ње
не види нпр., који је то временски период потребан да протекне између два извршена
дјела, да би се поврат третирао као отежавајућа околност; гдје је уцртана та имагинарна граница између времена када је ризично поново поновити дјело и времена када тај
ризик престаје; да ли ће судија третирати поврат као отежавајућу околност онда када је
учинилац извршио ново дјело, које није сродно са ранијим, али је извршено из истих побуда, иако је између извршења ових дјела протекао знатан временски интервал? Бројна
питања се могу поставити за ову, на претходно интерпретирани начин законску норму,
на која је тешко дати одговор управо из разлога што је сама норма конципирана доста
„широко“, па ономе који је тумачи и примјењује даје доста слободе у одлучивању. Оно
што је неспорно јесте да је законодавац оваквим нормирањем на неки начин препустио
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суду да сходно свом слободном судијском увјерењу тумачи законску норму везану за
поврат различито, у зависности од конкретног случаја;
− Увођење (враћање) у кривично законодавство категорије вишеструког поврата као
основа за пооштравање казне таквом учиниоцу (отежавајућа околност);
− Препорука за даља научна истраживање ове проблематике како би се могла вршити даљња истраживања те на темељу добијених података одређивати превентивне и
третманске смјернице.
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THE PERCEPTION OF THE PROBLEM OF CRIMINAL RECIDIVISM
WITH REFERENCE TO THE PENAL POLICY
Mile Shikman, PhD
Dragana Vujic, MA
University of Banja Luka, College of Internal Affairs
Abstract: The recidivism of criminal offenders is a serious problem which has been paid little
attention to, both in professional or expert manner, as well as in scientific-research manner. There
are no justifiable reasons to treat this issue in such way, especially if one takes into consideration
the social danger and harmfulness of this phenomenon. On the contrary, the prevalence studies
of recidivism should provide answers on what the scope and structure of recidivism are, i.e. what
is the share of recidivists in the overall structure of perpetrators (i.e. the share of criminal recidivism in the overall structure of crime), while, on the other hand, some other research should
identify the individual, economic, social and psychological factors, which could explain the occurrence of recidivism. In this sense, in 2014, the College of Internal Affairs, University of Banja
Luka carried out a research project entitled “Recidivism of criminal offenders – the analysis of the
state of play, causes and prevention”. The purpose of the study was to point out the scope, structure, characteristics, causes and conditions that are favorable to the occurrence of recidivism, the
adequacy and effectiveness of penal policy, the adequacy and effectiveness of the treatment applied towards criminal offenders for the purpose of their re-socialization, the presence/absence
and efficiency of post-penal programs in the Republic of Srpska, as well as guidelines for future
proactive activities aimed at the decrease of the share of criminal recidivists in the overall structure of perpetrators. The research sample consisted of criminal recidivists situated at detention
facilities in the Republic of Srpska, professional staff (correctional institutions, centers for social
work, police, and courts) and citizens. Special attention was provoked by the research results
related to the perception of the issue of criminal recidivism from the perspective of penal policy.
The results have shown that the current penal policy can be considered as one of the factors that
favor or contribute to the occurrence of this negative phenomenon, i.e. it does not perform its
function in full capacity. In this sense the perception is that the penal policy in terms of criminal
recidivism should be corrected. Therefore, this paper wants to point out what is the stance of
judges who deal with penalty in basic courts in the Republic of Srpska and who can be considered
penal policy makers towards criminal recidivism.
Keywords: criminal offence, criminal offender, recidivism, court, penal policy, criminal law,
criminal legislation.

ТАЈНИ НАДЗОР КОМУНИКАЦИЈА И ТАЈНО ПРАЋЕЊЕ И
СНИМАЊЕ – АНАЛИЗА СТАЊА, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
Др Жарко Синђелић
Јавни бележник, Град Београд
Градска општина Обреновац
Сажетак: Према стандардима Суда за људска права, грађани, из разлога правне
сигурности, унапред морају знати под којим условима могу бити тајно оптички или
тонски снимани. Наиме, према стандардима Суда за људска права законом се мора
прецизирати о којој врсти снимања је реч, да би грађани унапред могли знати када,
без свог знања и одобрења, могу бити снимани тонски а када оптички. Тај стандард
није испуњен ни када је реч о посебној доказној радњи тајног надзора комуникација
из члана 166 новог ЗКП-а, ни код посебне доказне радње тајног праћења и снимања
из члана 171, става 1 новог ЗКП-а. Према пракси Суда, није довољно да је примена
тајних мера надзора и снимања уређена законом, већ је потребно и да тај закон има
одговарајућу прецизност односно квалитет.
Кључне речи: непосредна вербална комуникција, озвучење простора, стандарди.
УВОД
Посебне доказне радње се често означавају као специјалне доказне односно истражне технике и представљају одређене начине прикупљања доказа који су по свом
карактеру атипични, те се примењују само у односу на нека кривична дела која су, с
једне стране, веома тешка односно озбиљна, како у фактичком погледу с обзиром на
последице које проузрокују у једном општем животном смислу, тако и у кривичноправном погледу с обзиром на казну која је за њих прописана, док се, с друге стране,
таква дела због неких својих феноменолошких карактеристика, те психолошких и
других особина њихових учинилаца, веома тешко откривају, разјашњавају и доказују
коришћењем уобичајених односно редовних доказних метода.1 То је и условило потребу да се у савремена кривичнопроцесна законодавства уведу тзв. специјалне истражне технике односно посебне доказне радње, те да се у односу на таква кривична
дела модификује употреба неких, иначе класичних доказних средстава.
Најсложеније питање када су у питању посебне доказне радње јесте питање
њихове мере, односно начина на који се примењују и врсте кривичних дела на која
се примењују. Реч је о вечитом вагању вредности: јачању слобода и права појединаца
на уштрб јачања овлашћења државе зарад ефикасније борбе против криминала, или
јачању овлашћења државе зарад ефикасније борбе против криминала на уштрб слобода и права појединаца. Као и при сваком вагању најтеже је пронаћи праву меру.
Примена посебних доказних радњи не сме бити превише широка јер се тада задире у
људска права и слободе, али ни превише уска јер се тада губи њихово дејство.
Предмет рада је анализа две посебне доказне радње које су у судској пракси
Србије најчешће ‒ тајни надзор комуникација и тајно праћење и снимање, које у новом ЗКП-у из 2011. године2, за разлику од ЗКП-а из 2009. године3 (члан 504е‒з ЗКП-а
из 2009. године у коме су биле интегрисане), представљају две различите посебне
доказне радње.
1 М. Шкулић, Кривично процесно право, Београд, 2009, стр. 265.
2 Службени гласник РС, бр. 72 /2011 и 101/2011.
3 Последње измене и допуне тог ЗКП-а су објављене у Службеном гласнику Републике Србије, броју
20 од 19. марта 2009. године и у броју 72 од 3. септембра 2009. године.
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УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ ТАЈНОГ НАДЗОРА КОМУНИКАЦИЈА
И ТАЈНОГ ПРАЋЕЊА И СНИМАЊА
Материјални услови
У члану 161 новог ЗКП-а предвиђени су материјални услови за примену свих посебних доказних радњи, па тако и посебних доказних радњи тајног надзора комуникација
и тајног праћења и снимања:
1) услов који се односи на врсту кривичног дела – неопходно је да постоје основи
сумње да је учињено кривично дело из члана 162 новог ЗКП-а, и
2) услов који се односи на доказне тешкоће из којих произлази да су те посебне доказне радње својеврсни доказни ultima ratio – потребно је да се на други начин не могу прикупити докази за кривично гоњење или би њихово прикупљање било знатно отежано.
Посебне доказне радње се изузетно могу одредити и ако постоје основи сумње да се
припрема неко кривично дело из члана 162 новог ЗКП-а, а околности случаја указују на
то да се такво кривично дело на други начин:
1) не би могло открити, спречити или доказати,
2) или да би то изазвало несразмерне тешкоће односно велику опасност.
Материјални услови за примену посебних доказних радњи из члана 161 новог ЗКП-а
готово су идентични материјалним условима за примену посебних доказних радњи из
члана 504е ЗКП-а из 2009. године, тј., основни критеријум за примену тих мера и у старом и у новом ЗКП-у је постојање основа сумње да је учињено неко кривично дело или
да се припрема неко од кривичних дела за која је примена тих мера могућа.
Из угла законодавне технике свакако је боље решење што су материјални услови дати
уопштено у једном члану него како је то раније било решено ‒ понављањем набрајања
услова приликом регулисања сваке од доказних радњи понаособ. Као добро решење се
може оценити и постављање као општег услова оцену органа поступка да ли се исти
резултат може постићи на начин којим се мање ограничавају права грађана, чиме се
остварују начела супсидијарности и сразмерности у примени те мере.
Приметна је и терминолошка измена у односу на раније решење, када је истражни
судија имао водећу улогу у примени тих мера, док је сада та оцена у надлежности органа
поступка, што је резултат поделе надлежности између јавног тужиоца, који сада преузима водећу улогу у поступку, и судије за претходни поступак, који има мање прерогативе
него истражни судија према ранијем ЗКП-у.
Кривична дела у погледу којих је могућа примена посебних доказних радњих
Према члан 162 новог ЗКП-а, поље примене посебних доказних радњи је прилично
широко. Број кривичних дела у односу на која је могућа примена посебних доказних
радњи значајно је проширен. Према члану 162 новог ЗКП-а, међу кривична дела у погледу којих је могуће применити посебне доказне радње убрајају се:
1) кривична дела за која је посебним законом одређено да поступа Тужилаштво за
организовани криминал или Тужилаштво за ратне злочине и
2) друга таксативно набројана кривична дела.
Кривична дела за које је надлежно Тужилаштво за организовани криминал су
предвиђена у члану 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних делa4, а
кривична дела за које је надлежно Тужилаштво за ратне злочине су предвиђена у члану
2 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине5.
Што се тиче таксативно набројаних кривичних дела, у члан 162, став 1, тачку 2 новог
ЗКП-а су уведена нека нова кривична дела за која, према ЗКП-у из 2009. године, није
4
5

Службени гласник РС, бр. 101/2011 и 32/2013.
Службени гласник РС, бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 и 104/2009.
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била могућа примена посебних доказних радњи, као што је кривично дело приказивања,
прибављања и поседовања порнографског материјала и искоришћавања малолетног
лица за порнографију (члан 185, ст. 2 и 3 Кривичног законика), док су нека кривична
дела за која је, према ЗКП-у из 2009. године, примена тих радњи била могућа (као што је
разбојништво из члана 206, става 2 Кривичног законика) изостављена из новог ЗКП-а.
Према члану 162, ставу 3 новог ЗКП-а, примена посебне доказне радње тајног
надзора комуникација у односу на ранији ЗКП је проширена на кривична дела као што
су неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права (члан 199
Кривичног законика) и нека кривична дела против безбедности рачунарских података
(члан 298, члан 299, члан 301, став 3 и члан 302 Кривичног законика).
Формални услови
У члану 166 новог ЗКП-а је предвиђено да, ако су испуњени материјални услови из
члана 161, ст. 1 и 2, на образложени предлог јавног тужиоца суд може одредити надзор
и снимање комуникација које се обављају телефоном или другим техничким средствима, или надзор електронске или друге адресе осумњиченог и заплену писама и других
пошиљки.
Формални услови за спровођење посебне доказне радње тајног надзора комуникација
према чл. 166 и 167 новог ЗКП-а исти су као и у члану 504е ранијег ЗКП-а и огледају се у
неопходности кумулативног постојања два услова:
1) одговарајуће процесне иницијативе у виду образложеног предлога јавног тужиоца и
2) доношење одлуке (наредбе) судије за претходни поступак (у ЗКП-у из 2009. године
то је био истражни судија), којом се наређује тајни надзор комуникација
Трајање мере
Према члану 167 новог ЗКП-а, тајни надзор комуникација може трајати три месеца,
а због важних разлога може бити продужен за још три месеца. Ако је реч о кривичним
делима за која је посебним законом одређено да поступа Тужилаштво за организовани
криминал или Тужилаштво за ратне злочине, тајни надзор се може изузетно продужити
за још највише два пута у трајању од по три месеца. То значи да је максимално трајање
те мере и према ранијем и према новом ЗКП-у 12 месеци.
Из тог члана произлази да је давање наредбе за примену те посебне доказне радње
и даље у надлежности суда тј. судије за претходни поступак. За разлику од претходног
решења, нема општег рока за примену те радње за сва кривична дела, већ је рок подељен
на две целине.
У трајању до шест месеци, та мера се може примењивати на сва кривична дела из
члана 162 ЗКП-а, а до годину дана за кривична дела за која су надлежни Тужилаштво за
организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине. Приметна је и измена којом је
као услов за продужење те посебне доказне радње законодавац уместо термина „важни
разлози“ предвидео термин „неопходност даљег прикупљања доказа“.
Органи надлежни за примену и проширење мере
Према члану 168 новог ЗКП-а, органи надлежни за примену те мере су исти као и
органи из члана 504ж, става 1 ранијег ЗКП-а, уз предвиђање додатне обавезе да се тим
органима предају писма и друге пошиљке.
Проширење тајног надзора комуникација није било уређено ЗКП-ом из 2009. године
Према члану 169 новог ЗКП-а је предвиђено да, уколико у току спровођења те мере
надлежни органи сазнају да осумњичени користи други телефонски број или адресу, орган који спроводи тајни надзор прошириће тајни надзор и на тај телефон или адресу и
о томе одмах обавестити јавног тужиоца. Одмах након обавештавања, јавни тужилац је
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дужан да поднесе предлог за проширење тајног надзора комуникација, о коме одлучује
судија за претходни поступак у року од 48 сати од пријема предлога. Ако судија за претходни поступак предлог прихвати, накнадно ће одобрити проширење тајног надзора
комуникација, а ако одбије, материјал прикупљен на тај начин се уништава.
УПОРЕДНО ЗАКОНОДАВСТВО
У немачкој процесној теорији случајеви опсервације вербалне комуникације
диференцирају се на тзв. „велики напад прислушкивањем“, који подразумева озвучење
просторија, и тзв. „мали напад прислушкивањем“, који означава снимање телефонских
разговора или снимање помоћу „озвученог“ полицијског иследника који непосредно
суделује у разговору.
Према члану 157, ставу 1, тачки 1 Законика о кривичном поступку Црне Горе6, у мере
тајног надзора се убрајају и тајни надзор и техничко снимање телефонских разговора,
односно средстава за техничку комуникацију на даљину, и приватних разговора који се
обављају у приватним или јавним просторијама или на отвореном.
Дакле, црногорски ЗКП, када је реч о тој доказној радњи, не ограничава снимања
само на телефонске или неке друге разговоре средствима техничке комуникације, већ
омогућава и снимање директних вербалних разговора.
Хрватски Закон о казненом поступку7, у члану 332, ставу 1, тачки 1 као посебну доказну радњу предвиђа надзор и техничко снимање телефонских разговора и других
комуникација на даљину, али у истом члану (члан 332, став 1, тачка 3) предвиђа још једну
доказну радњу која не постоји у ЗКП-у Републике Србије, а која омогућава и озвучење
простора, односно снимање непосредних вербалних разговора. Дакле, хрватски ЗКП
као посебну доказну радњу предвиђа и улазак у просторије ради провођења надзора и
техничко снимање просторија.
Тајно праћење и снимање као посебна доказна радња постоје и у словеначком
ЗКП-у, тј., у словеначком Закону о казенском постопку8. Словеначки ЗКП, приликом
дефинисања тајног посматрања као посебне доказне радње, предвидео је да се тајно
посматрање изводи непрекинутим или понављајућим посматрањем или праћењем уз
употребу техничких средстава за утврђивање положаја и кретања, затим техничких
средстава за пренос и снимање гласа и фотографисање, те видео-снимања усмереног ка
праћењу положаја, кретања и активности одређене особе.9
ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
У случају „Малон против Уједињеног Краљевства“ (Malone v. the United Kingdom)10
из 1984. године, подносилац представке је тврдио да је његов телефон незаконито прислушкиван. Држава није оспоравала ту тврдњу, али је истакла да је то учињено по налогу
полиције.
Међутим, Суд је утврдио да за оправдање повреде права из члан 8 Европске конвенције
о људским правима није довољно да се држава позове на постојање свог националног
законодавства које регулише прислушкивање, већ, напротив, да то законодавство мора
да буде у складу с принципом владавине права. Суд је утврдио да је пропис који регулише прислушкивање телефонских разговора исувише нејасан да би одговарао стандарду
„у складу са законом“, тако да је нарушено право на приватност. На основу анализе закона којим се утврђује прислушкивање телефонских разговора, Суд је закључио да су
6
7
8
9
10

Службени лист Црне Горе, број 57/2009.
Narodne novine Republikе Hrvatske, br. 56/13, 145/13 i 152/14.
Uradni list Republike Slovenije, broj 32/2012.
Zakon o kazenskom postopku, Uradni list Republike Slovenije, broj 32/2012, član 149a.
Malone v. the United Kingdom, Series A, no. 82. Пресуда од 2. августа 1984. године.
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његове одредбе врло нејасне да би одговарале општем захтеву законитости из члан 8,
става 2 Европске конвенције о људским правима.
Закључено је да би било супротно владавини права када би се дискрециона слобода,
дата извршној власти, изражавала као необуздана моћ и да закон мора јасно да успостави границе слободне процене дате извршним властима и да пружи адекватну заштиту
појединцу од самовољног мешања.
Суд је тај став потврдио и у пресуди у случају „Дурга против Холандије“ (Doerga v. the
Netherlands)11, када је сматрао да снимања телефонских разговора које обавља полиција
представља озбиљну сметњу приватном животу и преписци, те да снимање мора бити
засновано на закону који је посебно прецизан. Како је Суд то посебно нагласио, „неопходно је имати јасна, детаљна правила..., посебно стога што доступна технологија постаје
све софистициранија“.12
НЕДОСТАЦИ ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ
ТАЈНОГ НАДЗОРА КОМУНИКАЦИЈА
За разлику од члана 504е, става 1 ЗКП-а из 2009. године, члан 166 новог ЗКП-а
предвиђа примену те мере само када су у питању комуникације које се обављају телефоном или другим техничким средствима, што значи да нови ЗКП, за разлику од ранијег,
не предвиђа могућност примене те мере у случају „других разговора“13, тј., разговора
који се не обављају телефоном или другим техничким средствима већ непосредном вербалном комуникацијом.
Формулација из члана 166 новог ЗКП-а, да се та мера може одредити само у случају
надзора и снимања комуникације која се обавља телефоном или другим техничким
средствима или надзора електронске или друге адресе осумњиченог, без навођења и
могућности снимања „других разговора“, искључује примену те мере ради снимања и
надзора непосредних вербалних разговора, тј., разговора који се не обављају телефоном
или другим техничким средствима (рачунари, факсови, сателитске везе).
То је велики недостатак новог ЗКП-а јер се сматра да у практичном раду у спречавању
и сузбијању криминалитета, нарочито организованог, знатно бољи резултати се постижу надзором непосредне вербалне комуникације, тј., озвучењем просторија или лица,
у односу на опсервацију и снимање разговора који се обављају телефоном или другим
техничким уређајима за комуницирање на даљину.
То потврђује и извештај Комисије за прислушкивање телефонских разговора (Wiretap
Commission) у САД,14 у коме се истиче да примена микрофона, односно озвучење лица
или простора даје неупоредиво боље резултате од надзора телефонских разговора из
простог разлога што су и сами преступници свесни да се њихови телефонски разговори могу надзирати. Зато су у таквом начину комуницирања они веома опрезни и
шкрти, а служе се и различитим шифрама односно достигнућима криптотехнологије.
На тај начин њихови телефони и факсови постају заштићени и у већини случајева веома их је тешко, а некада и немогуће надзирати. Стога је надзор непосредне вербалне
комуникације много ефикаснији.
Искључивање могућности за примену те мере када су у питању разговори који се не
обављају телефоном или другим техничким средствима, тј., када су у питању обични
разговори односно непосредна вербална комуникација, доводи у питање ефикасност те
мере и велики је пропуст новог ЗКП-а. Услед тога, према новом ЗКП-у није могуће тзв.
„озвучавање простора“ већ само „озвучавање лица“, применом одредби о прикривеном
иследнику из члан 184, става 2 новог ЗКП-а.
11 Doerga v. the Netherlands, no. 50210/99, 2004, par. 50.
12 Kruslin v. France, 1990; Huvig v. France, 1990.
13 Термин из члана 504е, става 1 ЗКП-а из 2009. године.
14 А. Lutzner, Besondre Ermittungsmassnahmen zur Bekampfung der OK in USA, наведено према: W. Gropp,
Besondere Ermittungsmassnahmen zur Bekampfung der OK, Freiburg in Breisgau, 1993, str. 771.
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СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

За разлику од члана 166, у члану 184, ставу 2а новог ЗКП-а исправно је наведено
да у наредби (суда) може бити предвиђено да прикривени иследник може употребити
техничка средства за фотографисање или тонско, оптичко или електронско снимање.
Дакле, у одредбама о прикривеном иследнику нема ограничења да снимање може да се
обавља само када су у питању телефонски или други разговори коришћењем техничких средстава. То значи да је „озвучење лица“ тј. прикривеног иследника могуће и ради
снимања непосредних вербалних комуникација. То такође значи да прикривени иследник може применити мере и ради „озвучења простора“ ‒ стана.
Када је реч о снимањима, било да су у питању тонска или оптичка и било да је у питању
„озвучење лица“ или „озвучење простора“, снимање се према ЗКП-у из 2009. године на
основу наредбе истражног судије могло обављати на јавним местима и у просторијама
које нису станови (члан 504е и члан 504ж, став 3 ЗКП-а). Дакле, према ЗКП-у из 2009.
године, примена микрофона и других уређаја за озвучење просторија (тзв. „бубе“ ‒ енгл.
bug, прислушкивање ‒ bugging) била је могућа у свим просторијама које нису станови
(јавни објекти, пословне просторије, хотели, ресторани).
Такву могућност коју је пружао ранији али не и нови ЗКП, тј., могућност „озвучења
простора“ без коришћења прикривеног иследника је врло значајна уколико се дође до
сазнања у ком се простору или било ком другом објекту који није стан (пословни простор, складиште, кафић) одређена криминална група састаје, или приликом озвучења
превозних средстава осумњичених (аутомобили, камиони, бродови, јахте које не служе
као станови...), што такође подразумева „озвучење простора“, а чијом применом се може
доћи до доказа који се на други начин не могу прибавити.
Према члану 166 новог ЗКП-а, „озвучење простора“ тј. снимање непосредне вербалне
комуникације у одређеном простору, односно тонско снимање активности које се у надзираном простору одвијају, није могуће применом посебне доказне радње тајног надзора комуникација већ само применом посебне доказне радње прикривеног иследника.
То је велики недостатак новог ЗКП-а јер је најчешће реч о просторима односно
објектима где се обавља неовлашћени промет опојним дрогама, затим просторима или
објектима где се састају извршиоци кривичних дела и њихови саучесници, или где се
припремају нова кривична дела, као и друга криминална жаришта односно криминалне
средине15. Примена института прикривеног иследника на таким местима излаже иследника великом ризику за разлику од „озвучења простора“ где такав ризика не постоји.
Још један недостатак је тај што се у члану 166 новог ЗКП-а не прецизира о којој
врсти снимања је реч. Наиме, иако нови ЗКП у члану 2, ставу 1, тач. 27 и 28 даје лепу
дефиницију оптичког и тонског снимања, када је реч о посебној доказној радњи тајног
надзора комуникација у члану 166 не прецизира да ли је реч о оптичком или тонском
снимању, док је у члану 504е, ставу 1 ЗКП-а из 2009. године, поред тонског, као могућност
било изричито предвиђено и оптичко снимања.
Ипак, пошто члан 166 новог ЗКП-а наводи да се тајни надзор комуникација односи на надзор и снимање комуникација, може се закључити да је код те посебне доказне
радње реч о тонском снимању.
Такође, у члану 166 новог ЗКП-а се прецизира да је могућ надзор „електронске или
друге адресе осумњиченог“, мада се то могло подвести и под израз „комуникације другим техничким средством“ који је постојао у члану 504е, ставу 1 ЗКП-а из 2009. године.
Нови ЗКП, као и ЗКП из 2009. године, не садржи одредбе које би штитиле право на приватност приликом примене те мере.

15 Криминална средина је облик делинквентске средине, социјалног миљеа у коме делује мања или већа,
неформална, полуорганизована или организована група, чија је професионална оријентација вршење кривичних дела. У вези је с криминалном заједницом као социјалним типом делинквентске заједнице више
лица криминалне оријентације неформалног карактера, а коју карактеришу групно понашање, међусобно
поверење, зависност, солидарност и подређеност групном ауторитету (М. Бошковић, Криминолошки лексикон, Матица српска, Нови Сад, 1999, стр. 159, 163).
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Најзначајније ограничење које познаје упоредно право (нпр., у САД), које приликом
примене те мере штити право на приватност, јесу такозвана „правила о минимализацији“,
којима се органи обавезују да те мере редукују само на разговоре који су правно релевантни, што се постиже различитим методама надзора на начин да се уређај за надзор
ставља ван функције када се чују разговори који нису релевантни за истрагу. Међутим,
то је у практичној примени тешко изводљиво.
Надаље, ако се утврди да осумњичени с одређеном особом или укућанима никад не
разговара о кривичним делима, такав разговор се не сме надзирати, осим повремено,
како би се та чињеница потврдила, а што је у пракси изводљиво.
НЕДОСТАЦИ ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ
ТАЈНОГ ПРАЋЕЊА И СНИМАЊА
За разлику од ЗКП-а из 2009. године, према новом ЗКП-у аудио и видео односно тонска и оптичка снимања више нису регулисана истим чланом, тј., према новом ЗКП-у за
видео односно оптичко снимање важе посебна правила прописана у чл. 171‒173 новог
ЗКП-а и представљају посебну доказну радњу.
У члану 171а новог ЗКП-а је предвиђено да, ако су испуњени материјални услови из
члана 161, ст. 1 и 2, на образложени предлог јавног тужиоца суд може одредити тајно
праћење и снимање осумњиченог ради:
1) откривања контаката или комуникације осумњиченог на јавним местима и местима на којима је приступ ограничен или у просторијама, осим у стану, и
2) лоцирања лица или ствари.
Израз из члана 171, става 1 новог ЗКП-а, тј., да суд може одредити тајно праћење
и снимање осумњиченог, није баш најјаснији у погледу прецизирања о којој врсти
снимања је реч, тј., да ли је и овде као и у претходној доказној радњи реч о тонском или
о оптичком снимању. И овде се може рећи да, иако нови ЗКП у члану 2, ставу 1, тач. 27 и
28 даје лепу дефиницију и оптичког и тонског снимања, у члану 171, ставу 1 новог ЗКП-а,
који регулише тајно праћење и снимање, не помињу се ни тонско ни оптичко снимање,
тј., не прецизира се о којој врсти снимања је реч.
Тонско и оптичко снимање се помињу једино у члану 236 новог ЗКП-а који регулише
тонско или оптичко снимање извођења доказних радњи, с тим да у тим случајевима није
реч о тајном снимању пошто је орган поступка у обавези да о снимању радње претходно
обавести лице које учествује у радњи (члан 236, став 2 новог ЗКП-а).
Пошто је у члану 171 новог ЗКП-а реч о тајној доказној радњи, према стандардима
Суда за људска права, грађани, из разлога правне сигурности, унапред морају знати под
којим условима могу бити тајно оптички или тонски снимани, што у члану 171, ставу 1
новог ЗКП-а није случај. Наиме, према стандардима Суда за људска права, законом се
мора прецизирати о којој врсти снимања је реч да би грађани унапред могли знати када,
без свог знања и одобрења, могу бити снимани тонски а када оптички. Према пракси
Суда, није довољно да је примена тајних мера надзора и снимања регулисана законом,
већ је потребно и да тај закон има одговарајућу прецизност односно квалитет.
Пошто та, посебна доказна радња носи назив тајно праћење и снимање, а у наслову
нити касније у тексту члана 171 који је регулише није употребљен израз тајно праћење
и снимање комуникација, већ само тајно праћење и снимање осумњиченог (дакле, не
спомиње се снимање комуникације осумњиченог, већ снимање осумњиченог као физичке појаве, тј., снимање његовог кретања), граматичким и логичким тумачењем произлази да код посебне доказне радње тајног праћења и снимања није реч о тонском већ
само о оптичким снимању.
То произлази и из системског тумачења тј. тумачења норме која регулише аудио односно тонско снимање када је у питању посебна доказна радња тајног надзора
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комуникација, где је у члану 166 новог ЗКП-а предвиђено да се тајни надзор комуникација
односи на надзор и снимање комуникација.
Дакле, када је реч о тонском снимању нови ЗКП употребљава термин снимање
комуникација, што у члану 171 није случај. У члану 171 новог ЗКП-а, који регулише посебну доказну радњу тајног праћења и снимања, није употребљен термин
снимање комуникација већ термин снимање осумњиченог односно термин откривање
комуникација, што је врло важно јер снимање и откривање комуникације нису исто, тј.,
у питању су две различите процесне радње.
Наиме, реч комуникације се помиње у члану 171, ставу 1, тачки 1 новог ЗКП-а, али
не у контексту снимања комуникација већ у контексту појашњења једног од два алтернативна циља те доказне радње ‒ ради откривања (а не снимања) комуникације
осумњиченог на јавним местима и местима на којима је приступ ограничен, или у
просторијама, осим у стану. Исто тако, предвиђено је да се та доказна радња може применити ради лоцирања лица и ствари, али не и ради снимања комуникације лица (нпр.,
ради снимања комуникације у аутомобилу).
Пошто се, за разлику од члана 166, у члану 171 новог ЗКП-а не спомиње термин „снимање комуникација“ већ термин „снимање осумњиченог“ односно термин „откривање комуникације“ (што је различито од процесне радње снимања
комуникације), значи да је код мере тајног праћења и снимања реч само о оптичком а не
и о тонском снимању осумњиченог.
То даље значи да се снимање непосредне вербалне комуникације осумњиченог не
може остварити ни применом мере тајног надзора комуникације ни применом мере
тајног праћења и снимања, већ само применом мере прикривеног иследника, што је велики пропуст новог ЗКП-а.
Пракса тај велики пропуст новог ЗКП-а решава на тај начин што, иако ЗКП за то не
даје основа (нарочито када је у питању међународни стандард прецизности о којој врсти
снимања је реч), снимање непосредне вербалне комуникације осумњиченог одређује наредбом о тајном праћењу и снимању.
Још један недостатак те доказне радње је у томе што је у члану 171 новог ЗКП-а њена
примена сужена у односу на члан 504е, став 1 ЗКП-а из 2009. године, тј., примена те мере
је сужена само на:
1) откривање контакта или комуникације осумњиченог,
2) односно лоцирање лица или ствари.
Наведена формулација могла би да отвори и питање да ли би се снимци прибављени
мером тајног праћења и снимања могли искористити као доказ ако би се применом те
мере непосредно снимило извршење кривичног дела, нпр., неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога из члана 246 Кривичног законика или недозвољен
прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 Кривичног законика, јер ту
онда не би било речи о откривању контакта или комуникације осумњичених, односно о
лоцирању лица или ствари, већ о непосредном извршењу кривичног дела.
Став је да се коришћење снимака прибављених мером тајног праћења и снимања
као доказа (уколико је применом те мере непосредно снимљено извршење кривичног
дела) може бранити материјалним условима за примену посебних доказних радњи из
члана 161 новог ЗКП-а, где је предвиђено да се посебне доказне радње, између осталог,
примењују ако се на други начин не могу прикупити докази за кривично гоњење, или
ако би њихово прикупљање било знатно отежано. Ранији члан 504е ЗКП-а из 2009. године, који је у себи интегрисао и тонско и оптичко снимање, није остављао простора
таквим дилемама.
Као што је већ наведено, тајно праћење и снимање као посебна доказна радња постоје
и у словеначком ЗКП-у тј. у словеначком Закону о казенском постопку. Међутим, словеначки ЗКП, приликом дефинисања тајног посматрања као посебне доказне радње, предвидео је да се тајно посматрање изводи непрекинутим или понављајућим посматрањем
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или праћењем уз употребу техничких средстава за утврђивање положаја и кретања, те
техничких средстава за пренос и снимање гласа, фотографисање и видео-снимање усмерено ка праћењу положаја, кретања и активности одређене особе.16
Дакле, словеначки ЗКП за разлику од новог ЗКП-а Републике Србије изричито
предвиђа да се приликом тајног посматрања могу снимати и гласови, као и да снимање
може да се односи на све активности одређеног лица а не само на откривање контакта
односно комуникације осумњиченог или лоцирање лица и ствари.
Из наведеног произлази да доказна радња тајног праћења и снимања има најмање
три недостатка.
1) У члану 171 новог ЗКП-а није прецизирано о којој врсти снимања је реч.
2) Из формулације у члану 171 новог ЗКП-а произлази да се не може снимати
комуникација осумњиченог већ само осумњичени као физичка појава, што доводи до
тога да се снимање непосредне вербалне комуникације осумњиченог не може остварити
ни применом мере тајног надзора комуникација, ни применом мере тајног праћења и
снимања.
3) Примена оптичких снимања када је у питању посебна доказна радња тајног праћења
и снимања у члану 171 новог ЗКП-а сужена је у односу на члан 504е, став 1 ранијег ЗКП-а,
тј., примена те мере је сужена на: а) откривање контакта или комуникације осумњиченог,
односно б) лоцирање лица или ствари.
ЗАКЉУЧАК
1) Према ЗКП-у из 2009. године, примена микрофона и других уређаја за озвучење
просторија (тзв. „бубе“ ‒ енгл. bug, прислушкивање ‒ bugging) била је могућа у свим
просторијама које нису станови (јавни објекти, пословне просторије, хотели, ресторани). Ту могућност, тј., могућност „озвучења простора“ у којем се одређена криминална
група састаје без коришћења прикривеног иследника (уколико тај простор није стан),
или могућност озвучења превозних средстава осумњичених (аутомобили, камиони,
бродови које не служе као станови...), што такође подразумева „озвучење простора“,
пружао је ранији али не и важећи ЗКП. Према чл. 166 и 171 новог ЗКП-а, „озвучење простора“, тј., снимање непосредне вербалне комуникације у одређеном простору, односно
тонско снимање активности које се у надзираном простору одвијају, није могуће ни применом посебне доказне радње тајног надзора комуникација, ни применом посебне доказне радње тајног праћења и снимања, већ само применом посебне доказне радње прикривеног иследника. То је велики недостатак новог ЗКП-а, јер примена посебне доказне
радње прикривеног иследника лице које је у тој улози излаже великом ризику за разлику
од „озвучења простора“ где таквог ризика нема, а и сама доказна радња „озвучења простора“ је много једноставнија.
2) Посебну доказну радњу тајног праћења и снимања треба регулисати слично словеначком ЗКП-у, који изричито предвиђа да се приликом тајног посматрања могу снимати и гласови (тј. комуникација осумњиченог), као и да снимање може да се односи на све
активности одређеног лица а не само на откривање контакта односно комуникације
осумњиченог или лоцирање лица и ствари.
3) Нови ЗКП као и претходни не садржи одредбе које би штитиле право на приватност
приликом примене посебне доказне радње тајног надзора комуникација. Најзначајније
ограничење које познаје упоредно право (САД), које приликом примене те мере штити право на приватност, јесу такозвана „правила о минимализацији“, којима се органи
обавезују да те мере редукују само на разговоре који су правно релевантни, што се постиже различитим методама надзора, на начин да се уређај за надзор ставља ван функције
када се чују разговори који нису релевантни за истрагу, што је у практичној примени тешко изводљиво. Међутим, ако се утврди да осумњичени с одређеном особом или укућанима
16
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никада не разговара о кривичним делима, такав разговор се не сме надзирати, осим повремено, како би се та чињеница потврдила, а што би у пракси било изводљиво.
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COVERT SURVEILLANCE OF COMMUNICATIONS AND
COVERT MONITORING AND RECORDING – ANALYSIS OF THE SITUATION,
INTERNATIONAL STANDARDS AND MEASURES FOR IMPROVEMENT
Zarko Sindjelic, PhD
Public Notary, City of Belgrade, Municipality of Obrenovac
Abstract: According to the standards of the Court of Human Rights, the citizens, for reasons
of legal certainty, must know in advance under which conditions they may be secretly video
or audio recorded. According to those standards, it must be specified by law which type of
recording is applied, so that the citizens could know in advance when they can be audio or
video recorded without their knowledge and approval.
This standard is not met in both special evidentiary actions that are the subject of this
analysis, i.e. in the special evidentiary action of covert surveillance of communications, under
Article 166 of the new Criminal Procedure Code, and in the special evidentiary action of covert
surveillance and audio and video recording, under Article 171 of the new CPC.
According to the Court of Human Rights’ practice, it is not enough that the application of
measures of covert surveillance and recording is provided by law, it is also necessary that the
law has adequate precision and quality.

ЛОБИРАЊЕ И СУПРОТСТАВЉАЊЕ ТРГОВИНИ УТИЦАЈЕМ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Др Ненад А. Васић1
Институт за међународну политику и привреду, Београд
Сажетак: Имајући у виду да је лобирање важна делатност и да у Републици Србији
постоји дилема да ли га треба законски уредити доношењем Закона о лобирању или
подзаконским нормативним актима, решење је свакако у доношењу Закона. Кривичним
закоником Републике Србије је прописано да су трговина утицајем, примање и
давање мита кривична дела. У том контексту, на препоруку званичника Европске
комисије, званичницима у Савету за борбу против корупције Владе Републике Србије
је сугерисано да се донесе Закон о лобирању. Посматрано с правног и политичког
становишта, материја лобирања је у Европској унији различито регулисана.
Кључне речи: лобирање, закон, подзаконски нормативни акти, Република Србија,
Савет за борбу против корупције, Европска унија, држава.
УВОД
Лобирање је важна делатност у јавним и приватним пословима. Лоби2 је реч која
води порекло од латинског израза labium што у преводу значи – предворје, ходник.
За латински израз labium се користи и реч кулоар. У суштини, појам лобисте своје
порекло, у практичном смислу те речи, води од осамнаестог по реду председника
Сједињених Америчких Држава, Јулисиза Симпсона Гранта (Ulysses Simpson Grant),
који је био на власти од 1869. до 1877. године.
У току свог првог мандата, Грант је у радно време излазио на паузу из Беле куће и
повремено одлазио на пиће у салон хотела „Willard“, отвореног 1818. године у центру
Вашингтона. Убрзо се прочуло међу грађанима Вашингтона и даље, у Сједињеним
Америчким Државама, да председник Грант повремено долази у поменути хотел.
Они који су имали неког интереса да се с њим сретну чекали су га у холу да би му
предали петицију или да би га информисали о својој ствари, са жељом да нешто од
њиховог интереса лично усвоји и оствари. У салону хотела „Willard“, Грант је први
употребио реч лобиста.3 Председник Грант је за људе који су га чекали у ходнику
поменутог хотела казао да су лобисти (lobbyists).

1 Др Ненад А. Васић, научни истраживач. Рад је резултат истраживања на научном пројекту „Србија
у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије
у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, правни
и безбедносни аспекти“ (пројекат бр. 179029), који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Владе Републике Србије за период 2011–2015. године. nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs
2 M. Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, Beograd, 2009, str. 546.
3 The Willard InterContinental, Washington DC, доступно на: http://www.historichotels.org/hotels-resorts/
the-willard-intercontinental-washington-dc/ (10. 5. 2012).
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Тип лобирања нам даље указује на порекло тј. место где се лобирање обавља. Тако се
могу разликовати:
а) спољње лобирање (у иностранству) и
б) унутрашње лобирање (у некој држави).
Спољње лобирање се односи на иностранство (председнике држава, монархе,
премијера и министре у влади, парламенте, партије, утицајне појединце, међународне
организације или институције, националне и мултинационалне компаније и невладин,
трећи сектор грађанског друштва). Дипломатија је виши стадијум од лобирања, али не
у целини и лобирање.
Лобиста, поред дипломата, ради на ширем, интернационалном зближавању,
груписању и реализовању задатака од интереса. Стога, лобиста и дипломата понекад
раде заједно. Треба да буду упорни и доследни, али и да имају јасне инструкције и
директиве за своје професионалне мисије: лобиста од онога ко га унајмљује (клијент), а
дипломата од државе пошиљаоца (надлежних званичника на власти).
Унутрашње лобирање се односи на појединце или групе људи у организацијама и
институцијама у некој од држава света.
У политичкој, правној и економској науци постоје многобројне дефиниције лобирања.
Лобирање је скуп професионалних мера, практичних вештина и службених правних
процедура, спроведених кроз однос лобисте према лобираном у интересу клијента.
Из наведене дефиниције лобирања је јасно да свако лобирање садржи три битна
сегмента:
А) професионалне тј. стручне мере које подразумевају припреме и уговорно
преузимање посла који произлази из облигационог односа,
Б) практичне вештине – (методе, технике и финансијска средства за лобирање) и
В) службене и правне процедуре.
Дакле, без предузетих професионалних и стручних мера, употребе практичних
вештина и спроведених службених тј. правних процедура, нема целовитог и, самим тим,
најчешће ни успешног лобирања. Чињеница је да се данас у већини послова лобирањем
постиже успех.4
ЛОБИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
У српској и, краће, југословенској историји државе, политике, права, економије,
дипломатије и међународних односа није непознато лобирање, од царског двора до
кабинета председника државе или владе, али и бизнисмена. Лобирање није одувек
познато под тим називом (под тим називом подразумева употребу различитих метода,
помињање у медијима и односима с јавношћу, али и коришћење потребних алата
савремених информационих технологија). Међутим, увек се знало ко је утицајан на
српском царском двору, али и у кабинету председника државе, премијера или ресорних
министара и службеника, било да је реч о некоме из државе или из иностранства. У
савременом смислу, много тога што су Срби као народ, али и српска интелектуална и
политичка елита, постигли кроз историју било је резултат веште дипломатије, али и
утицаја важних људи у држави и у иностранству. Почев од треће деценије IX века и
владавине Властимира првом слободном српском државом Зетом, затим у потоњим
државама Немањића, а касније на турском двору код султана, ага и бегова, вазал Милош
Обреновић на Берлинском конгресу 1878. године, Јован Ристић у Версају 28. јуна 1919.
године, Никола Пашић, кнез намесник Краљевине Југославије Павле Карађорђевић који
је подржао Тројни пакт 25. марта 1941. године, у преговорима и Мировном уговору између
Републике Италије и Федеративне Народне Републике Југославије од 10. фебруара 1947.
године, у којима је учествовао и Добрица Ћосић, на Лондонској конференцији о бившој
Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији 25. августа 1992. године, Милан
4

P. Cullen, Not is Not an Answer: Lobbying for Success, Nort Sydney, 1991.
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Панић, све су то примери Срба који су, између осталог, имали моћ и утицај. Не би било
погрешно уврстити међу њих и Слободана Милошевића на мировним преговорима о
Босни и Херцеговини у Дејтону од 1. до 21. новембра 1995. године, Зорана Ђинђића 2000.
године ‒ пре, за време и после 5. октобра, или Ивицу Дачића, представника Србије 19.
априла 2013. приликом преговора и постизања Бриселског споразума, званично познатог
као Први споразум о принципима нормализације односа Београда и Приштине с
Хашимом Тачијем, представником Косова, и Кетрин Ештон, представницом Европске
уније, као важне актере који су утицали на многа дешавања у српској националној и
државној историји.
Међутим, поставља се стручно и практично питање: да ли су сви поменути актери
и лобисти. У савременом смислу те речи и правно узевши свакако да нису. Иако су
сви они имали моћ и користили је ‒ а употреба моћи је заправо утицај, они су само
употребљавали неке лобистичке методе, али нису били у савременом, законском и
правном смислу те речи прави и аутентични лобисти.
Према савременом и широко распрострањеном схватању, да би неко заиста био
лобиста потребно је да буде законски препознат и професионално признат као такав.
Поред Закона о лобирању, етичких кодекса и лобистичких комора, важна организациона
форма за лобисте широм света, па и у Републици Србији, али и у државама региона
Југоисточне Европе, јесу струковна и професионална друштва лобиста. У Републици
Србији (РС), као удружење,5 Друштво лобиста Србије6 (ДЛС) је формирано 10. јануара
2009. године у Београду, док је Статут тог друштва донет 21. јануара 2009. године.
Међутим, постоји потреба „за законским уређењем лобистичке делатности у
Републици Србији“.7 Закон о лобирању још није званично усвојен, иако је стручни тим
Друштва сачинио радну верзију Нацрта предлога Закона о лобирању.8 ДЛС је усвојио и
Етички кодекс,9 а има и регистар чланова.10
За првог председника Друштва лобиста Србије 29. јануара 2009. године у Београду
била је изабрана Ана Бован. После ње, за другог председника је био изабран Мирослав
Милетић, који је због неусвајања Закона о лобирању поднео оставку на Скупштини
ДЛС-а 24. новембра 2010. године. За трећег председника ДЛС-а 2. фебруара 2011. године
био је изабран Зоран Домазет. Ни за време председничког мандата Домазета није донет
Закон о лобирању упркос многим инсистирањима и обећањима политичара на власти
и из опозиције. За четвртог, актуелног председника ДЛС-а, на седници Скупштине
одржаној 17. децембра 2014. године, изабран је Ненад Вуковић.
Правне активности за законско уређење лобирање у Србији везују се за Националну
стратегију за борбу против корупције Владе Републике Србије. Посланици су на
седмој седници другог редовног заседања у Народној скупштини Републике Србије,
одржаној 8. децембра 2005. године, донели Одлуку о утврђивању Националне стратегије
за борбу против корупције. Национална стратегија за борбу против корупције је
садржала и препоруку која се, између осталог, односила на лобирање. У поменутој
стратегији је препоручено доношење „Закона о лобирању и обезбеђивање његове
транспарентности...“.11 Иако је било утврђено да се Закон о лобирању донесе до 2008.
године, то ипак није учињено.
У држави Србији, лобирање као део политичке, правне и економске науке и актуелан
предмет на основним студијама факултета на универзитетима, али и као легална и
5 Видети: Претрага удружења, доступно на: http://pretraga.apr.gov.rs/udruzenja/AssociationBusinessData.
aspx? Beid=3108213&rnd=D5455339DE4EF3E41B405C4A2CD4A6F672AAD179 (15. 6. 2012).
6 Видети: Друштво лобиста Србије, доступно на: http://www.drustvolobistasrbije.org/ (10. 5. 2012).
7 Видети: О нама, доступно на: http://www.drustvolobistasrbije.org/o-nama.html (2. 4. 2015).
8 Б. Кашћелан, Улога и место Закона о лобирању у политичком систему Србије, Српска политичка мисао,
бр. 3/2010, Београд, стр. 149.
9 Видети: Етички кодекс, доступно на: http://www.drustvolobistasrbije.org/eticki-kodeks.html (10. 5. 2012).
10
Видети: Чланови, доступно на: http://www.drustvolobistasrbije.org/organizacija/clanovi/ (5. 5. 2015).
Друштво лобиста Србије има 91 пуноправног члана.
11 Национална стратегија за борбу против корупције, Влада Републике Србије, Београд, 2005, стр. 6.
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професионална делатност, не постоји. Другим речима, лобирање у држави Србији
није законски уређено, што би подразумевало обавезну регистрацију лобиста, правила
лобирања и кодекс понашања лобиста.
Друштво лобиста Србије је основало и Радну групу за писање и израду Закона о
лобирању, којом је најпре председавао професор Правног факултета Универзитета
у Београду Милан Шкулић. Према мишљењу свих досадашњих председника управе
и чланова ДЛС-а, Закон о лобирању је важан за грађане државе Србије због тога што
ће се моћ било ког појединца или интересне групе институционално и транспарентно
уредити. Све се то предузима како би се избегла доминација утицаја неформалних
мрежа личних контаката између пријатеља и породица на доносиоце јавних одлука у
друштву и држави. У државама и друштвима у којима не постоји закон о лобирању,
процес одлучивања је често тајан, нетранспарентан и дискутабилан. Када је лобирање
тајно нема транспарентности, што изазива оправдану сумњу која је недопустива. И
политиколошкиња Ана Стојиљковић сматра да је транспарентност приликом доношења
одлука12 битна за лобирање у држави Србији. При свему томе, званични састанци су
често мање важни од онога што се догађа пре и после њих. Дакле, без закона о лобирању,
утицаји на формалне центре политичке моћи и неформални утицаји на значајне људе
који одлучују често се трансформишу у различите облике политичке корупције,
непотизма, организованог криминала итд.
Ипак, по завршетку израде 15. јуна 2009. године, прва радна верзија Нацрта Закона о
лобирању13 је дата на јавну расправу. На својој ванредној изборној седници Скупштине,
ДЛС је 28. маја 2009. године дотадашњу председницу ДЛС-а Ану Бован именовао за прву
председницу Скупштине. За новог председника ДЛС-а је изабран Мирослав Милетић,
директор компаније „Бамби‒Банат“ из Пожаревца. С обзиром на то да на редовној
седници Скупштине ДЛС-а није усвојен његов Извештај о раду, нити је био организован
иједан од округлих столова о Нацрту предлога Закону о лобирању, Милетић је 24.
новембра 2010. године поднео оставку. Са становишта међународних позиција ДЛС-а,
важан догађај је био Десети клуб ДЛС-а, одржан у Београду 17. фебруара 2010. године,
када је тадашња потпредседница компаније „Делта холдинг“ Милка Форцан изабрана
за представника Друштва за Европску унију. Недуго потом, Форцанова је 28. маја 2010.
године напустила „Делта холдинг“, уз објашњење да ће се убудуће бавити економским и
комуникацијским консалтингом, али и лобирањем.
Једна од најважнијих активности званичника ДЛС-а када је у питању сарадња са
званичницима у Бриселу било је потписивање Меморандума о разумевању, који су
потписали председник Скупштине ДЛС-а др Радивоје Коцић и председник Асоцијације
акредитованих лобиста у Европској унији (Association of Accredited Public Policy
Advocates to the European Union)14 Кристијан Данијел де Фулоа (Christian Daniel de
Fouloy). Меморандум о разумевању је потписан 8. маја 2013. године у Сарајеву.
С друге стране, у историји Европе лобирање такође није било непознато. Значење
појма лобија историјски води порекло од римског сената (lobia). У средњем веку,
енглеска реч lobby је означавала покривени простор за шетњу – коридор. Од 1553. године,
реч lobby се користи као назив за покривену површину у манастирима, да би се сто
година касније користила и за покривени простор у општинским палатама Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. Англизми lobby као именица15 и lobbying
као глагол – лобирати, означавају процес ангажовања човека који је професионалац на
пољу лобирања.
Иницирање програма „Њу дил“ у западној Европи (пружену помоћ је најбоље
искористила Савезна Република Немачка), у периоду после Другог светског рата,
12 А. Стојиљковић, Зашто је у Србији корупција лакша од лобирања? Доступно на: http://www.blic.rs/
Vesti/ Tema-Dana/105835/Zasto-je-u-Srbiji-korupcija-laksa-od-lobiranja (15. 8. 2010).
13 Радна верзија Нацрта Закона о лобирању, Друштво лобиста Србије, Београд, 2009, стр. 1‒20.
14 О Асоцијацији акредитованих лобиста у Европској унији видетии: Association of Accredited Public
Policy Advocates to the European Union, доступно на: http://www.aalep.eu/welcome-to-aalep (25. 9. 2013).
15 Lobby, доступно на: http://www.merriam-webster.com/dictionary/lobby (22. 07. 2010).
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проузроковало је да се у јавности, поред синдиката и политичких партија, убрзано
појаве алтернативни политички покрети и различите интересне групе. На њихов рад и
њихове стратешке пословне али и званичне политичке и правне одлуке велики утицај су
имали, између осталих, и лобисти.
Своје историјско и међународно правно и политичко порекло садашња Европска
унија има у идејама и интелектуалним иницијативама Роберта Шумана, Жана Монеа,
Винстона Черчила, Конрада Аденауера и Валтера Халштајна, чији ће резултат активности
бити Париски уговор – државе потписнице су Република Француска, Савезна Република
Немачка, Краљевина Белгија, Краљевина Холандија, Велико Војводство Луксембург и
Република Италија. Париски уговор је потписан 18. априла 1951. године, почео је да се
примењује од 25. јула 1952. године, а њим је основана Европска заједница за угаљ и
челик – ЕЗУЧ.
Убрзо је донет и потписан и Римски уговор ‒ 25. марта 1957. године, који је почео
да се примењује од 1. јануара 1958. године. Тим уговором су направљени Евроатом –
Европска заједница за атомску енергију (ЕЗАЕ), и Европска економска заједница (ЕЕЗ).
За Европску економску заједницу се може рећи да је створена у интересу и с циљем
обављања заједничких послова који нису били у делокругу компетенција и ингеренција
ЕЗУЧ-а и Евроатома.
Све до прве половине 1967. године, три поменуте заједнице су биле одвојене, да би
се од 1. јула исте године објединиле у једну – ЕЕЗ. Утицај лобиста у Европи и у свету
је нагло почео да се повећава, а нарочито након рушења Берлинског зида16 у ноћи 9.
новембра 1989. године.
Историјски, хладноратовски период17 је у биполарном међународном поретку
искомпликовао лобирање и посао лобиста у источној Европи и у Савезу Социјалистичких
Совјетских Република (СССР), али и у реал-социјалистичким државама.18 Иако су и у
том делу света вршени утицаји, лобисти нису званично постојали, а лобирање није било
законски призната делатност. После самита председника Сједињених Америчких Држава
Роналда Регана и председника Совјетског Савеза Михаила Горбачова у Рејкјавику 1986.
године и пада Берлинског зида у ноћи 9. новембра 1989. године, формални завршетак
хладног рата се десио на Малти, 3. децембра 1989. године, потписима двају ондашњих
председника – Џорџа Буша и Михаила Горбачова. Тим међународним догађајима је
промењен глобални карактер модерног човечанства и света у целини, али и лобирања
уопште. „Крај хладног рата је означио, међутим, и крај тог система међународних
односа...“19
Најпре је отворена нова глобална перспекстива, између осталог, за лобисте и
лобирање у Европи. На европском континенту, лобирање је добило на значају нарочито
после споразума из Мастрихта20 од 7. фебруара 1992. године, којим је настала савремена
Европска унија.
Садашњу Европску унију сачињава двадесет осам пуноправних држава чланица – ЕУ28.
„Дана 1. јануара 2014. године број становника ЕУ28 је процењен на 507,4 милиона у поређењу
с 505,7 милиона 1. јануара 2013. године.“21 Три су најзначајније институције Европске уније:
Европска комисија (ЕК), Европски парламент (ЕП) и Савет министара (СМ).
16 J. Trkulja, Osvajanje demokratije – ogled o postkomunizmu, Beograd, 1995, str. 21.
17 О томе видети: Џ. Л. Гедис, Хладни рат: ми данас знамо, Београд, 2003. Ипак, британски историчар
Ерик Хобсбаум сматра да је хладни рат завршен у Рејкјавику и у Вашингтону. „Практично је хладни рат
окончан на та два самита у Рејкјавику (1986) и у Вашингтону (1987)“ (Е. Хобсбаум, Доба екстрема – историја
кратког двадесетог века, Београд, 2002, стр. 191).
18 Са становишта политикологије, важну констатацију у вези с распадом реалног социјализма је изнео,
између осталих, и Срђан Дармановић. „Распад и слом реал-социјализма је један од најдраматичнијих обрта
и, по својим последицама и значају, један од највећих догађаја у историји модерног доба“ (S. Darmanović,
Real-socijalizam: anatomija sloma, Podgorica, 1995, str. 8).
19 П. Симић, Европа после хладног рата, Међународни проблеми, бр. 3‒4/1991, Београд, стр. 268‒269.
20 A. Stern, Lobbying in Europe After Maastricht: How to Keep Abreast and Influence in the European Union,
Bruxelles, 1994.
21 Видети: Eurostat news releases, Luxembourg, No. 108/2014, p. 1.
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Иницијатива званичника комисије CONECCS (Consultation, the European Commission and Civil Society) из 1992. године сматра се за почетак система акредитације
у историји лобирања у Европској унији, а спроводио се у Европској комисији – ЕК. Три
удружења интересних група у Европској унији су постала веома важна за лобисте: 1) Society of European Affairs Professionals22 (SEAP), које је настало 1997. године са седиштем у
Бриселу, 2) The Public Affairs Practitioners (PAP) и 3) The Association of Accredited Lobbyists
to the European Parliament (AALEP), која је основана 2004. године са седиштем у Бриселу.
Најпре су званичници SEAP-а и PAP-а израдили Кодекс од дванаест принципа, који су
касније прихватили сви њихови чланови. Нешто касније, Европски парламент је 1996.
године, по принципу добровољности, увео Лобистички регистар. Њиме није de facto
постигнута целовита транспарентност у лобирању, али су зато направљени позитивни
помаци у следећим правцима: а) лобистима је омогућено да, уз помоћ лобистичких
картица, много једноставније улазе у зграду Европског парламента, б) дозвољено је
присуствовање лобиста свим јавним седницама различитих парламентарних одбора и
в) званично су омогућени организовани сусрети с посланицима Европског парламента.
Истом приликом, посланици Европског парламента су усвојили и Кодекс понашања.
Према том кодексу, лобисти су били обавезни да члановима Европског парламента,
њиховим сарадницима или службеницима детаљно објасне по чијем се налогу ту
појављују, односно у интересу ког клијента лобирају. Такође, у делу Кодекса који се тиче
правила понашања, наводи се да је лобистима стриктно забрањено да посланицима
Европског парламента дају било какав поклон. Најзад, поменути кодекс је и формално
придодат постојећем Правилнику о раду парламента. Из PAP-а је на Генералној
скупштини, одржаној у Бриселу 28. јануара 2005. године, настала The European Public
Affairs Consultancies’ Association23 (EPACA).
Пошто је био незадовољан постојећим нивоом транспарентности лобистичких
активности, ондашњи повереник Комисије за службена питања и спречавање обмана
Сим Калас (Siim Kallas) покренуо је, у марту 2005. године, Европску иницијативу за
транспарентност. Њени циљеви су били подстицање одговорног понашања службеника
институција у Европској унији и отвореније и транспарентније деловање лобиста.
Важан тренутак у историји лобистичке регулативе у Европској унији је представљалa
иницијатива Green Paper European Transparency Initiative (ETI), покренута 3. маја 2006.
године. У том документу су истакнути значај „професионалне етике у европским
институцијама и оквир у коме лобистичке групе и организације грађанског
друштва делују“.24 Такође, у поменутом документу се инсистирало и на дефиницији
професионалних лобиста. „У суштини, ‚лобисти‘ су дефинисани као лица која обављају
те активности радећи у различитим организацијама, као што су институције за јавни
пословни консалтинг, адвокатске канцеларије, невладине организације, трустови
мозгова, корпоративна лобистичка удружења, (in-house representatives) и трговинска
удружења.“25 Притом, у организацијама и институцијама Европске уније се примењује
и спољна контрола. Управо је спољна контрола важна за лобисте и њихово лобирање.
„Спољна контрола може да делује против неправилног облика лобирања.“26 У том
документу, поред транспарентности, посебан акценат се ставља на веб-систем
добровољне регистрације27 чланова интересних група и лобиста.
Комисија Европске уније је 21. марта 2007. године усвојила Информацију о
иницијативи Green Paper European Transparency Initiative (COM(2007) 127). Наредне
године, Европски парламент је Одлуком од 8. маја 2008. године затражио већу
22 Видети: The Society of European Affairs Professionals, доступно на: http://www.seap.eu.org/ (23. 7. 2010). То
друштво је састављено од индивидуалних лобиста.
23 Видети: The European Public Affairs Consultancies’ Association, доступно на: http://www.epaca.org (24. 7. 2010).
24
Green Paper European Transparency Initiative, Commission of the European Communities, Brussels,
COM(2006) 194 final, p. 3.
25 Ibidem, p. 5.
26 Ibidem, p. 6.
27 Ibidem, p. 8.
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транспарентност28 лобирања у европским институцијама у односу на претходно стање.
То се односи на Савет, Парламент и Комисију, али и на пуну финансијску отвореност
уз једнократно обавезно регистровање лобиста увођењем у јединствени регистар.
„Посланици Европског парламента су гласали у корист обавезног јавног регистра
лобиста.“29 Дат је и предлог за оснивање one-stop-shop, уз поштовање Кодекса и примену
санкција за његово непоштовање. После Одлуке Европског парламента од 27. маја 2008.
године, Комисија је усвојила још један документ ‒ Communication for a Framework for
Relations with Interest Representatives (Register and Code of Conduct) (COM(2008) 323 final).
У њему је, између осталог, поменута и иницијатива за ново покретање и формирање
добровољног регистра30 за све који се баве интересним представљањем у пролеће 2008.
године. Дакле, у Европској унији постоје легитимисање, регулација и контрола лобиста
и њиховог лобирања.31
Од 23. јуна 2011. године, сви појединци и представници лобистичких фирми који
се баве лобирањем у Европској комисији и Европском парламенту обавезни су да се
региструју у Регистар транспарентности.32 У односу на претходни регистар, могућност
лобирања је проширена и на адвокатске канцеларије, невладине организације, трустове
мозгова, односно на све појединце и представнике организација који се баве креирањем
јавних политика у Европској унији, али и њиховом применом. Упис у Регистар
транспарентности није обавезан за верске заједнице, политичке партије, званичнике
регионалне, локалне и месне самоуправе. Уколико представници локалних самоуправа
желе да се добровољно региструју, то могу самостално да обаве. Активну кампању за
увођење Регистра лобиста у Бриселу су водили представници Савеза за транспарентност
лобирања и етичку регулацију – The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation
(ALTER-EU).33 Иначе, ALTER-EU је настао као реакција на ETI у Бриселу, јуна 2005.
године. У историји лобирања у Европској унији остало је забележено да су се променама
Регистра транспарентности успротивили званичници два лобистичка удружењања,
који су настојали да се сачувају мањи степен јавности и старе привилегије ‒ званичници
EPACA-а и SEAP-а. Професионално противљење увођењу Регистра транспарентности
су изразили и комерцијални лобисти, који доминарају међу лобистима у Бриселу и у
Стразбуру. Процес пререгистрације у Регистар транспарентности је трајао годину дана
и завршен је 23. јуна 2012. године.
Статистика34 Регистра транспарентности Европског парламента и Европске комисије
закључно са 30. априлом 2015. године показује да је било 7.090 регистрованих правних
актера. Најмногобројнији међу њима су пословни лобисти ‒ њих 3.638. На другом месту
су лобисти невладиних организација и то њих 1.779. На трећем месту су професионални
консултанти, адвокати и самостални консултанти ‒ њих 836. На четвртом месту су
трустови мозгова и истраживачке и академске институције ‒ њих 465. На петом месту су
организације које представљају локалне, градске и регионалне власти, као и остале јавне
и мешовите ентитете ‒ њих 334. На шестом месту су организације које представљају
црквене и религијске заједнице ‒ њих 38.
У европској и светској историји лобирања се може уочити и констатовати да правне
традиције лобистичког регулисања у самој Европској унији35 и у савременом свету нису
28 European Parliament calls for more transparency on lobbying, доступно на: http://www.europarl. europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080430IPR28012+0+DOC+XML+V0//EN (23. 7. 2010).
29 Ibidem.
30 Communication for a Framework for Relations with Interest Representatives (Register and Code of Conduct),
Commission of the European Communities, Brussels, COM(2008) 323 final, p. 2.
31 M. Biedermann, Legitimierung, Regulierung und Kontrolle von Lobbying bei der Europäischen Union, München, 2009.
32 Transparency Register, доступно на: http://europa.eu/transparency-register/ (30. 4. 2012).
33 The European Transparency Initiative and ALTER-EU, доступно на: http://www.alter-eu.org/ (30. 4. 2012).
34 Statistics, доступно на: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do (30. 4. 2015).
35 У суштини, различито је правно уређење лобирања у Европској унији и у осталим земљама европског
континента. Са становишта постојања или непостојања закона о лобирању, требало би правити и поделу
на државе чланице Европске уније и оне које то нису, а које се налазе на европском континенту. Сада има
укупно пет таквих групација држава. Прву групацију чине пуноправне државе чланице Европске уније
које имају закон о лобирању (Република Пољска, Република Литванија, Република Словенија и Аустрија).
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исте. Европска унија нема закон о лобирању, али зато има законе о лобирању које су
усвојуле поједине пуноправне државе чланице.
Табела 1 ‒ Државе у Европској унији у којима је усвојен
закон о лобирању
Држава
Република Литванија
Република Пољска
Република Словенија
Аустрија

Година
2000.
2005.
2010.
2012.

Закон о лобирању36 има Република Литванија од 2000. године. Поменути закон је
измењен 8. маја 2001. године, а нови закон је усвојен 30. марта 2003. године. У Републици
Пољској постоји Акт о лобирању37 од 7. јула 2005. године с амандманима38 усвојеним 13.
маја 2011. године. Лобирање у Републици Словенији је уређено Законом о интегритету
и спречавању корупције39, који су усвојили посланици Државнога збора Републике
Словеније 26. маја 2010. године. Иначе, у Републици Словенији лобирање званично воде
и контролишу званичници Комисије за спречавање корупције.40 У Аустрији је усвојен
Закон о лобирању и транспарентном заступању41 2012. године. За разлику од наведених
држава, у осталим пуноправним државама чланицама Европске уније лобирање је
уређено подзаконским нормативним актима.
Табела 2 ‒ Државе Европске уније у којима су донети
подзаконски нормативни акти
Држава
Савезна Република Немачка
Република Мађарска
Република Француска
Краљевина Холандија
Уједињено Краљевство Велике
Британије и Северне Ирске

Година
1951.
2006.
2009.
2012.
2014.

Лобирање у Савезној Републици Немачкој је прво регулисано чланом 73 Пословника и
процедуре немачког Бундестага из 1951. године, а 2014. године и Анексом 2 Регистрације
Другу групу чине пуноправне државе чланице Европске уније у којима постоје предлози закона о лобирању
(Република Италија, Република Ирска, Република Бугарска (2008), Република Чешка (2010) и Република
Румунија (2011)). Трећу групу држава чине државе које имају регулисан систем лобирања при парламенту
(СР Немачка, Република Мађарска, Република Француска, Краљевина Холандија и Уједињено Краљевство
Велике Британије и Северне Ирске). Четврту групу чине све државе у Европи које имају национални закон
о лобирању, а притом имају међународни статус држава кандидата за чланство у Европској унији, као што
су Република Македонија (2008) и Република Црна Гора (2011). Пету групу држава чине европске државе
у којима је закон у процедуралној фази као што је, Република Србија (2009), Република Украјина (2010) и
Република Хрватска (2015).
36 Law on Lobbying Activities, Republic of Lithuania, Vilnius, No. VIII‒1749 of 27 June 2000, pp. 1‒11.
37 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dziennik Ustaw,
Warszawa, Nr. 169/2005, str. 10265‒10269.
38 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
Dziennik Ustaw, Warszawa, Nr. 161/2011, str. 2394‒2395.
39 Видети: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, Številka
45/2010, str. 6581‒6594.
40 Komisija za preprečevanje korupcije, доступно на: https://www.kpk-rs.si/sl/ (24. 9. 2013).
41 Lobbying und Interessenvertretungs Transparenz Gesetz LobbyG und Änderung des Gerichtsgebührengesetzes, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Wien, 25. 7. 2012, S. 1‒6.
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удружења у Бундестагу и Правилником о процедурама.42 У Републици Мађарској је
најпре 2006. године уведен Закон XLIX о лобистичким активностима, који је укинут
доношењем владине Уредбе о менаџменту система интегритета у органима државне
администрације и лобирању43 – 25. фебруара 2013. године. У Републици Француској
је најпре 7. октобра 2009. године донет Кодекс понашања,44 а 2013. године Кодекс
понашања Сената 45 за лобисте у Народној скупштини. У Краљевини Холандији је 2012.
године успостављен Регистар лобиста.46 У Уједињеном Краљевству Велике Британије и
Северне Ирске је донет 2014. године закон под називом Transparency of Lobbying, NonParty Campaigning and Trade Union Administration Act.47
Нарочито је важно компаративно разумевање два доминантна модела у пракси
лобирања у Европској унији и поготово у Сједињеним Америчким Државама. Поредећи
лобистичку професију у Сједињеним Америчким Државама и у Европској унији,
правник Балша Кашћелан је дошао до закључка да је традиција48 већински на страни
Сједињених Америчких Држава, што је тачно.
Када је реч о држави Србији и лобирању, многи често постављају, између осталог,
следеће питање: Шта грађани и држава Србија добијају лобирањем и, посебно,
дипломатским лобирањем у Европској унији?
Лобирање и дипломатско лобирање у кандидатском периоду за пуноправно чланство
у Европској унији, у случају Републике Србије и осталих држава кандидата у региону
Југоисточне Европе, имају три позитивна и конкретна ефекта.
1) Политички ефекат – напредак у усклађивању правних тековина (аcquis
communautaire) и могућност за позитивне оцене и закључења преговора о појединим
поглављима Беле књиге, утицај на ревизију политике условљавања и, коначно, почетак
преговора о пријему у пуноправно чланство у Европску унију.
2) Економски ефекат – добијање финансијске помоћи из програма фонда IPA са свих
пет компоненти, позиционирање и промоцију српских компанија на тржишту Европске
уније, добијање и повећање извозних квота за домаће производе, повећавање кредитног
рејтинга земље, смањење државног ризика за пласман и инвестирање капитала итд.
3) Маркетиншки ефекат – побољшање имиџа државе Србије ребрендирањем,
промовисањем различитих кампања од интереса за грађане и државу, председника,
премијера, министара, партијских лидера, синдиката и невладиних организација).
Дакле, неоспорно је да је лобирање важан инструмент у спољним политикама влада
које спроводе дипломате, али и ангажовани лобисти у Европској унији.
Закључно с Лисабонским уговором (Уговор из Лисабона о изменама и допунама
Уговора о Европској унији и Уговора о оснивању Европске заједнице, усвојен и потписан
13. децембра 2007. године, који је почео да се примењује од 1. децембра 2009. године
у Европској унији), класично лобирање је постало историја. Исправно запажање и
појашњење тога дао је један од најпознатијих лобиста у Европској унији Данијел Геган
(Daniel Guéguen): „Лисабонски уговор суштински мења стратегије утицаја.“49 Поред
промена које је у организационом и институционалном погледу донео Лисабонски
42 Rules of Procedure of the German Bundestag and Rules of Procedure of the Mediation Committee, German Bundestag, Berlin, 2014, p. 12‒163.
43 A Kormány 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelete az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerérõl és
az érdekérvényesítõk fogadásának rendjérõl, Magyar Közlöny, Budapest, 30. Szám 2013. február 25, old. 2350‒2352.
44 Code de conduite applicable aux groupes d’intérêt au sénat, доступно на: http://www.senat.fr/role/code_de_
conduite.pdf (16. 12. 2014).
45 Ce code, applicable aux représentants d’intérêts, a été adopté par le Bureau le 26 juin 2013, Assemblée nationale, Paris, 2013.
46
Lobbyistenregister, доступно на: http://www.tweedekamer.nl/over_de_tweede_kamer/ lobbyistenregister
(15. 1. 2015).
47 Видети о томе: Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act, The
Houses of Parliament Shop, London, 2014, p. 1‒74.
48 B. Kašćelan, Pravni osnovi lobiranja, Izazovi evropskih integracija, br. 4/2009, Beograd, str. 113.
49 Д. Геган, Преиспитивање европског лобирања, Београд, 2013, стр. 27.
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уговор и глобалне економске кризе која је утицала на промену стратегија утицаја, важан
допринос свакако има и интензивно дипломатско лобирање.
ЛОБИРАЊЕ И СУПРОТСТАВЉАЊЕ ТРГОВИНИ УТИЦАЈЕМ
ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Лобирање се обавља због потреба и интереса. Другим речима, лобисти су неизоставни
односно саставни део законодавног процеса био он краткорочан, средњорочан или
дугорочан. За легално лобирање у савременим друштвима и државама такође су веома
битни политички плурализам и демократија.50 Лоби и лобирање су саставни теоријски
и практични део савремене јавне политике. Зато су за лобисте важне политичке науке.51
Дакле, за јасно и стручно разумевање лобирања важна је политичка али и правна наука,
укључујући ту неизоставно и економску науку поред осталих научних дисциплина у
корпусу друштвених, као и природне науке као што су кибернетика и информатика.
С правног становишта, а у вези с лобирањем, поред унутрашњег права, важни су и
међународно јавно право52 и међународно кривично право.53 Поред тога, како је исправно
приметио и констатовао правник Драган Јовашевић, појавило се и европско кривично
право у систему међународног кривичног права.54 Ипак, у правној науци се постављало
и питање да ли је међународно кривично право део међународног јавног права или
националног кривичног права. Нема сумње да је савремено међународно право негде
између међународног јавног права и националног кривичног права. Међутим, чињеница
је да су са становишта права Европске уније55 различито регулисана права, обавезе
и одговорности како у пуноправним државама чланицама тако и у државама које су
кандидати у процесу придруживања. Једна од важних разлика се оноси и на правни
третман и начин регулисања лобирања у њиховим правним системима, посебно када су
у питању кривична дела.
Једна од суштинских и препознатих разлика у контексту лобирања јесте кривично
дело трговине утицајем, које је у Републици Србији забрањено и кажњиво Кривичним
закоником, али није, као такво, регулисано у Европској унији. Притом, једино заједничко
кривичним законодавствима и правним системима Републике Србије и Европске уније
јесу забрана и ригорозно кажњавање примања и давања мита. С обзиром на то да је
тематски фокус у овом, мултидисциплинарном научном раду на спречавању трговине
утицајем у контексту лобирања, важно је дати неколико напомена пре саме анализе и
стручног коментара Кривичног законика.
У правном, политичком и историјском смислу, као почетак практичног регулисања
лобирања у Републици Србији се сматра кажњавање кривичног дела противзаконитог
посредовања по члану 366 Кривичног законика Републике Србије, усвојеног у Народној
скупштини Републике Србије 29. септембра 2005. године, а који ће изменама од 31. августа
2009. године постати важећи од 11. септембра исте године (иако је правни институт
vacatio legis био кратак), с тим што ће дело бити применовано у трговину утицајем. Као
већ постојеће кривично дело у поменутом законику остало је примање мита у члану 367
и давање мита у члану 368.
„(1) Ко захтева или прими награду или какву другу корист за себе или другог,
непосредно или преко трећег лица, да коришћењем свог службеног или друштвеног
положаја или стварног или претпостављеног утицаја, посредује да се изврши или не
изврши нека службена радња, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
50 L. Graziano, Lobbyng, Pluralism and Democracy, Palgrave, New York, 2001.
51 Д. Симеуновић, Увод у политичку теорију, Београд, 2009, стр. 26.
52 M. Kreća, Međunarodno javno pravo, Beograd, 2010, str. 725‒758.
53 Д. Јовашевић, Међународно кривично право, Ниш, 2011.
54 D. Jovašević, Evropsko krivično pravo u sistemu međunarodnog krivičnog prava, Evropsko zakonodavstvo,
broj 29‒30/2009, Beograd, str. 16.
55 У вези с правом Европске уније видети: Б. П. Кошутић, Основи права Европске уније, Београд, 2009,
стр. 323‒388.
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(2) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да награду
или какву другу корист да коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или
стварног или претпостављеног утицаја посредује да се изврши или не изврши нека
службена радња, казниће се затвором до три године.
(3) Ко користећи свој службени или друштвени положај или стварни или
претпостављени утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела
извршити, или да се не изврши службена радња која би се морала извршити, казниће се
затвором од једне године до осам година.
(4) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да награду или
какву другу корист да користећи свој службени или друштвени положај или стварни
или претпостављен утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела
извршити, или да се не изврши службена радња која би се морала извршити, казниће се
затвором од шест месеци до пет година.
(5) Ако је за посредовање из става 3 овог члана захтевана или примљена награда или
каква друга корист, учинилац ће се казнити затвором од две године до десет година.
(6) Страно службено лице које учини дело из ст. 1‒4 овог члана, казниће се казном
прописаном за то дело.
(7) Награда и имовинска корист одузеће се.“56
Важећим закоником је проширен опсег извршења тог кривичног дела, јер од тада
није само кажњиво примање награде или осталих користи, већ и само захтевање исте.
У прилог томе је извршено и његово допунско прецизирања у смислу да се корист може
примати или захтевати за себе или другог, непосредно или преко неког трећег лица.
Такође, утицај који се врши тим кривичним делом, што је својеврсни новитет, може се
и претпоставити.
Поред поменутих новина, уведено је и кажњавање недозвољених радњи сличних
давању мита на тај начин што се то кривично дело не односи само на човека који је
примио мито како би искористио свој службени положај или друштвени положај,
односно стварни или претпостављени утицај посредовања да се изврши или не изврши
нека службена радња, већ се то односи и на човека који је у својству посредника користио
давање мита. Другим речима, не постоји кривично дело трговине утицајем уколико се
не захтева или не прима награда или остала корист, јер је то једина забрањена радња
Кривичним закоником Републике Србије.
Притом, уколико се посредује у својству пријатеља, на основу родбинских односа,
познанства и слично, не постоји кривично дело трговине утицајем. То утолико пре што
се у поменутим случајевима не посредује коришћењем ауторитета службе, друштвеног
положаја или утицаја.
Дакле, у случајевима када се посредује, то се чини с позиције службеника. По правилу,
таква недозвољена и кажњива радња се остварује у хијерархијском систему рада и
обављања професионалних послова од вишег ка нижем нивоу. Постоје и изузеци у
судској пракси Републике Србије у виду обрнутих случајева, када се посредовало с нижег
на виши ниво хијерархије пословања међу службеницима. Предвиђена кривична казна
за поменуто, анализирано и стручно коментарисано кривично дело у законодавству и
правном систему Републике Србије је казна затвора у различитом трајању у зависности
од врсте извршеног кривичног дела. Најзад, и награда и имовинска корист као предмети
тог кривичног дела обавезно се одузимају.
За разлику од Европске уније, кривично дело трговине утицајем је препознато и
регулисано Уговором број 173 у Савету Европе – Кривичноправном конвенцијом о
корупцији од 27. јануара 1999. године, која је почела да се примењује од 1. јула 2002.
године, која у члану 12 прописује: „Свака потписница ће усвојити законодавне и друге
мере које могу бити неопходне да би се установило као кривично дело према њеном
56 Кривични законик, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2009, стр. 136. Видети: Кривични
законик, 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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домаћем законодавству, када је учињено намерно, обећање, давање или нуђење,
директно или индиректно, сваке незаслужене користи било коме ко тврди или потврди
да може да изврши нерегуларан утицај на доношење одлуке над било којим лицем
поменутим у чл. 2, 4‒6 и 9‒11, без обзира на то да ли је незаслужена корист намењена том
или неком другом лицу, као и тражење, примање или прихватање понуде или обећања
такве користи, у вези с тим утицајем, без обзира на то да ли је утицај извршен и без
обзира на то да ли се претпостављеним утицајем постиже намеравани резултат.“57 У
контексту лобирања, испред Асоцијације акредитованих заступника јавних политика
из Брисела је реаговао Кристијан Данијел де Фулоа 4. фебруара 2015. године. У анализи
Кривичноправне конвенције о корупцији, посебно члана 12, он исправно констатује
да се признати облици лобирања не сврставају у „непримерене“ утицаје који треба да
садрже коруптивну намеру „трговаца утицајем“.58
У вези с правним и политичким регулисањем лобирања у Републици Србији, важни
су писање, израда и доношење два документа Савета за борбу против корупције: 1)
Националне стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од
2013. до 2018. године и 2) Акционог план за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.
На основу члана 8, став 1 Закона о Народној скупштини,59 народни посланици у Народној
скупштини Републике Србије на седмом ванредном заседању 1. јула 2013. године донели су
Националну стратегију за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013.
до 2018. године. У самом документу поменуте стратегије лобирање се помиње два пута.
Најпре у делу III ‒ Области стратегије, тачка 3.1. ‒ Политичке активности, под а) ‒ Опис
стања: „У Републици Србији није регулисан ни процес лобирања као механизам за утицај
заинтересованих појединаца и група на усвајање прописа и доношење одлука.“60 Затим у
истом делу текста, под б) ‒ Циљеви: „3.1.3. Усвојен примењен делотворан законски оквир
којим се регулишу лобирање и учешће јавности у поступку доношења прописа.“61
У научном, теоријском, правном и политичком смислу, два поменута контекста
лобирања су потпуно исправно осмислена, стручно записана и јавно усвојена. Недуго
потом, Влада Републике Србије је током заседања 25. августа 2013. године донела
Закључак62 у вези с Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године. Тим планом је
конкретизован трећи део (Општа стратегија) Националне стратегије, у коме се наводе
потреба и неминовност доношења Закона о лобирању. У првом Извештају Савета за
борбу против корупције од 19. фебруара 2014. године, који је саставио потпредседник
Савета Мирослав Милићевић, активности у области законског уређења лобирања
уопште нису наведене, али то није значило, како ће се касније испоставити, да их
није било. Закон о лобирању је важан антикорупцијски законски пропис у функцији
Поглавља 23 и 24 Беле књиге Европске уније (acquis communautaire).

57 Criminal Law Convention on Corruption, доступно на: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/ Html/
73.htm (4. 5. 2015). Видети: Закон о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији, Службени
лист СРЈ, Међународни уговори, бр. 2/2002 и 18/2005, Београд.
58 Trading In Influence, доступно на: http://www.aalep.eu/trading-influence (4. 5. 2015).
59 Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, број 09/10, Београд.
60 Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.
године, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2013, стр. 4.
61 Ibidem, стр. 4.
62 Закључак, Влада Републике Србије, Београд, 05 број 110‒7203/2013, стр. 1.
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Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији
за период од 2013. до 2018. године63
3.1. ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Усвојен и примењен делотворан законски оквир којим се регулише лобирање и учешће
Циљ
јавности у поступку доношења прописа
Усвојен Закон којим се регулише лобирање. До краја 2017.године, код 70% усвојених закона,
3.1.3
Индикатор
одлука скупштине територијалне аутономије и јединица локалних самоуправа, јавне расправе
циља
су спроведене у складу с Правилником који регулише организовање и спровођење јавних
расправа
Одговорни
Бр.
Мера
Активност
Рок
Индикатори Потребни
Напомене
субјекти
ресурси
Посебно кроз
Израдити
измене Заанализу
кона о Народној
постојећег
скупштини, Заправног оквира
кона о државној
с препорукама
Одбор за уставуправи, Закона
ради
на питања и
Извештај о
о локалној самоНису
поутврђивања
6 месеци
законодавство спроведеној требни
управи, Закона
могућности за
Народне скуп- анализи
о заштитнику
унапређење
штине
грађана, Заучешћа јавности
кона о народној
у поступцима
банци и Закона
доношења
о референдупрописа.
му и народној
иницијативи
Израдити и
доставити
Предлоге
предлоге закона
закона о
Одговорни
о изменама и
изменама и
субјекти
у
Нису поУспоставити допунама закона 18 месеци складу с препо- допунама за- требни
о Народној
кона
поднети
механизме
рукама анализе Народној
скупштини, на
којима би
основу извршене
скупштини
се заинтеанализе
ресованим
странама
Усвојени
Усвојити законе
закони о
3.1.3.1 и јавности
Народна
скупНису поомогућило
о изменама и
21месец
изменама и
штина
требни
учешће у
допунама закона
допунама
поступку
закона
доношења
Унапређени
прописа на
Унапредити
ОствариПредседници
статути,
свим нивои- Статут/
ти сарадњу
скупштина
односно
ма власти
Пословник
Нису пос Сталном
27
месеци
јединица
пословници
јединица
требни
конференцијом
локалне
самојединица
локалних
градова и опуправе
локалне
самоуправа
штина
самоуправе
Усвојити
измене и допуне
Пословника
Усвојен предВладе којима
3месеца од
лог измена
Нису посе прецизирају
доношења Влада
и допуна
критеријуми
закона
Пословника требни
и начин
Владе
одржавања јевне
расправе
Донети пропис
којим се
3 месеца од
ближе уређује
Донет проНису подоношења Влада
организовање
пис
требни
закона
и спровођење
јавних расправа

63 Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици
Србији за период од 2013. до 2018. године, Влада Републике Србије, Београд, 2013, стр. 6.

294

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

Усвојити
закон којим
се регулише
лобирање
и приступ
3.1.3.2 јавности
свим информацијама о
лобирању
у органима
јавне власти

Израдити
Нацрт Закона и 12 месеци
доставити Влади

Министарство
надлежно за
послове спољне Нацрт Закои унутрашње
на достављен
трговине и
Влади
телекомуникације

Израдити и
поднети предлог 15 месеци
Закона Народној
скупштини

Влада

Усвајање Закона

Народна скупштина

20 месеци

Предлог Закона поднет
Народној
скупштини
Усвојен Закон

1.600.000
(информације о
најбољим
праксама;
трошкови
јавне расправе)

У радној групи
учествују
представници
Министарства
надлежног за
послове државне управе и
Агенције

Нису потребни
Нису потребни

У другом Извештају Милићевића и Савета за борбу против корупције од 18. јула
2014. године, потпуно оправдано и јасно су наведене активности у области спровођења
Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за спровођење
поменуте стратегије, а све то у вези са законским уређењем лобирања у Републици
Србији. „У опису стања у области 3.1. ‒ Политичке активности, препознати су
многобројни проблеми ‒ од неизвршавања екстерне ревизије политичких субјеката,
преко изостанка јавне расправе о законима, до нерегулисаног лобирања. У Акционом
плану су предвиђене двадесет четири мере за отклањање тих недостатака, а одговорни
субјекти су: Министарство финансија, Влада, Народна скупштина, Агенција за борбу
против корупције, Државна ревизорска институција, Министарство правде, Пореска
управа, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство трговине,
туризма и телекомуникација, Министарство привреде, као и начелници управа свих
јединица локалних самоуправа и влада аутономних покрајина, председници свих
општина, градоначелници и председници влада аутономних покрајина.“64 Иако су
налази експертског тима Савета за борбу против корупције тачни, веома је било
важно запажање потпредседника Савета Милићевића, које се непосредно односило на
регулисање лобирања и активности надлежних званичника и службеника у ресорном
Министарству трговине, туризма и телекомуникација: „Министарство трговине, туризма
и телекомуникација је формирало Радну групу за израду Нацрта Закона о лобирању
(мера 3.1.3.2.). На билатералном састанку смо обавештени да је Радна група формирана у
септембру 2013. године и да ће Нацрт Закона бити урађен у предвиђеном року.“65
РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ОД НЕДОПУШТЕНЕ ТРГОВИНЕ УТИЦАЈЕМ
Пре Нацрта предлога Закона о лобирању, који треба да изради експертски тим
ресорног Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Радна група Друштва
лобиста Србије, с потпредседником за унутрашње односе и развој Балшом Кашћеланом,
написала је другу Радну верзију Закона о заштити јавног интереса од недопуштене
трговине утицајем. Исти радни предлог је дат правној служби ресорном Министарству
трговине, туризма и телекомуникација.
Радна верзија Закона о заштити јавног интереса од недопуштене трговине утицајем
је написана на тринаест страна, има десет делова и четрдесет четири члана. Тако
су у првом делу ‒ Основне одредбе, у члану 1 наведени и појашњени предмет и циљ
поменутог закона.

64 М. Милићевић, Извештај о искуству и препрекама за ефикасно спровођење Националне стратегије за
борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана,
Савет за борбу против корупције, Београд, 72 број 021‒00‒8014/2014, стр. 2.
65 Ibidem, стр. 3.
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„Овим законом се уређују лобистичка активност, Именик лобиста, организациони
облици лобистичке активности, оснивање, организација и надлежност Коморе лобиста,
као и надзор над делатношћу лобирања.
Циљ овог закона је да обезбеди заштиту друштвеног интегритета кроз контролу
лобистичке активности, нарочито ради спречавања корупције и других недозвољених
утицаја на доносиоце одлука у процесу усвајања закона и подзаконских аката.“66
Несумњиво је да побројане активности у вези с лобирањем треба уредити законом,
јер без адекватног уређења истих, закон не би испунио правна очекивања и постигао
политичке ефекте у српском грађанском друштву и држави.
У члану 2 су дата значења три најважнија појма у вези с лобирањем.
„Поједини изрази који се употребљавају у овом закону имају следеће значење:
1) Лобиста је физичко лице које испуњава услове и коме је издата лиценца за
лобирање, у складу с овим законом.
2) Странка је правно лице, домаће или страно, чији интерес лобиста заступа и чини
видљивим доносиоцу одлуке.
3) Доносилац одлуке је лице које јавну функцију обавља на основу избора, постављења
и именовања у државном органу Републике Србије, аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе.“67
Дакле, поменутим чланом 2 се одређује ко је заправо лобиста. Реч је о некоме ко
испуњава све услове с тим у вези и ко има уредно стечену лиценцу.
У другом делу, који се тиче лобистичких активности, у члану 3 је одређен појам
лобистичке активности. „Лобистичка активност је специјализована услуга остваривања
правно дозвољеног утицаја на утврђивање политике и садржаја прописа које припремају
и доносе носиоци власти, надлежни државни органи и други носиоци јавних овлашћења,
коју пружају лица овлашћена за њено обављање у складу с овим законом, уз накнаду, а
ради остваривања правно дозвољеног интереса странке.“68
Важно је напоменути овом приликом шта се у поменутој радној верзији Закона
сматра недозвољеним утицајем на представнике политичке власти у држави. Чланом
5 је предвиђено регулисање недозвољеног утицаја на доносиоце одлука. „Сваки утицај
којим се доносиоци одлука, под привидом лобистичке активности, приморавају, доводе
у заблуду или на други начин наводе на доношење одлука супротно садржаном јавном
интересу, закону и свом овлашћењу, забрањен је.“69
Чланом 6 се уређује материја уговора о лобирању, који споразумно прихватају
лобиста и клијент, с дефинисаним правима, обавезама и одговорностима.
„Лобистичка активност се обавља на основу уговора о лобирању, који обавезно
садржи:
1) податке о уговорним странама (лобисти и странци);
2) опис интереса који је потребно заступати и учинити видљивим;
3) опис лобистичких активности које лобиста преузима обавезу да предузме у име и
за рачун странке и
4) накнаду за лобирање.
Уговор о лобирању се закључује у писаној форми.“70
На основу спроведене анализе чланова и ишчитавањем у целости Радне верзије
Закона о лобирању Друштва лобиста Србије, може се констатовати да је већина решења
стручна, корисна и добра уз мање допуне и прецизирања које би требало направити.
66 Радна верзија: Закон о заштити јавног интереса од недопуштене трговине утицајем, Друштво лобиста
Србије, Београд, 2013, стр. 1.
67 Ibidem, стр. 1.
68 Ibidem, стр. 1.
69 Ibidem, стр. 2.
70 Ibidem, стр. 2.
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ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ
У Републици Србији се законски супротставља трговини утицајем. Поред тога, са
становишта лобирања од посебне је важности усвајање Закона о лобирању, који је важан
за грађане, а посебно за лобисте, клијенте лобиста и лобиране. Усвајање Закона о лобирању
је важно и за Републику Србију, али и за Европску унију. Имајући у виду досадашња
разматрања о тој теми, налазе и чињенице, у Нацрт предлога Закона о лобирању, тј., у
постојећу Радну верзију Закона о заштити јавног интереса од недопуштене трговине
утицајем, требало би унети мање измене и допуне у тексту. Иако је у суштини сам текст
написан стручно и јасно, његова даља разрада је ипак неопходна.
1) Назив закона би требало променити у Закон о лобирању у Републици Србији или,
алтернативно, Закон о лобирању и заштити јавног интереса, а не Закон о заштити јавног
интереса од недопуштене трговине утицајем. Постојећи назив наводи на недоумице у
вези са заштитом јавног интереса и недопуштеном трговином утицајем, која је кажњива
према важећем Кривичном законику Републике Србије. Два су најважнија аргуметна
датим замеркама: а) сам назив закона неће бити јасан грађанима, јер није прихватљиво
да се реч лобирање не помиње у његовом називу, и б) смисао и значај лобистичке
професије се не истичу јасно.
2. Потребно је да у самом тексту буде јасно наведено да је забрањено да се лобира
уз обећање поклона или осталих користи за лобираног или њему блиског лица (члана
породице, политичке странке, невладине организације итд.).
3. Потребно је да се успостави обавеза лобираног да у кратком и јасно одређеном
временском року учини јавним податак о томе који је лобиста долазио код њега и с
каквим конкретним интересима и предлозима.
4. Потребно је такође да се јасно предвиди и регулише обавеза државних службеника
који примају лобистичке иницијативе и поднеске у вези с њиховим одлукама да на исте у
кратком и јасно одређеном временском року аргументовано одговоре у писаној форми,
без обзира на то да ли су их прихватили.
5. Потребно је да се бившим јавним функционерима, службеницима и саветницима
јасно ограничи могућност лобирања, нарочито у односу на институције у држави у
којима су претходно радили током одређеног периода, по узору на правни принцип revolving door који се примењује у Сједињеним Америчким Државама.
6. Потребно је да се забрани непосредно или посредно коришћење буџетских
финансијских средстава за лобирање у Републици Србији, осим за лобирање у
иностранству које ће контролисати и надзирати Министарство спољних послова Владе
Републике Србије.
Најзад, потребно је законом регулисати лобирање у Републици Србији, али и у
Европској унији. Подзаконска нормативна акта су корисна и добра када је лобирање
у фокусу, али је важно донети Закон о лобирању и пре 2016. године, иако је последњи
одређени временски рок за то крај 2016. године.
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LOBBYING AND OPPOSITION TO TRADING OF INFLUENCE
IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EUROPEAN UNION
Nenad A. Vasic, PhD
Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Abstract: Lobbying is an important activity in public and private affairs. In the political,
legal and economic science there are numerous definitions of lobbying. Lobbying is a collection
of professional measures, practical skills and the official legal procedures implemented through
relationships of lobbyists to lobbied in the interest of the client. The Republic of Serbia carried
out legal oppositions to trading in influence. In addition, from the perspective of lobbying, of
particular importance is the adoption of a law on lobbying, which is important for citizens,
particularly lobbyists, clients of lobbyists and lobbied. For lobbying to become legal, despite
the fact that it is legitimate, it is necessary to regulate the lobbying law in Serbia but also in the
European Union. In the draft proposal of the Law on Lobbying, that is, in the current working
version of the Law on the protection of the public interest of illicit trading in influence wich was
created by the Serbian Society of Lobbyists, small amendment to the text should be introduced
and it should be adopted before 2016, by the end of that year the latest, as determined by the
adoption of two documents of the Council for the Fight against corruption: 1. The National
Strategy for Combating Corruption in the Republic of Serbia for the period 2013-2018, and
the second Action Plan for the National Strategy for Combating Corruption in the Republic of
Serbia for the period 2013-2018.

NEW FIELDS OF ACTION FOR ORGANIZED CRIME:
TRAFFIKING IN HUMAN CELLS, TISSUES AND EMBRYOS.
NEW CHALLENGES FOR ROMANIA
Lecturer Laura Stănilă, PhD1
West University Timișoara, Faculty of Law
Abstract: Organized crime is a real scourge of our modern society, seeking to expand
its area in order to obtain new sources of income. Exceptional structure of organized crime
groups and their tactics to discover legislative gaps enabling the deployment of business at
the limits of law are elements that make up a part of their hidden plan of action.
In the context of fierce debates on bioethical issues arising from biomedical and genetic
research lines, the lack or inadequacy of national legislation to scientific progress registered
in the field of bio-genetics facilitate the activity of organized crime.
New income sources which can easily be obtained are detected in the field of harvesting
surcharge of cells, tissues or through trafficking human embryos. These human products
are sold to interested persons who can use them at their own will, for curative medical purposes, for the purpose of procreation, for research or for industrial purposes.
Romania is a true Colorado in the conduct of such criminal operations, lacking both the
necessary legislation and authorities’ interest to regulate such matters. In the recent years,
Romania has become the homeland of illegal business with human eggs. By law, donation of reproductive cells is a voluntary act. In reality, Romanian women sell their eggs for
hundreds of dollars, even by advertisements in the newspapers. In the past few years, three
in vitro fertilization clinics were accused of trafficking of oocytes. Prosecutors say doctors
recruited women from whom they have taken reproductive cells, in exchange for a few hundred Euros. Doctors then used those eggs to treat patients abroad suffering from infertility.
Using this procedure, clinics acquired illegal gains, while the Romanian law prohibits any
payment to donors. This criminal activity was carried out by taking advantage of the legislative vacuum. Usually, females of proper age, fertile, and poor or in need of money were
mostly recruited. In return they obtained material benefits between 600 lei and 800 euro. In
the trafficking network were involved Israeli and Greek businessmen, or of other nationalities, which opened specialized clinics in major cities in Romania. Networks have worked
so well that it took more than six years to discover the trafficking of oocytes and embryos.
Only affecting the health of the donor as a result of the undergone medical procedures has
ultimately led to the discovery of these networks by judicial authorities.
In this context, a close international mutual cooperation is needed, allowing the identification of modus operandi and the ramifications of criminal organizations. The Romanian judicial policy adjustment should be complemented by a review of the penal legislative
policy leading to the adoption of a firm prohibitive law regarding the trafficking of oocytes
and embryos and the medical techniques to obtain them.
Keywords: organized crime, human embryo, human cell, oocyte, trafficking of human
cells, organized criminal group.
BACKGROUND
The unprecedented development of reproductive technologies gave rise to a new form
of trafficking. The international community is faced with the reality in which progress in
1 Postdoctoral researcher. This paper is a result of postdoctoral research during the Project: “Burse Universitare
în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, West
University of Timișoara, Faculty of Law. Contract code: POSDRU/159/1.5/S/133255. Email: laura@stanila.com,
laura.stanila@e-uvt.ro
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biomedicine and genetics, developed for medical and curative purpose, are diverted from their
original stated aim, allowing certain individuals and organized groups to obtain huge amounts
of money. It exploits women in general, as the main sources of cells, tissues and genetic material (eggs, placenta) but at the same time, it exploits the physical and emotional deficiencies of
gay and heterosexual couples which face the physiological inability to procreate (same sex couples, individuals) or infertility (heterosexual couples). This lead to the creation of a real market in which reproductive cells, tissues and even human embryos are subject in transactions,
like any other goods. Trade in human eggs or surrogate motherhood became a widespread
international phenomenon with serious repercussions in national and international area, in a
relatively short period of time, thus creating real collection and distribution networks. We can
even identify a direction in mobilizing the individuals involved in such practices, in “donor”“beneficiary” relation; the “donor” comes mainly from Eastern Europe or Asian countries
(India, Pakistan, China), while the “beneficiary” comes from Western European countries or
the US, the legislation in later countries being extremely restrictive on biomedical procedures
while the costs are extremely high. In this relationship, the critical place is held by “intermediaries”, organized criminal groups and clinics that facilitate the exchange, obtaining in this way
large sums of money.
In countries where the sale of eggs is prohibited under the national law, hormones may be
administered in the country of female donors, then moving to another country for their collection. Oocytes produced by in vitro fertilization are harvested here too. Sometimes introducing
the embryo in the woman’s uterus also takes place here. Aggressive techniques to stimulate
ovulation, repeated harvesting of large number of ovules, multiple attempts to implant in the
uterus for the fertilized oocyte or embryo have led to many serious health problems of women
undergoing these medical practices. Health effects for women occur in both short- (massive
haemorrhage, allergic reactions, etc.) and long term (infertility, various cancers), being both
extremely serious.
Transnational trade in surrogate motherhood is another form of trafficking in genetic material, that typically involves several people:
a) surrogate mothers (carriers) can only offer their body/uterus/eggs to the beneficiaries;
they come from poor countries, have financial difficulties and obtain money in this way. They
can cross several countries: in a state they are being artificially inseminated and in another state
they may be sent to carry their pregnancy.
b) donors of genetic material (eggs, sperm) can be members of the beneficiary couple or
even third parties which may be obtain, in turn for their “donation”, a financial reward. In this
case, the third parties come obviously from other European states or Asia.
c) beneficiaries of the child that is born by the surrogate mother are paying this services and
usually come from a Western European state or even US.
Leaving aside the discussion about the violations of the human rights and about the violation of bioethics principles governing the biomedical and genetic practices and particularly
in vitro fertilization, the described phenomenon has increased in the past recent years being
almost impossible to control.
Within it, harvesting and distribution networks developed by organized criminal groups
are built on pillars with legal appearance - creating in vitro fertilization clinics, medical counselling centres - and require specialized personnel: doctors and geneticists have so the chance
to obtain untaxed gains and to achieve unauthorized medical research.
Both donors and beneficiaries are, in our opinion, victims of this phenomenon, their involvement in those proceedings has either a pecuniary motivation (the so-called donors, surrogate mothers), or a psychological and social motivation (beneficiaries).
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GENERAL ASPECTS ON ORGANIZED CRIME. DISTINCTIONS BETWEEN
ORGANIZED CRIME AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.
FIELDS OF INTEREST FOR ORGANIZED CRIME
Organized crime, in its way of structuring, flexibility and great infiltration capacity in vital
areas of politics and economics, through its rapid internationalization, through its unconditional appeal to violence, corruption and extortion, is a direct and urgent threat, and could be
qualified as defiance to global society.2
The United Nations Framework Convention on Struggle Against Organized Crime defines
the concept of organized crime as: the activities of a group of three or more persons with hierarchical links or personal relationships that enable their leaders to make profits or control
territories or markets by internal or external violence, intimidation or corruption, both in the
purpose of support criminal activity and to infiltrate the legitimate economy.
Organized crime has been characterized as the preserve or attribute of privileged individuals, placed on top of the social and political pyramid, using their influence, position, wealth and
their political and economic power in order to commit unlawful acts which remain undiscovered by the police and justice, business from which they obtained huge profits, evading taxes
without state control.3
In another opinion criminal organizations are seen as models of interaction between certain
individuals operating on the basis of such an organization.4
By criminal organization we understand all the criminal activities of groups established on
conspiracy principles, in order to achieve significant illegal income.
Unlike the actions of individuals who occasionally associate to commit illegal acts, a criminal organization is a premeditated association designed to the smallest details regarding the
role and mode of action of those who constitute it. The specific features of criminal organizations, from a traditional and even conservative approach are: a) hierarchical structure; b) hermetic and conspiratorial; c) flexibility and penetration; d) the transnational character; e) profit
orientation; f) use of force; g) the existence of a code of conduct.
However, the multitude of activity fields, the developing technologies of all types and the
complexity of contemporary society are leading to new forms of organized crime which call
for a reassessment of organized crime traits seen as abstract concept. Features like “traditional”
character and violence tend not to exist in certain professional criminal organization, being
replaced by other forms of pressure: the need to maintain a relation/relations with the criminal organization that provides means of subsistence in a pauper environment. Giving up that
relationship expose the person concerned to poverty and inability to secure livelihood or to
support the family. Violence as a form of physical aggression is no longer necessary, the society
is the one that, surprisingly, favours the expansion of that criminal organization.
Some recent analyses of the organized crime phenomenon5 have shown that the only dimension that is specific to organized crime in the current context is its complexity, being almost
impossible to propose a comprehensive definition of the phenomenon. Secondly, the transnational feature tends to become a self-contained element after 1990, at the end of the Cold War.6
Formal definitions of transnational organized crime that are set out in various international
documents treat the transnational character not as an ontological feature of organized crime,
but as a specific manner of its actions. Art. 2 of the Palermo Convention defines organized
criminal group as a structured group of three or more persons, existing for a certain period and
acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offenses under the
Convention, to directly or indirectly obtain a financial or other material benefit. According to
2 Petre Buneci ș.a., Sociologie juridică și devianţă specială, Ed. Fundaţiei Române de Mâine, București 2001, p. 142.
3 E.H.Sutherland, White Collar Crime: The Uncut Version, Yale University Press, 1983, Business & Economics, p. 253.
4 Dan Banciu, Elemente de sociologie juridică, Ed. Lumina Lex, București 2000, p. 265.
5 Francesca Longo, Discoursing organized crime. Towards a two-level analysis, în Felia Allum, Francesca Longo,
Daniela Irrera, Panos A. Kostakos (editors), Defining and Defying Organized Crime. Discourse, perceptions and reality, Part I, Routledge advances in international relations and global politics, Rutledge, New York, 2010, p. 15.
6 Idem, p. 21.
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art. 3, an offense is transnational in its nature if: a) it is committed in more than one State; b) is
committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control
takes place in another State; c) it is committed in one State but involves an organized criminal
group that engages in criminal activities in more than one State; or d) is committed in one State
but has substantial effects in another State.
OCTA7, published by Europol in 2007 distinguishes between three types of criminal groups:
a) organized indigenous criminal groups based in the EU (leaders and their goods come from
the EU); b) non-indigenous groups or not founded in EU (leaders and their goods do not come
from the European Union); c) groups that include both organized groups of second generation
(organized groups are groups derived from a non EU country that have established in the EU)
and traditional indigenous groups that exploit the international dimension.8
The same document shows that modern organized criminal group has a defined transnational nature, many of its criminal typologies being evolved forms of smuggling. Smuggled
goods are goods that cannot be procured from the legal market.9 A niche for such action is created, ingenuity and professionalism of the leaders of criminal groups consisting in identifying
these niches and developing the distribution networks.
The doctrine10 also found two models of existence and action of organized criminal groups
whose presentation is relevant to this study:
- the corporate model, traditional, in which entities acting as criminal groups are highly
centralized with a certain hierarchical structure;
- the network model, flexible, fluid and adaptable, which can quickly regroup in case of its
removal by the authorities. Organized criminal group consists of a network of sub-groups capable of rapid regrouping, whose existence is not based on lasting relationships between their
members like in case of the corporate model. Unlike traditional organized structural model,
group members do not have to prove their dedication to sacrifice their lives. Depending on the
opportunities arose, they are free to seek other partners to maximize profits. The bond between
the members of the criminal group in this model is the desire for profit.
TRAFFICKING IN HUMAN CELLS, TISSUES AND EMBRYOS.
A NEW AREA OF INTEREST FOR ORGANIZED CRIME
Identifying niches of activity by organized criminal groups is conditional upon thorough
analysis of the legislation governing that niche, unregulated or insufficiently regulated areas
being obviously preferred. The unprecedented development of reproductive technologies in
conjunction with other legal, social, financial and psychological elements (lack of regulation
or insufficient regulation of the field in a state, the increased degree of population infertility,
the couples’ desire to procreate, prohibitive costs of going through in vitro fertilization procedures, the excessive bureaucracy on a person’s eligibility to qualify for such procedures) have
opened the door to illegal practices carried out in an organized framework. Organized criminal
groups which have a strong specialized professional character, act in the field of assisted human
reproduction. These networks were harvesting human reproductive cells that are fertilized in
vitro and then implanted in the recipient’s o surrogate mother’s body. There is an appearance of
legal medical activities, thanks to the loopholes or weak expression of the legislature. In these
network-type organized groups people with medical education background (from researchers
to doctors, nurses and support staff) are involved who constitute the “core group”, essential for
its niche activity.
The case studies presented below will reveal the extraordinary organization of these criminal groups, their defining professional component and the transnational nature of their busi7 EU Organized Crime Threat Assessment 2007; www.europol.europa.eu.
8 OCTA 2007, pp. 9, 14-16.
9 Idem, p. 21.
10 Tom Obokata, Transnational Organized Crime in International Law, Hart Publishing, Oxford and Portland
Oregon, USA, 2010, pp. 14-17.
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ness. We shall be able to identify the network model in case of the organized criminal groups
that acted in Romania. Those groups that were composed by professionals motivated to obtain
high profits that escape state control, with the possibility of reorientation and rapid regrouping
both within Romania and the territory of neighbouring states.
Interestingly, none of the documents published by Europol (OCTA 2007, SOCTA 2013
IOCTA 2014) analyses this new field of action of organized crime. Obviously a presentation by
the Council of all areas of action of organized crime would be impossible given the complexity of the phenomenon. However, until now, there is no analysis of Europol on trafficking in
human cells and reproductive material, although the phenomenon has accelerated in the last
5 years.
MODUS OPERANDI FOR TRAFFICKING IN HUMAN CELLS, TISSUES AND
EMBRYOS IN ROMANIA. THE CASES OF SABYC, MEDLIFE AND ATHENA
In the context of insufficient regulation of medical techniques and the lack of legal limits in
these areas, Romania has faced three highly publicized cases in both the national and international media, involving in vitro fertilization clinics, foreign and Romanian businessmen and
doctors, constituted in organized criminal groups. Thus, three in vitro fertilization clinics were
accused of trafficking in oocytes, doctors recruiting Romanian or Roma nationality women.
Their reproductive cells were taken in exchange for money. The oocytes were then used to treat
some foreign patients, who suffer from infertility and who paid for the treatments. Unlawful
gains achieved by members of harvesting and distribution network were huge.
a) The MED NEW LIFE Case
In 2003, an Israeli businessman – Raz Hochman – has opened an in vitro fertilization clinic,
named “Med New Life” in Bucharest. The business has operated without problems until 2009.
Then, a donor of oocytes filed a criminal complaint after her condition worsened due to a hormone treatment to extract oocytes. The woman refused to be treated by doctors from the clinic,
remaining without ovaries after an operation performed at another hospital. Although the case
was reported to Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (in Romanian
DIICOT) in 2009, the Israeli businessman (head of the oocytes trafficking network) was arrested only in 2013, and his clinic closed at the time.
The investigations carried out following the original complaint in 2009, revealed the whole
network of donors – young women – who were cashing up to 600 euros for each harvest oocytes.
Embryos were sent to Israel, without seeking the opinion of the National Transplant Agency. Israeli or other ethnic patients were paying a fee that could reach 3500 Euro to benefit from implantation of fertilized eggs or embryos. The financial mechanism created, allowed the distribution of
money paid by the recipients to the donors and to the clinic for its medical services.
Prosecutors revealed that Raz Hochman, along with other defendants, “(...) in order to obtain
necessary genetic material to achieve in vitro fertilization procedures, benefiting from the material basis to carry out the assisted reproduction techniques (medical equipment, medication etc.),
directly or through intermediaries, recruited, by various means, females who agreed to follow
procedures that involved the extraction of oocytes; the genetic material obtained under these
circumstances was used to provide embryo transfers for the benefit of distressed females who
couldn’t procreate naturally and that in return were paid substantial amounts of money(...)”11
It is worth mentioning that, following the network model mentioned by us during the analysis of the concept of organized crime, RAZ Hochman and two other defendants in the case,
had initially worked in the Sabyc Clinic until 1998. From that point they were separated from
HARRY MIRONESCU (convicted in the Sabyc Case) establishing MED NEW LIFE Medical
Center in Bucharest.

11 http://www.focus-energetic.ro/un-om-de-afaceri-israelian-vrea-sa-dea-statul-roman-in-judecata-lacedo-17738.html. (accessed 1/04/2015)
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The association of the organized criminal group members and their aggregation in the
NEW MED LIFE Medical Center was a natural continuation of previous work carried out at
Sabyc Clinic and was conducted in the context of not punishable at the time acts. The group’s
work was supported by the large number of people in difficulty to naturally procreate identified
in Romania, but also by the many requests of some Israeli couples, because the achievement of
such procedures in Israel meet difficulties due to traditionalist/religious reasons.
Prosecutors showed that, in order to disguise the illegal component of the medical work
performed by specialists in the Romanian clinic and in order to justify the regular presence of
Israeli doctors in Romania, a cooperation agreement between Med New Life Medical Center
and HAROFEF ASSAF Hospital from Israel was drawn up. In order to justify the Israeli doctors’ work in Romania, considering the fact that they had no right to medical practice in Romania, Raz Hochman came up with the formula of the qualification/over-specialization of the
clinic staff, that was only formal employed, without really meeting the legal demands to achieve
proceedings involved in cellular microbiology. The Israeli doctors’ role was only to figure with
their name and their qualification in the organization chart, while specialized Romanian staff
performed the procedures which required a high degree of complexity.
The prosecutors also argued that, since the spring of 2009, the members of the organized
criminal group have acknowledged the legal research conducted by the judicial organs in a
similar case – the so called “Sabyc” Case). After that, their classic mode of action consisting of
recruitment of donors was changed to some extent and adapted to the new situation, meaning
that the persons concerned to follow ovarian stimulation procedure in exchange of money or
other benefits were contacted by one of members of the organized criminal group, who put
them in direct connection with the persons concerned to benefit from the harvested oocytes in
order to proceed to further realization of embryo transfer.
The network has been expanded and organized also in Moldova where they had taken steps
to obtain permits required to open an in vitro fertilization clinic, under a similar name, New
Med Life, with the involvement of Moldovan politicians and their relatives12. Interestingly,
these efforts were made after the scandal broke out in Romania, in 2009.
In 2013 Raz Hochman was arrested on charges of trafficking of eggs and of constituting an
organized criminal group and his in vitro fertilization clinic was closed. Currently, the businessman is banned from leaving the country and his case is pending at the Bucharest Tribunal.
Raz Hochman was indicted for initiation, establishment of organized criminal group, membership or support for such a group and trafficking in human cells (art. 158 para. 1 of Law
95/2006) in a continued form. The file is still pending before the Bucharest Tribunal (judgment
at first instance)13.
b) The ATHENA Case14
In May 2014, searches took place at a famous clinic in Timisoara. Another scandal, which
involved an in vitro fertilization clinic, has outraged public opinion, dissatisfied already with
the lack of a suitable legislation for in vitro fertilization. Konstatin Giatras, a Greek businessman, owner of the “Athena” Clinic in Timisoara, and part of his medical team, were detained.
The businessman of Greek origin Giatras Konstatin opened in 2010, an in vitro fertilization
clinic in Timisoara, a city where he graduated the university. He was extremely well known in the
Western part of Romania, had connections in the political class and received the approval of the
Foreign Affairs Ministry of Romania and Greece to become Consul of Greece in Romania.
Konstantinos Giatras constituted a criminal group in which the Roma clan chiefs from
Banat Region were involved, mainly dealing with oocytes traffic, but also illegally providing
12 http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/de-ce-ministrul-sanatatii-protejeaza-monopolul.
13 File nr. 27222/3/2013 pending Bucharest Tribunal; http://lege5.ro/Dosar/ge2tknjtgyztgxzt/27222-3-2013tribunalul-bucuresti.
14 On this issue: http://www.tion.ro/medicii-de-la-clinica-privata-athena-acuzati-de-prelevare-ilegala-de-ovule/1422379; http://debanat.ro/2014/05/un-nou-scandal-la-spitalul-athena-medici-acuzati-de-trafic-de-ovule/; http://
www.mediafax.ro/social/dosarul-traficului-de-ovule-managerul-spitalului-athena-din-timisoara-arestat-la-domiciliu-sefa-de-laborator-cercetata-sub-control-judiciar-12665858 (accessed 1/04/2015).
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other medical procedures in the field of in vitro fertilization. Young Roma women were recruited and directed to the fertilization clinic where they received 300 euros in exchange for
harvesting their oocytes. The network also attracted other 13 girls for surrogate motherhood.
According to a release issued by the Directorate for Investigation of Organized Crime
and Terrorism (DIICOT), the criminal group was organized on two levels: a) organizing illegal transplantation of human cells used for in vitro fertilization with parent carrier and b)
organization illegal activities transplant human cells used for in vitro fertilization with eggs
taken from various women recruited by hospital employees who were paid money for the
procurement of oocytes; these oocytes were later used in in vitro fertilization procedures for
other women. These medical procedures were carried out without the approval of the National
Transplant Agency or of the Minister of Health. People involved were directed by medical
personnel at various notaries (currently being identified only two), which drew up notarised
statements stating that oocyte donors or surrogate mothers were compelled to donate or to
carry a pregnancy without any financial claim, and, as it concerns the surrogacy, at the end
of the pregnancy they offer the child to the beneficiary couple, without any other claims. The
recipient couples signed notarised statements stating that they agree with in vitro fertilization,
embryo transfer and that they recognize the child as their natural. So far 12 cases of surrogate
motherhood have been identified (women from Romania, Hungary, Slovakia) seven of them
being interviewed, and the couples involved in the in vitro fertilization procedures with them
have been also identified. Two of the seven surrogate mothers have given birth to one child,
which has been immediately handed over to his biological parents. The recipient couples are
both Romanian citizens and also citizens of Hungary, Norway and Greece.15
The defendant Konstantinos Giatras was not yet sent to trial, he is only subject to preventive
measures, being still under prosecution16.
c)The SABYC Case17
If medical units held by Hochman and Giatras operated legally on the basis of accreditations issued by the National Transplant Agency, in the Case of Sabyc Clinic closed in 2009, following DIICOT investigation for the egg trafficking. Here, the story is different.
The owner of Sabyc Clinic, Harry Mironescu, his son Yair Miron and Israeli doctors Ziska
Natan Lewit and Genia Ziskind were finally convicted by the Romanian High Court of Cassation and Justice to three years of imprisonment for illegal eggs trafficking. Sentencing decision
was taken after nearly five years of trials. Other defendants in the case, including the former
director of the National Transplant Agency received lesser penalties, with suspension.18
DIICOT prosecutors19 showed in the indictment that Harry Mironescu was the leader of
an organized criminal group who acted at the Sabyc clinic in Bucharest. He coordinated: the
medical procedures, fraudulently introducing of genetic material in the country, the tracking of
donors, the registration of medicines used in those procedures, the possibility to recruit from
abroad, the rewarding of the donors and recruiters. Natan Lewit has been indicted on charges
of exercising without having this right a medical profession in Romania, that he recruited foreign couples who wanted to benefit from assisted reproduction techniques, he supervised the
development of hormone stimulation treatment participating directly in examination of donors and patients, he proceeded punctures for extracting oocytes, retrieved and handed them
over to another doctor in order to prepare cultures needed for the embryo transfer.
15 http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/1132-comunicat-de-presa-30-05-2014.
16 http://lege5.ro/CautaDosare#PartyName=Giatras%20Konstantinos.
17
On this issue http://www.ziare.com/stiri/inchisoare/decizie-definitiva-in-dosarul-sabyc-primul-caz-de-trafic-de-ovule-umane-din-romania-1328915; http://www.europafm.ro/stiri/interne/condamnari-definitive-in-cazul-traficului-de-ovule-de-la-clinica-sabyc~n78791/; http://www.stiri.com.ro/stire-76841/condamnari-definitive-in-dosarul-sabyc-primul-caz-de-trafic-de-ovule-umane-din-romania.html#.VRwBrvysWAk (accessed 1/04/2015).
18 On the decision of the Tribunal http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000314949&id_inst=3;
On the decision of the Appeal Court http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000314949&id_inst=2
(accessed 1.04.2015).
19 http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/283-comunicat-de-presa-24022010-283; http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/288-comunicat-de-presa-05032010-288; http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/219-comunicat-de-presa-29072009-219
(accessed 1/04/2015).
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All listed procedures were conducted repeatedly and in some cases the genetic material was
fraudulently introduced, being later used in instructional techniques needed for the embryo
cultures effectively. Egg donors were rewarded with money by the clinic. Also Sabyc clinic was
not accredited to carry out the artificial reproduction techniques.
Sabyc Clinic was established under an agreement between Romania and Israel, signed in
1968, during the Communist period, as research center under the Ministry of Education and
Research authority. For 10 years (1999-2009) the clinic functioned without a legal accreditation, under the eyes of Romanian authorities, in the heart of Bucharest – Romanian capital.
Oocyte donors recruited were aged 18-30 years (students, unemployed or other women in
financial difficulty) and received up to 400 euro per donation. The oocytes were then fertilized
and sent to recipients from Israel who paid up to 3,500 euro for treatment.
The network has worked so well that its ramifications developed almost naturally, in 10
years donors ended up to recruit each other without the need for any intermediation from the
members of the organized criminal group.
Only in 2009 the Sabyc Clinic achieved accreditation from the National Transplant Agency,
but was closed a few months later due to the facts established by the judiciary. In addition, the
way on how this accreditation was obtained is subject to another criminal investigation conducted by the National Directorate for Anticorruption for alleged corruption.
In this case, the College of Physicians withdrew physicians and medical stuff the right to
medical practice due to their criminal conviction.
FACILITATING FACTORS OF ORGANIZED CRIME IN THE FIELD
OF TRAFFICKING IN HUMAN CELLS, TISSUES AND EMBRYOS
a) Lack of legislation
Romania has no legislation in order to properly control and combat trafficking of human
eggs and embryos. The first rules applicable in Romania which pointed out to the issue of
obtaining and handling human embryos, were provided by Law no. 95/2006 on healthcare
reform. This act regulates the activity of procurement and transplantation of organs, tissues
and cells for therapeutic purposes (Title VI of the Act), but does not refer expressly to embryos
that cannot be assigned either to the concept of organ nor to that of cell or tissue, because the
embryo is a human being in development, an agglomeration of cells and tissues having its own
life. Because the legislator does not refer expressly to the concept of embryo, we conclude that
the law as a whole, and therefore its incrimination rules do not apply to human embryos, which
do not enjoy any legal protection neither criminal nor extra-criminal!
In 2005, the Romanian legislator tried to adopt a law on reproductive health and medically
assisted human reproduction, covering those situations faced by practitioners in reproductive
medicine and unregulated before. The reasons for the project were diverse: legal vacuum, the
need to combat decline of the population, the need of legislative alignment with the standards
applying in other European countries.20 Despite its multiple positive reactions, by Decision
no. 418 of 18th of July 2005, the Constitutional Court of Romania declared unconstitutional
the majority of the provisions from Law on reproductive health and medically assisted human
reproduction21.
Later, after seven years, the draft law no. 63/2012 on medically assisted human reproduction
with third party donor was submitted to Parliament 22 but the text of the draft regulation was
referring to the situation of persons involved in such a procedure without a precise regulation
of the legal situation of the human products resulting from the techniques of harvesting and
in vitro fertilization. Therefore the legal situation of the human embryo is still not regulated;
20
21
22

http://www.senat.ro/legis/PDF%5C2013%5C13L453EM.pdf.
Published in Monitorul Oficial nr. 664 from 26th of July 2005.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12651.
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the draft only refers to human gametes, leaving aside proceedings like stem cells harvesting or
embryonic divisions23.
In this context of the lack of sectorial regulations, DIICOT’s efforts to control and disable
organized crime networks acting in the oocytes and embryos trafficking seems a battle with
the windmills.
b) Lack of involvement of the authorities
in programs to support the infertile population
In Romania, egg trafficking escaped totally from under control of the authorities, and the
virtual environment abounding of women claiming thousands of euro in exchange for “donation” of their reproductive cells is blooming. This black market works successfully because people suffering from infertility are forced, by circumstances, to find themselves a donor. National
Agency for Transplant publicly recognizes its helplessness saying that if an individual wants to
donate oocytes, a state authority cannot intervene. By its deficiency, the Romanian favours the
trafficking of eggs, embryos and surrogate motherhood.
Ministry of Health, under whose authority our National Transplant Agency operates, tried
in 2011 to take the initiative to control the phenomenon and launched the Program for in vitro
fertilization and embryo transfer24, under which it granted an aid of 1,500 euros for each couple
wanted to undergo such a treatment. At that time Romania was the only country in European
Union that didn’t fund IVF procedures. From June 2011 to 31st of December 2012 1440 medical
applications were approved. In the same period 1,126 procedures were performed. As a result
of the procedures performed 300 children were born25. In 2013, the Health Ministry stopped
funding IVF program, having other funding priorities26. On 27th of September 2014 Health
Minister Nicolae Bănicioiu announced a resumption of the program starting with 201527.
c) Lack of money
The budget for IVF and embryo transfer program started in 201128 was 4 million lei (905,817
euros), the Ministry of Health financially supporting one IVF procedure per couple, in two
stages:
− 4920 Lei (1,114 euros) after the fertilization procedure (oocyte harvest by follicular puncture; harvesting and processing sperm; oocyte insemination, embryo transfer).
− 1,230Lei (278.5 euros) after confirming the completion of IVF/ET with a pregnancy, followed by birth.
The list of clinics agreed upon by the Ministry of Health in the program consisted of only
six such entities.
On 25th of March 2015, the Romanian Government adopted the Resolution no. 206 on approving national health programs for 2015 and 201629 which includes the Program for in vitro
fertilization and embryo transfer as part of the Program on Transplantation of organs, tissues and
cells. Order no. 185 / 30.03.2015 issued by the National Health Insurance House30 and its Annexes31 approved technical rules to achieve national curative health programs for the years 2015 and
2016 and establish the date for the IVF program implementation on 1st of April 2015. This was a
cumbersome procedure which resulted in postponing that moment at which those interested can
23 http://www.cdep.ro/proiecte/2012/000/60/3/se99.pdf.
24 http://www.medicinareproductiva.ro/program-national-fertilizare.php;
http://www.medicinareproductiva.ro/comunicat.pdf.
25 Statistic data provided by the site http://www.ms.ro/?pag=203.
26 http://observator.ro/reluarea-programului-de-fertilizare-in-vitro-in-2015-salutata-de-asociatia-sosinfertilitatea-277975.html (accessed 1/04/2015).
27 http://www.ziare.com/articole/banicioiu+anunt+program+fertilizare+2015 (accessed 1/04/2015).
28 http://www.ms.ro/?pag=62&id=9050&pg=1.
29 Published in Monitorul Oficial nr. 208 from 30th of March 2015.
30 Published in Monitorul Oficial nr. 219 from 1st of April 2015.
31 Published in Monitorul Oficial nr. 219bis from 1st of April 2015.
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benefit from these procedures, to the middle of 2015, considering also the bureaucracy required
for the approval of the application. Although the budget has been doubled for all programs for in
vitro fertilization and embryo transfer, funds are insufficient given the high number of applications, a single insemination conditioning funding and the failure rate of over 65%.
d) Corruption among politicians and civil servants involved in providing authorizations
and licenses for conducting medical procedures in assisted human reproduction
The proliferation of criminal activity of those three criminal groups mentioned above was
favoured by the illegal recruiting of officials from the National Transplant Agency, the only entity in Romania which was responsible for accreditation and certification of clinics and medical personnel for the work in the field of assisted human reproductive technologies and handling of human tissues and cells. The DIICOT prosecutors showed that two public servants,
the Managing Director of the National Transplant Agency, respectively, the regional Bucharest
coordinator of the National Transplant Agency have committed offenses of forgery of official
documents in order to facilitate Sabyc Clinic to obtain the licence in 2009. Obviously the two
civil servants were properly “motivated” otherwise they would not have committed such illegal
acts, say the prosecutors carrying out investigations in that case, from the date of exposing the
false documents.32
Besides the use of corruption is a defining feature of organized criminal groups for the
expansion stage of their business.33 Furthermore, using corruption at the highest level was revealed by Europol in 200634 and 2007 OCTA documents which showed that second-generation
criminal groups that we mentioned earlier, have an increased capacity to corrupt those envisaged. This feature was identified as a serious threat.35
CONCLUSIONS
The present procedure of bioethical transplant of tissues and cells is based on four
essential value elements: respect for individuals, individual autonomy, conscious and expressed
consent and altruism 36. These values are in turn trafficked by organized criminal groups, along
with the trafficking of human cells and tissues.
Organised crime in this area is the most advanced form of organized crime, properly
integrated within political, economic and social institutions of the contemporary society, which
makes it almost impossible to identify it as a criminal organization.37
The network model activities of the organized criminal groups make it more difficult
to detect and combat it by the government and judicial authorities, this element adding to the
lack of adequate legislation on medical techniques and in vitro fertilization.
The activity of organized criminal groups is blooming in a new and controversial area, socially, religiously and philosophically. Not aligning the legislation to the requirements of the
Oviedo Convention and the alarming state of research into the genetic and artificial reproductive field, the lack of involvement of the Romanian authorities in support of the population in
32 http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/283-comunicat-de-presa-24022010-283.
33 There have been identified four phases of action of the organized criminal groups: 1. the identification and
determination of the business phase; 2.the expanding of business phase; 3. The strengthening of business phase;
4.the location of business phase. Corruption is a technique used in the expansion phase of the business, alone or
along with other techniques, such as violence. On this issue: Geoff Dean, Ivar Fashing, Petter Gottschalk, Organized
Crime. Policing Illegal Business. Entrepreneurialism, Oxford University Press 2010, p. 76.
34 www.europol.europa.eu.
35 OCTA 2007, p. 12; www.europol.europa.eu.
36 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, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of
Europe, 2009, p. 30.
37 Edwin H. Stier, Peter R. Richards, Strategic Decision Making in Organized Crime Control: The Need for a
Broadened Perspective, National Institute of Justice Symposium Proceedings: Major Issues in Organized Crime
Control, in Margaret E. Beare (editor), Transnational Organized Crime, Ashgate, UK, 2013, p. 65.
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order to subsidize medical procedures for in vitro fertilization are other factors favouring the
proliferation of organized crime in this area. Organised criminal groups have detected this
niche market, exploiting it assiduously in order to obtain huge sources of income.
Finally, the work of organized criminal groups has a strong transnational component, being
identified on Romanian territory as a second generation criminal groups that have infiltrated
in all dimensions of the Romanian society.
In this extremely complex and difficult context, it is necessary to increase international
cooperation efforts to disaggregate criminal groups, both through Europol and on other bi or
multi state communication channels.
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ПРОДАЈА ФАЛСИФИКОВАНЕ РОБЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА1
Др Сања Јелисавац Трошић2
Институт за међународну политику и привреду, Београд
Сажетак: У свету, Европској унији и у Србији највећи проблем кршења права
интелектуалне својине представљају фалсификовање и пиратерија. Штетa који они
наносе на светском нивоу мери се у милијардама америчких долара. Стварањем интернета настале су и нове могућности за продају фалсификата. Могућност продаје
фалсификоване робе путем интернета се свакодневно увећава, па је неопходно да
и законодавац обрати пажњу на нове видове продаје фалсификата и обухвати их
правном регулативом. Куповина и продаја преко интернета је регулисана у више од
десет закона Републике Србије, што такође отежава и компликује заштиту од појаве
фалсификата. Интернет-платформе из Србије познају и праксу скидања фалсификоване робе из њиховог огласног простора, као и забрану њиховог даљег оглашавања.
У решавање проблема продаје фалсификоване робе преко интернета потребно је још
више укључити интернет-платформе, дистрибутере, власнике права и трговинска
удружења. Осим праћења нове технологије и бржег реаговања законодавца неопходно је ускладити ову регулативу са међународном, а пре свега са регулативном Европске уније. Како је интернет раширен у целом свету, борба против продаје фалсификоване робе у Србији такође мора бити више координисана са другим земљама, пре
свега Европске уније, али и целог света.
Кључне речи: фалсификована роба, Србија, ЕУ, интернет, интелектуална својина,
електронска трговина.
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА
У последњој деценији 20. века све мреже на свету постају део интернета – мреже
свих мрежа. Иако је сам назив интернет употребљен још 1974. године у спецификацији
TCP протокола, он је постао широко познат тек када се као светски феномен проширио на велики број области живота и рада обичних људи.3 У области у којима се
утицај интернета посебно осетио спадају и права интелектуалне својине и спољна
и унутрашња трговина. Такође, развојем могућности самих компјутера, а посебно
дигитализацијом, велики број производа интелектуалне својине постаје доступан и
у дигиталној форми. Књиге, часописи, новине, стручне и научне публикације и друго су осим папирног добили и дигитални облик. Такође, музика, филмови, слике и
уметничка дела су дигитално обрађивани и њихови записи су постали лако доступни и широко распрострањени на интернету. Савременији начин конвергенције ауторских дела и информација уопште, као и нове технологије комуникација, утицале
су на начин производње и коришћење фонограма и интерпретација, али нажалост
и на све већу могућност њиховог фалсификовања.4 Заинтересованим корисницима
и купцима сада је лакше доступна интелектуална својина у више облика и начина
купопродаје, тако да трговина овим правима постаје значајнија и обимнија. Преко
три милијарде корисника интернета широм света, са око 28.000 гигабајта интернет1 Рад представља резултат рада на пројекту: Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије и међународним интегративним процесима
– спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти, из програма основних
истраживања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр.
ОИ179029, а реализује се у Институту за међународну политику и привреду.
2 sanja@diplomacy.bg.ac.rs
3 У питању је TCP протокол RFC675. О томе погледати више на http://tools.ietf.org/html/rfc675.
4 С. Јелисавац, WIPO уговор о интерпретацијама и фонограмима, Европско законодавство, бр. 23-24,
2008, Институт за међународну политику и привреду, Београд, стр. 60.
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саобраћаја у секунди, чини велики потенцијал за развој и раст трговине интелектуалном својином.5 Све ове појаве су довеле до тога да се повећала врста и број материјалних
и нематеријалних добара који су се нашли на тржишту у понуди путем интернета.
Међутим, управо лака доступност, дигитализација и брз развој интернета чине и велику
опасност за раст продаје фалсификоване робе.
Фалсификована роба је дефинисана као роба која носи, без ауторизације, жиг који је
идентичан жигу који је регистрован за исти тип робе, или који се не разликује у довољној
мери од регистрованог жига, и који нарушава право власника жига. Пиратизована
роба је дефинисана као роба која је копија или садржи копију направљену без пристанка власника права, уколико прављење такве робе крши ауторско право, сродно право
или право дизајна.6 Борба против фалсификата и пиратерије на међународном нивоу
почиње прописивањем стандарда заштите права на интелектуалну својину, као и мера
и акција против прекршиоца. Париска конвенција о заштити индустријске својине није
замишљена као циљ по себи, већ као средство за подстицање креативног рада, трансфера технологије, индустријализације, инвестирања и фер трговине.7 Основна намера
споразума TRIPS (Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине)
јесте да он смањи поремећаје и сметње у међународној трговини и, узимајући у обзир
потребу за унапређењем ефикасне и одговарајуће заштите права интелектуалне својине,
на мултилатералном нивоу регулише адекватну заштиту интелектуалне својине, али
тако да ова регулатива не постане баријера слободној трговини, већ, напротив, да буде
њен подстицај.8 TRIPS даје један општи оквир заштите права интелектуалне својине и
као такав има широку обухватност и могућност за примену. Конкретни поступци код
кривотворења и детаљније одредбе дају се у оквирима законодавстава земаља потписница TRIPS-а, што значи и у оквирима законодавства Европске уније.
Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине, укључујући и
трговину фалсификованом робом, чини анекс 1Ц Споразума из Маракеша, којим се
установљава Светска трговинска организација, а који је ступио на снагу 1. јануара 1995.
године. Поштовање споразума TRIPS представља преузету обавезу за све чланице Светске
трговинске организације. Земље чланице Светске трговинске организације приступањем
Споразуму о оснивању (Основни споразум) обавезале су се да прихвате и Споразум о
трговинским аспектима права интелектуалне својине.9 Према TRIPS-у, „роба са кривотвореним жигом“ подразумева сву робу, укључујући амбалажу, која без овлашћења носи жиг
идентичан жигу ваљано регистрованом за такву робу, или жигу који се по својим битним
својствима не може разликовати од таквог жига, и који сходно томе на основу закона земље
увоза вређа права власника жига. Саме одредбе TRIPS-а кажу да ће земље чланице Светске
трговинске организације прописати покретање кривичног поступка и кажњавање барем
у случајевима свесног кривотворења жига или пиратства ауторских права која се врше на
комерцијалној основи. Правна средства која стоје на располагању укључују казну затвора
и/или новчане казне које су довољно високе да служе као мера одвраћања, доследно износима казни које се примењују за кривична дела одговарајуће тежине. У одговарајућим
случајевима, расположиве мере такође укључују одузимање, заплену и уништавање робе
која вређа право и свих материјала и прибора који су се преовлађујуће користили при
извршењу кривичног дела. Чланице могу предвидети покретање кривичног поступка и
кажњавање и у другим случајевима повреде права интелектуалне својине, посебно кад се
повреда врши свесно и на комерцијалној основи.10
Да би се обезбедило ефикасно спречавање повреда права, судске власти су овлашћене
да наложе да се роба за коју су утврдили да представља повреду права, без било как5 Интернет статистика у реалном времену се може погледати на: http://www.internetlivestats.com/.
6 TRIPS Agreement, Enforcment of intellectual property rights, European Commission, Italy, 2000, r. 45.
7 На енглеском језику: Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
8 С. Јелисавац, Интелектуална својина – међународна трговина правима интелектуалне својине, Институт
за међународну политику и привреду, Београд, 2006, стр. 133.
9 Исто, стр. 132.
10 TRIPS Agreement, члан 61.
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ве надокнаде повуче из трговинских токова на начин којим се неће нанети штета титулару права или, ако би то било у супротности са постојећим уставним захтевима,
уништи. Судске власти су такође овлашћене да наложе да се сировине и алати, чија је
преовлађујућа употреба била у стварању роба којима се врши повреда права, без икакве
надокнаде повуку из трговинских токова на начин који ће свести ризик од даљих повреда права на најмању могућу меру. При разматрању таквих захтева, узеће се у обзир
сразмера између озбиљности повреде и наложених правних средстава, као и интереса
трећих лица. У односу на робе са кривотвореним жигом, једноставно уклањање незаконито стављеног жига није довољно, осим у изузетним случајевима, да би се омогућило
пуштање робе у промет.11
Оно што је правном заштитом пружено као могућност власнику регистрованог жига
јесте да су земље потписнице TRIPS-а усвојиле поступке који омогућавају титулару права, који има основаних разлога да сумња да може доћи до увоза робе са кривотвореним жигом или робе произведене на основу незаконитог присвајања ауторских дела,
да поднесе писмени захтев надлежним управним или судским властима да царинске
власти обуставе пуштање у слободан промет такву робу. Потписнице TRIPS-а такође
предвиђају одговарајуће поступке који се односе на обустављање ослобађања од стране
царинских власти робе која вређа право, а намењена је за извоз са њихових територија.12
Као реакција на повећање трговине фалсификованом робом у свету настао је и Трговински споразум за борбу против кривотворења.13 Ово је мултинационални уговор
са циљем успостављања међународних стандарда за спровођење права интелектуалне
својине. Споразум има за циљ да се успостави међународни правни оквир специјално за
кривотворену робу, генеричке лекове и кршење ауторских права на интернету. Циљ споразума је да се створи ново тело изван постојећих организација које се баве тим проблемима, као што су Светска трговинска организација, Светска организација за интелектуалну
својину и Уједињене нације. Споразум је потписан у октобру 2011. године, а потписнице
су Аустралија, Канада, Јапан, Мароко, Нови Зеланд, Сингапур, Јужна Кореја и САД.14 Европска унија и Мексико су потписале овај споразум 2012. године. 15 Након ратификације
најмање шест земаља овај споразум ће ступити на снагу у земљама које су га ратификовале. Након одрађеног периода његове примене моћи ће се видети евентуални ефекти.
Најбољи одговор на питање шта се све фалсификује јесте да се фалсификује све оно
што вреди. Фалсификују се новац, платне картице, разни лични документи и уговори, софтвери, електронски потписи, лекови, прехрамбени производи, алкохолна пића, цигарете, одећа, обућа, козметика, електрични кућни апарати, играчке, итд. Ова листа је веома
дугачка, а већина фалсификоване робе може да се нуди за продају и преко интернета.
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ У БОРБИ ПРОТИВ
ПРОДАЈЕ ФАЛСИФИКОВАНЕ РОБЕ
У сладу са праћењем нових начина продаје фалсификоване робе Европска унија
доноси нове прописе којима ће ефикасније регулисати ту проблематичну сферу. Европска комисија је у својим саопштењима више пута нагласила значај добровољног и
заједничког приступа свих учесника у борби против кривотворења, а пре свега власника интелектуалне својине, интернет-платформи, велепродаје, малопродаје, привредних удружења и потрошача16 Директива о спровођењу права интелектуалне својине, као
11 TRIPS Agreement, члан 46.
12 TRIPS Agreement, члан 51.
13 На енглеском језику: Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
14 J. Walsh (11 February 2012). Europe’s Internet revolt: Protesters see threats in antipiracy treaty. The Christian
Science Monitor. 25/11/2014.
15 O. Solon (26 January 2012). The EU signs up to Acta, but French MEP quits in protest. Wired UK. 25/11/2014.
16 COM(2009) 467final of 11.9.2009: enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal
market; COM(2011) 287final of 24. 5. 2011: a single market for intellectual property rights — Boosting creativity
and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe.

314

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

што су ауторско и сродна права, жигови, дизајн и патенти усвојена је у априлу 2004. године. Према Директиви земље чланице ЕУ морају да примењују ефикасне, одвраћајуће и
сразмерне лекове и казне против оних који се баве кривотворењем и пиратеријом и тако
стварају једнаке услове за носиоце права у Европској унији. То значи да ће све државе
чланице ЕУ имати сличан скуп мера поступака и средстава доступних за носиоце права да бране своја права интелектуалне својине, између осталог и од кривотворења и
продаје путем интернета.17
Сваке године Европска комисија објављује извештај у коме се описује колико је
успешна заплена фалсификоване робе од стране ЕУ царине, као што су фалсификовани
жигови, пиратизовани дискови и патенти. Ова статистика, састављена на бази података
који су прикупљени од стране држава чланица ЕУ у складу са чланом 31, ЕУ Регулативе
608/2013, може пружити корисне информације за подршку анализе повреде права интелектуалне својине који утичу на тржиште ЕУ и развој одговарајућих противмера. Статистички извештај, који је објављен 31. јула 2014. године од стране Европске комисије,
показује мали пад у броју испорука на које се сумњало да су кривотворена роба. У 2013.
години скоро 87.000 случајева је регистрован приговор од стране Царине. Ова је још
увек велики број задржане робе чији је урок велики број малих испорука експресном и
обичном поштом, најпре као резултат управо купопродаје преко интернета. Што се тиче
скоро 36 милиона заплењених артикала, вредност ових фалсификата у оригиналним
производима се процењује на мало преко 768 милиона евра. На врху листе заплењених
фалсификата је одећа (12%), а њу прате остала роба, као што су инсектициди, ципеле,
лампе, лепак, батерије, освеживачи ваздуха, прашкови за прање и лекови. Производи за
дневну употребу, као што су производи за негу тела, лекови, играчке и електрични кућни
апарати, чине 25,2% од укупног броја заплењених фалсификата. Земља која је главни извор одакле фалсификована роба путује за Европску унију је Кина, док се јављају и друге
земље за поједину робу, као на пример Египат за прехрамбене производе, Турска и Хонг
Конг за парфеме, а Кина за остале производе за негу тела, мобилне телефоне, меморијске
картице, кертриџе и мале кућне апарате.18
Корисници интернета у Европи чине 19% (према подацима од 1 јула 2013. године)
укупне светске популације, посматрано по регионима. Водеће су Азија (48,4%) и Америка (21,8%).19 Продаја фалсификоване робе преко интернета представља велики ризик за потрошаче од куповине лошег и потенцијално опасног производа. Опасност за
власнике интелектуалне својине представља продаја фалсификата њихових брендираних производа, јер долази до губитка прихода и опадања репутације бренда. Штета коју
фалсификовани производи наносе интернет-платформама се види у томе што оне губе
могућност да буду сигурна места за куповину и продају легитимних производа.20
Земље чланице ЕУ су сагласне да међусобно сарађују у циљу елиминисања из
међународне трговине робе којом се вређају права интелектуалне својине. У ту сврху,
оне ће у својим администрацијама установити јединице за контакте и обавестити о
њима, и биће спремне да размењују информације о трговини робом која вређа права.
Оне ће, посебно, унапређивати размену информација и сарадњу између царинских власти у односу на трговину робом са кривотвореним жигом и робом произведеном на
основу незаконито присвојених ауторских дела.21
17 The Directive on the enforcement of intellectual property rights such as copyright and related rights,
trademarks, designs or patents, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April
2004 (Official Journal of the European Union L 157 of 30 April 2004, p. 16–25).
18 Taxation and customs union, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_
piracy/statistics/
19 Internet Live Stats (elaboration of data by International Telecommunication Union (ITU) and United Nations
Population Division).
20 С. Јелисавац Трошић, А. Јовић Лазић, Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко
Интернета, Европско законодавство, бр. 51, јануар-март 2015, Год XIV, Институт за међународну политику
и привреду, Београд, стр. 209.
21 TRIPS Agreement, члан 69.
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Развој интернета нуди могућност већег избора и лакшег приступа унутрашњем
тржишту потрошачима из Европске уније. Највећи број трговине која се одвија на великим интернет-платформама је легитимна. Међутим, ове интернет-платформе могу
бити злоупотребљене за дистрибуцију фалсификоване робе. Продаја фалсификованих
производа преко интернета је штетна за све легитимне актере, за интернет-платформе,
власнике интелектуалне својине, потрошаче и друштво у целини. Сврха Меморандума
о разумевању о продаји фалсификоване робе преко интернета је да успостави кодекс
праксе у борби против продаје фалсификоване робе преко интернета.22 Још и пре настанка Меморандума власници интелектуалне својине и интернет-платформи су предузимали акције у борби против кривотворене робе на интернету. Као наставак тежњи за
сарадњом на овом пољу Комисија је покренула дијалог заинтересованих страна о продаји
кривотворене робе преко интернета, што је довело до Меморандума који је укључио 33
компаније и трговинска удружења са покривеношћу 39 различитих интернет-сајтова.23
Сврха Меморандума је и да се унапреди сарадња између потписника посебно у вези
са процедурама те борбе. Меморандум такође представља пример за друге заинтересоване стране које нису потписнице на који начин могу да сузбију продају фалсификоване робе путем интернета. Интернет-платформе овим Меморандумом преузимају
обавезу да понуде ефикасан и ефективан систем обавештења и уклањања фалсификоване робе на интернету, који ће бити јасан и једноставан за употребу. Власници права
на интелектуалну својину се обавезују да предузму комерцијално разумне и доступне
кораке ка обавештавању интернет-платформи о присутној понуди кривотворене робе.
Интернет-платформе и власници права на интелектуалну својину овим меморандумом
се обавезују на сарадњу у циљу минимизирања потенцијалних последица за продавца
у случају погрешних обавештења.24 Потписнице Меморандума се слажу да примарна
одговорност за заштиту и спровођење права интелектуалне својине остаје власницима
права, а да је примарна одговорност интернет-платформи да се омогући безбедно ‘онлине’ окружење за потрошаче. Према томе, циљ потписница Меморандума је да сарађују
у борби против продаје кривотворене робе преко интернета. Да би се ефикасније решио
проблем продаје фалсификоване робе преко интернета, успостављен је низ принципа
који ће се примењивати у случају понуде кривотворене робе на интернету. Основна намера је да ће поштовање ових принципа донети као резултат сигурније онлајн окружење
за све учеснике.25 Ове мере све раде истовремено и у реалном времeну.26
Европска комисија сматра да ће сарадња и размена информација између свих учесника у куповини путем интернета довести до одговарајућих реакција и омогућити
смањивање и спречавање продаје фалсификата и пиратерије. То је најефикаснији начин
да се фалсификована роба повуче из продаје и минимализује штета. Што се тиче самих
потрошача, они такође могу бити активни партнери у борби против фалсификата. Наравно, под условом да су им обезбеђене одговарајуће могућности за идентификацију и
пријављивање оних који крше права интелектуалне својине. То се пре свега односи на
одговорна лица са интернет-сајтова који треба да обезбеде поверење потрошача како би
се купопродаја обавила на обострано задовољство. То се односи и на правило да, ако се
у незнању купи фалсификат, купци немају обавезу његовог враћања.
Уредба Европског парламента и Савета бр. 608/2013 и Уредба Комисије о примени
бр. 1352/2013 обезбеђују мере за акцију царине у борби против увоза у Европску унију
22 Mеmorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, 4. May 2011, Brussels, pp.
8, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement /memoranda/index_en.htm, 11/08/2014.
23 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the
Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, COM/2013/209/final, Brussels,
18. April 2013, European Commission, Council, European Parliament, p. 5.
24 Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, 4. May 2011, Brussels, p. 3.
25 Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, 4. May 2011, Brussels, p. 2.
26 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the
Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, COM/2013/209/final, Brussels,
18. April 2013, European Commission, Council, European Parliament, p. 6.
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и извоза робе за коју се сумња да је кривотворена.27 Како се заоштрава борба против
пиратерије, интернет-платформе (websites) све чешће блокирају онлајн наруџбине кровотворене робе, а са друге стране, царинска служба проналази ону кривотворену робу
која се успела провући контроли и продата је директно купцима у ЕУ. На овај начин
власници права на интелектуалну својину се ипак налазе у бољој позицији него раније у
борби за одржање интегритета својег интелектуалног власништва и на интернет тржишту и кроз физичку дистрибуцију.
Највећи сајтови за продају робе преко интернета, као нпр. Alibaba, Ebay или Amazon,
имају посебне странице за жалбу где се могу пријавити фалсификати. Особа, односно,
лице које подноси жалбу и пријављује фалсификат, мора да докаже да је власник права
на интелектуалну својину, било да је то ауторско право, или жиг или патент и др. чију
повреду пријављује. На ову пријаву интернет-сајт ће, сходно интерним поступцима истраге, уколико се утврди фалсификат, скинути понуду за продају фалсификоване робе.
Купопродаја преко интернета је различито заступљена међу земљама чланицама Европске уније. Према Центру за истраживање малопродаје, само 2,1% укупне продаје у
Италији се одвија путем интернета, док у Великој Британији онлајн тржиште чини чак
13,5% укупног. Међутим, посматрано у свим земљама ЕУ удео продаје који се одвија
преко интернета брзо расте, а очекује се да ће се јаз између земаља смањити у наредних
неколико година.28 Фалсификована роба махом се прави у Кини, Јужној Кореји, Тајвану
и Јужној Америци, одакле се потом транспортује на Блиски исток или у Источну Европу, где се пакује у амбалажу која је идентична оригиналној и потом дистрибуира на
тржишта Западне Европе.
СТАЊЕ У СРБИЈИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
Скоро 75% свих корисника интернета, према подацима из 2014. године, су из само
20 земаља света, од којих је водећа Кина, а следе је САД, Индија и Јапан. Србија је у
том погледу рангирана на 70. месту (од укупно 198 земаља) са 4.705.141 корисником.
Годишњи раст корисника интернета у Србији се процењује на 2%. Од укупног становништва 49,69% има интернет, што је око половине укупног броја становника. Као
поређење највећи проценат становника које има приступ интернету, више од 95%, имају
Холандија, Данска, Катар, Бахреин и Исланд. Док је удео Србије у укупном броју корисника интернета у свету 0,16%, удео у укупном становништву је 0,13%, што значи да
становништво Србије користи интернет мало више од светског просека.29
Република Србија је већ више година у процесу усвајања европских тековина, а Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко интернета је један од низа
нових начина борбе против фалсификата. Интернет је новитет у дугој историји куповине и продаје производа. Купопродаја преко интернета се свакодневно мења и нуди још
новије могућности за трговину и плаћања. Зато је веома тешко да законодавство прати
све те трендове у трговини преко интернета. Куповина и продаја преко интернета је
регулисана у више од десет закона Републике Србије, што такође отежава и компликује
заштиту од појаве фалсификата. Осим праћења нове технологије и бржег реаговања законодавца потребно је и ускладити ову регулативу са међународном, а пре свега са регулативном Европске уније.30
27 Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning
customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, Official
Journal of the European Union, L 181/15-34, 29. 6. 2013; Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2013
of 4 December 2013 establishing the forms provided for in Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament
and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights, Official Journal of the European
Union, L 341/10-31, 18. 12. 2013.
28 Osborne Clarke, http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/2014-beginning-end-counterfeitgoods-online/.
29 Према подацима на: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
30 С. Јелисавац Трошић, А. Јовић Лазић, Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко
Интернета, Европско законодавство, бр. 51, јануар-март 2015, Год XIV, Институт за међународну политику
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Имајући у виду чињеницу да су 20. јануара 2014. године започели преговори о
приступању Републике Србије Европској унији, посебан значај има успостављање формалног модела сарадње између државних органа који се баве спровођењем права интелектуалне својине и усклађивање националног законодавства са релевантним прописима ЕУ. У складу са закључцима из извештаја ЕУ о напретку Србије у 2013. години дат
је приоритет имплементацији наведених активности са циљем да се постигне што већи
допринос припреми Србије у процесу преговарања са ЕУ.31
Србија тежи достизању стандарда Европске уније и остваривању нивоа заштите интелектуалне својине у области спровођења права који је сличан нивоу који постоји у
земљама Европске уније, што је обавеза наше земље према Споразуму о стабилизацији и
придруживању. У вези са тим, у току су измене закона из области интелектуалне својине
како би се у кратком року достигла потпуна усаглашеност са правним тековинама Европске уније. Према оцени Завода за интелектуалну својину Републике Србије, у погледу спровођења важећих прописа у области интелектуалне својине у последњих десетак
година у Србији је постигнут видан напредак, тако да Србија данас има изграђену мрежу органа који се баве сузбијањем повреда права интелектуалне својине.32
Према најновијем извештају о напретку Србије за 2014. годину, у области права интелектуалне својине остварен је незнатан напредак. Закључено је да формална
координација између различитих заинтересованих страна тек треба да се успостави у
циљу делотворнијег спровођења. Уопштено посматрано, усаглашавање у области интелектуалне својине је ипак напредовало. У области ауторског и сродних права, измене и
допуне Закона о ауторском и сродним правима, усвојене 2012. године, нису у складу са
правним тековинама ЕУ. Оцењено је да Завод за интелектуалну својину још увек нема
административне капацитете који би одговарали обавезама које су са Комисије за ауторска права пренете на њега пошто је Комисија укинута 2013. године. Такође, у извештају
је препоручено да треба наставити са усаглашавањем релевантних закона у области
права индустријске својине са правним тековинама ЕУ. Када је у питању спровођење
прописа, број захтева за заштиту права интелектуалне својине које је примила Управа царина порастао је са 205 у 2012. години на 244 у 2013. Пореска управа је незнатно
повећала број контрола легалности софтвера у 2013. години са 555 на 573. Тржишна
инспекција је примила 74 захтева за заштиту права интелектуалне својине у 2013. години у поређењу са 73 у 2012. години. Одузела је 127.000 фалсификованих и пиратских
производа у 2013. години у односу на 138.000 у 2013. Број контрола и кривичних пријава
које је поднело Министарство унутрашњих послова пао је са 414 у 2013. години на 350
у 2013. години. Осим тога, на извршном нивоу одређеним судовима је додељена надлежност над грађанским парницама у области права интелектуалне својине од јануара
2014. године, Вишем суду у Београду поверени су случајеви који укључују физичка лица,
а Трговинском суду у Београду случајеви који се тичу правних лица. Од стране Европске комисије посебно је истакнуто да треба обезбедити даље усаглашавање законодавства са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине. Механизам формалне
координације за ефикасно спровођење права интелектуалне својине још увек недостаје,
а и даље постоје кашњења у спровођењу националне стратегије интелектуалне својине
и акционог плана за период 2011-2015. Учешће привредних субјеката и потрошача у
спречавању фалсификовања и пиратерије и даље је ограничено.33
Према стању на терену можемо закључити да фалсификовање у Србији постаје
све више забрињавајућа појава. Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије спроводи акције у циљу откривања интернет-сајтова на којима се оглашава
продаја фалсификоване робе. Према анализи кривотворења и пиратерије у Србије, које
спровело Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у сарадњи са ЕУ, међу
и привреду, Београд, стр. 216.
31 Спровођење права интелектуалне својине, Твининг пројекат који финансира Европска унија – ИПА
2011 за Републику Србију, Билтен СР11/ИБ/ОТ/02, стр. 1.
32 Завод за интелектуалну својину Републике Србије, http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=914
33 Европска комисија, Република Србија 2014 извештај о напретку, Брисел, 8. 10. 2014. str. 44.
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производима који се највише фалсификују су лекови, парфеми, козметика, електрични
кућни апарати, играчке, цигарете, прибор за возила и пиротехника.
Проблеми који се могу идентификовати у самој борби против фалсификата су
многобројни. Сам Кривични закон Републике Србије не предвиђа за фалсификовање велике затворске казне. Оне се крећу до три године робије, односно до пет, уколико је реч
о кривотворењу јавних исправа. Међутим, с обзиром на то да је фалсификовање често
уско везано са кривичним делом преваре, суд у тим ситуацијама изриче строже казне.
Кривични закон Србије је још 2004. године допуњен тако да је побољшано спровођење
права интелектуалне својине, конкретно увођењем ex-officio гоњења за пиратство и
кривотворење, јачањем положаја имаоца права као грађанске странке и кроз одредбе
о заплени и физичком уништењу нелегалних роба и средстава за њихову производњу.
Привремене заштитне мере ће отуда бити применљиве на захтев имаоца права као
треће стране. Такође, Царински закон Србије предвиђа појачане мере контроле на царини како би се онемогућио увоз кривотворене и пиратске робе.34 Такође, са друге стране,
већина људи није свесна ризика и штете које могу проузроковати себи и својој породици куповином и коришћењем фалсификоване и пиратске робе. Фалсификовани лекови, козметика, производи за личну хигијену, лична заштитна опрема, алати, резервни
делови за аутомобиле, електрични производи и играчке за децу посебно представљају
потенцијалну опасност по здравље и безбедност за потрошаче и кориснике.
Према најновијим изјавама шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла Девенпорта заштита права интелектуалне својине у Србији још увек није на задовољавајућем нивоу и та
област ће и даље бити у фокусу у оквиру преговора са Европском унијом. Он је рекао да
су административни капацитети Србије у институцијама које се баве заштитом права
интелектуалне својине добре, али да се мора више радити на примени закона и регулатива у пракси. Девенпорт је указао на то да би тржишна инспекција, Управа царина, Пореска управа и судови требало ефикасније да примењују у пракси правила из те
области и, с обзиром да тренутни ниво заштите интелектуалне својине у Србији није
задовољавајући, да до 2018. године та област треба да буде усклађена са стандардима ЕУ.
Наставак усклађивања ће се одвијати у оквиру преговора са ЕУ у поглављу седам.35
Према резултатима студије о стању у Србији, чији је циљ да процени тренутни степен фалсификовања и пиратерије у Србији, истакне трендове, идентификује повезаност
са транснационалним организованим криминалом и утврди да ли постоје потенцијалне
претње друштву, Управа царина је 2014. године задржала 672.168 артикала због сумње да
се ради о повреди права интелектуалне својине, укључујући 162.347 делова за мобилне
телефоне 106.433 играчке. Током истог периода, Тржишна инспекција запленила је 222.461
производ, укључујући 173.277 боца алкохолних пића и 5.030 производа за негу тела. Ови
производи намењени за српско тржиште представљају очигледну претњу по здравље и
безбедност српских потрошача. Индустрија пестицида истиче да је у једном налету стигло
500 до 600 килограма кривотворених пестицида, који су могли да униште биљке и оранице претворе у неупотребљиво земљиште. Поједини сектори су били у могућности да
дају информације о финансијским последицама кривотворења и пиратерије. Пословни
софтверски савез је оценио да чак 69% софтвера инсталираног на рачунаре у Србији нема
одговарајуће лиценце и да је вредност овог пиратског софтвера је 70 милиона америчких
долара. Студија такође закључује да је организовани криминал укључен у производњу,
увоз и дистрибуцију на велико фалсификоване и пиратске робе.36
Република Србија је и до сада спроводила акције ка спречавању и кажњавању продаје
робе путем интернета. Осим тога, започет је и рад на изради прописа и оперативних
процедура које се односе на задржавање, складиштење и уништавање кривотворене
и пиратске робе. Урађене су анализе и процене потреба за обукама у одговарајућим
34 Извештај о Стабилизацији и придруживању Србије и Црне Горе за 2004. годину, Европска комисија, стр. 38.
35
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, http://mtt.gov.rs/slider/sprovodjenje-pravaintelektualne-svojine-u-srbiji/
36 Конференција поводом обележавања Светског дана интелектуалне својине 27. априла, у организацији
Министарства, трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Делегација Европске уније у Србији.
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институцијама. У оквиру републичких органа предвиђено је и формирање координациног тела и повећање нивоа сарадње између органа надлежних за спровођење права
интелектуалне својине. Тренутно је актуелна и кампања „фалсификати коштају више,
купујем оригинале“ коју спроводе Сектор тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Expertise France (француска међународна техничка стручна агенција) и Делегација Европске уније у Србији. Кампања је део пројекта
„Спровођење права интелектуалне својине“ који финансира Европска унија са 2,8 милиона евра из претприступних фондова у циљу јачања капацитета заштите и спровођења
права интелектуалне својине у Србији.
Без обзира на пораст продаје фалсификата путем интернета у последњих неколико
година број надлежних особа у полицијској служби које се баве овом области незаконитих радњи се није повећао. Такође, што се тиче судских органа, они овај вид криминалних активности не узимају за озбиљно, јер су пресуде ретке. Према томе, приметно је да
треба појачати капацитете државе у овој области и координисати активности и појачати
сарадњу власника права интелектуалне својине, Регистра националног интернет домена
Србије, интернет-платформи, Управе царина, МУП-а и других државних органа који се
баве фалсификатима.37
Домаће интернет-платформе за продају робе имају у већини дефинисане услове
за коришћење. Присутна је и сарадња између одговорних лица са интернет-сајтова и
власника права на интелектуалну својину и полиције. Интернет-платформе из Србије
познају и праксу скидања фалсификоване робе из њиховог огласног простора, као и
забрану њиховог даљег оглашавања. Према извештају предузећа Лимундо, које се бави
продајом путем интернета, током 2013. године, на њиховој посредничкој платформи,
продато је више од 1,4 милиона производа, а пријављено је око 15.000 проблематичних
предмета, што чини 0,45% целокупне понуде. Од тога око 1.330 предмета су пријавили
сами чланови сајта (око 9%), 895 заступници робних марки, а остатак сама компанија
Лимундо. Према статистичким подацима у Србији највише фалсификоване робе која се
продаје путем интернета долази из пограничних градова. Укупан број особа који је купио неки производ путем интернета у Србији се у 2013. години повећао за 6,9% у односу
на претходну годину и сада износи 900.000.38 Такође, недавно је почела са радом машина
за уништавање фалсификоване робе у складишту Тржишне инспекције у Београду која
омогућава тржишној инспекцији правилно поступање са фалсификованом робом на начин којим се спречава поновно појављивање небезбедних фалсификата на тржишту
Највећи број купопродаје кривотворене робе преко интернета обавља се путем
друштвених мрежа, као што је Facebook, где је врло тешко открити одговорног починиоца. Такође, cloud computing омогућава продавцима на интернету да потпуно анонимно
оглашавају продају, па је најчешће немогуће открити где се налази починилац, али и
сервер са кога се шаљу подаци. МУП Србије надлежан је у сузбијању оваквих кривичних
дела само уколико се сервер налази у Србији. Неке домаће интернет-платформе, које
омогућавају продају робе путем интернета, успешно се боре против оваквих појава врло
јасним уговорима о могућности оглашавања.39
Закон о електронској трговини, који би требало да донесе правну заштиту у трговини електронским путем, ступио је на снагу 10. јуна 2009. године.40 Иако је Закон, у циљу
хармонизације нашег правног система за европским, великим делом следио и пренео
решења и директиве Европске уније, у наредне три године јавила се, по речима предлагача Закона о изменама и допунама Закона, потреба за преиспитивањем и модификовањем
неких решења. Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини ступио
37 С. Јелисавац Трошић, А. Јовић Лазић, Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко
Интернета, Европско законодавство, бр. 51, јануар-март 2015, Год XIV, Институт за међународну политику
и привреду, Београд, стр. 216.
38 Сарадњом против продаје фалсификата путем Интернета, http://www.rnids.rs/lat/vesti/one/ id/4395, 21/10/2014.
39 Округли сто о промету кривотворене робе путем Интернета у Србији, http://www.rnids.rs/lat/vesti/
okrugli-sto-o-prometu-krivotvorene-robe-putem-interneta-u-srbiji/id/4178, 21/10/2014.
40 Закон о електронској трговини, Службени гласник РС, бр. 41/2009, од 2. 6. 2009.
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је на снагу 8. новембра 2013. године.41 Изменама и допунама је, пре свега, извршено
прецизирање и брисање неких формулација које стварају конфузију, прецизније се регулишу „поље примене“ Закона и одговорност пружаоца услуге, отклања се постојећа
контрадикција у погледу законских услова пуноважности уговора, унапређује правна
заштита и слично.42 Осим тога, потребно је још направити измене и у Закону о поштанским услугама, као и у Закону о заштити података о личности.
На бази досадашњих искустава потписнице Меморандума о разумевању о продаји
фалсификоване робе преко интернета из Европске уније слажу се да би било корисно да прошире чланство, које би укључивало нове интернет-платформе, дистрибутере, власнике права и трговинска удружења. У циљу ширења најбоље праксе у борби
против кривотворења на интернету потписнице и Европска комисија нуде, интернетплатформама и власницима права на интелектуалну својину, помоћ у прилагођавању
својих пословних процеса поменутом Меморандуму, без обзира што нису потписнице.43
Неопходни су такође и додатни напори наше земље у смислу усклађивања са правним
тековинама Европске уније.44 Продаја путем интернета у Србији расте и заузима све
значајније место, па се јавља и све већи ризик од продаје фалсификата и пиратерије.
Могућност продаје фалсификоване робе путем интернета се свакодневно увећава, па је
неопходно да и законодавац обрати пажњу на нове видове продаје фалсификата и обухвати их правном регулативом. У ту сврху, пример добре праксе је и ЕУ Меморандум о
разумевању о продаји фалсификоване робе преко интернета.45
ЗАКЉУЧАК
Напредак технологије, а посебно убрзан развој рачунара и масовна употреба интернета довела је и до могућности да се лакше продаје фалсификована роба. Овај проблем је
препознат у свету, у Европској унији, али и код нас у Србији. У Србији је пре свега препозната потреба јачања капацитета у области спровођења права интелектуалне својине.
Како је Србија у процесу преговора о приступању Европској унији, она је такође у процесу усклађивања са њеним правним тековинама. Добро решење у борби са фалсификатима је ЕУ Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко интернета.
Ово је један од новијих видова борбе, који пружа конкретне мере и акције за сузбијање
фалсификата.
Још једна од могућности ефикасније борбе против продаје фалсификоване робе преко интернета за Србију је и коришћење добрих искуства суседних земаља, а пре свега
Хрватске као земље чланице Европске уније. Такође, веома је битно подићи свест широког броја потрошача о опасностима до којих може доћи и о штетности употребе фалсификоване робе. Сами потрошачи у куповину путем интернета морају кренути наоружани опрезом и знањем. Једна од радикалних мера у борби против продаје фалсификоване
робе путем интернета јесте и могућност кажњавања не само продаваца, већ и купаца
који су били свесни да купују фалсификат затворском казном.
У Србији је посебно важно унапређивати размену информација и сарадњу између
царинских власти у односу на трговину робом са кривотвореним жигом и робом про41 Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини, Службени гласник РС, бр. 95/2013, од
31. октобра 2013.
42 Погледати више на интернет страници: http://www.personalmag.rs/tag/zakon-o-elektronskoj-trgovini/#sthash.
Udlq6ksd.dpuf.
43 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the
Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet, COM/2013/209/final, Brussels,
18. April 2013, European Commission, Council, European Parliament, pp. 16-17.
44 С. Јелисавац Трошић, Положај Србије у међународним токовима интелектуалне својине, тематски
зборник радова Положај Србије у савременим међународним економским односима, уредници Предраг Бјелић,
Душко Димитријевић, Београд, Интитут за међународну политику и привреду, 2012, Желнид, стр. 148.
45 С. Јелисавац Трошић, А. Јовић Лазић, Меморандум о разумевању о продаји фалсификоване робе преко
Интернета, Европско законодавство, бр. бр. 51, јануар-март 2015, Год. XIV, Институт за међународну политику и привреду, Београд, стр. 217.

Сања Јелисавац Трошић

321

изведеном на основу незаконито присвојених ауторских дела. Потребно је повећање
нивоа координације и установљење формалних механизама сарадње између надлежних
институција. Споразумом TRIPS су већ предвиђени јачање и хармонизација стандарда заштите интелектуалне својине, као и обезбеђење ефикасне правне обавезности на
поштовање договорених норми, како на националном тако и на међународном плану.
Велики значај усклађивања са правним тековинама Европске уније на пољу ефикасне борбе против кривотворења на интернету може се огледати у контексту процеса
приступању Републике Србије Европској унији и испуњења њених обавеза да обезбеди
ефикасну примену права усклађеног за правним тековинама ЕУ у овој области која је од
великог значаја за инвестиције, развој конкурентности и заштиту потрошача. Брзина
реаговања и прилагођавање новим трендовима и променама постаје одлучујући чинилац конкурентности и развоја данас.
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SALE OF COUNTERFEIT GOODS VIA THE INTERNET
Sanja Jelisavac Troshic, PhD
Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Abstract: In the world, the European Union and Serbia, the biggest problems of infringement of intellectual property are counterfeiting and piracy. The damage that they inflict on the
world level is measured in billions of US dollars. The emergence of the Internet created new
opportunities for selling counterfeit goods. The possibility of selling counterfeit goods via the
Internet increases daily, so it is essential that the legislator pay attention to new ways of selling
forgeries and include them into legal regulations. Buying and selling over the Internet is regulated in more than ten laws of the Republic of Serbia, which also aggravates and complicates
protection from counterfeits. Internet platforms from Serbia know of and practice the removal
of counterfeit goods from their inventory, as well as put ban on their further advertising. In
solving the problems of sale of counterfeit goods over the Internet, it is necessary to further
include Internet platforms, distributors, rights holders and trade associations. In addition to
monitoring new technologies and the rapid reaction of the legislator, it is necessary to align this
legislation with international, primarily with the EU legislation. Since Internet is spread worldwide, fight against the sale of counterfeit goods in Serbia also needs to be more coordinated
with other countries, primarily the European Union, but also with countries around the world.
Keywords: counterfeit goods, Serbia, EU, Internet, intellectual property, electronic trade.

INTERNATIONAL POLICE COOPERATION THROUGH THE POLICE AND
CUSTOMS COOPERATION CENTERS (PCCCS) AS AN IMPORTANT ELEMENT
OF FIGHTING CROSS-BORDER AND ORGANIZED CRIME
Col. Jaroslaw Galuszka, mgr., deputy director1
capt. Adam Warecki, mgr2
Police School in Katowice
Abstract: Preventing and combating crime by police services nowadays requires effective cross-border exchange of law enforcement information and intelligence. To this end, it
is desirable that law enforcement authorities can request and receive information and intelligence from police services in other countries in effective and prompt ways. In the European
Union, the exchange of such data, information and intelligence usually takes place on the
basis of the EU legislation, but also on bilateral or international agreements and conventions.
The most well-known types of information exchange are traditional exchanges of information and intelligence on persons, vehicles, firearms, financial and communication data, etc.
through various communication channels (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE, etc.).
The police cooperation under Article 39 of the Schengen Convention provides a basis for
new forms of police work such as Police (Customs) Cooperation Centers. Established mainly by bilateral agreements, they are bringing together in the same work place, police and
customs officers of the two (or three) countries concerned. Sometimes called “European
Police Stations”, they first of all support the operational service and facilitate cross-border
exchange of information between partner countries but have also contributed to coordinating and assisting in crime prevention, investigations and even major events or catastrophes.
They enable police forces across the border to develop knowledge of their counterparts and
to create common practices and procedures.
The purpose of this paper is to emphasize an innovative approach to crime fighting in
cross-border regions in the context of cross-border information exchange by focusing on
tasks, achievements and possibilities offered by Police and Customs Cooperation Centers.
Keywords: police cooperation, exchange of information, Police and Customs Cooperation Center, PCCC.
The agreement signed in Schengen on 14 June 1985 on gradual abolition of checks at the
common borders (the so-called Schengen I) between the countries of the Economic Community of Benelux, France and Federal Republic of Germany started gradual abolition of border
checks at the internal borders between the EU member states, which started already in 1995.
The extending area of the unrestricted, visa-free border traffic zone as well as full freedom of goods and services flow within the framework of the united Europe became a new
challenge for services that guarantee safety and are responsible for maintaining public order
in the border areas of the community states.
This new challenge within the framework of the prevailing freedom of people, goods and
services flow, was to control crime traffic, which undoubtedly increased using the freedom
guaranteed by the European Union.
The challenge was performed multidirectionally. On the one hand, community institutions responsible for the cooperation of safety and public order structures, such as Europol,
were established. On the other hand, the member states remodelled the system of border
checks moving it inside their countries, as it is among others in Germany, Poland, the Czech
Republic. Moreover, the structures of the Customs Services were reconstructed so as to keep
within the framework of their duties performing the tasks connected with the customs in1 poczta@spkatowice.policja.gov.pl
2 adam.warecki@spkatowice.policja.gov.pl
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spection and what follows the execution of duties connected with customs, excise and to some
extent the value added tax. However, the range of freedoms enforced on entities responsible for
the public safety and order protection the creation of new forms of activities with large emphasis on the cooperation of services responsible for maintaining public safety and order in the EU
member states. The organization of this type of cooperation through the agreements of central
entities as well as through interim activities of specialized cells became insufficient. There also
appeared the problem of efficiency of the operative channels of international information exchange between the police bodies, customs and border services.
The answer to these problems became common establishments or international
cooperation centers situated at the internal borders of the union Schengen area gathering public
order protection and safety services in one place. The policemen of the neighbouring countries,
customs services of these countries as well as border services, if present in the structures, serve
in such centers.
The legal base for creation of this type of entities is the Executive Convention to the Schengen
Agreement of 14 June 1985. The provision regarding the creation of common police entities
and customs services at the border areas is stipulated in Article 44. This Article also sanctions
actions such as the creation of common communication systems, delegation of liaison officers,
common coordination of pursuit activities at the border areas.
On the grounds of this provision, the Police and Customs Cooperation Centers (PCCCs)
were established at the border check points of the Schengen area states constituting one of
the compensation means after the abolition of internal borders. In order to make the tasks
and composition of particular centers more precise, bi- or multilateral agreements between
the neighbouring countries are concluded, which according to the provisions of contracts and
agreements complete the personnel of particular centers. The key issue is the regional nature of
these establishments. They are situated in the regions of intensified border traffic as well as in
the areas of increasing safety threat.

Map of Police and Customs Cooperation Centers in Europe3
The Common Cooperation Center in Kehl (DE/FR) is situated in the urban area, where the
crime perpetrators’ traffic constitutes one of the major problems. Thus, the necessity of coordination of activities by the entity able to act on both sides of the border. A similar problem
occurs in case of the Euroregional Cooperation Center (ECC) in Heerlen in the Netherlands
3
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located in the urban area near Maastricht, Aachen, between Belgium, the Netherlands, Germany. The intensified traffic of crime groups there enforces fast cooperation at the border areas
as the crime perpetrators are able to cross the borders of three states.
The main task for common cooperation centers became fast exchange of information on
crime perpetrators as well as coordination of police activities carried out on the border areas
such as the cross-border chase or the cross-border observation.
Another important area of common centers activity became the activity consisting in the
support of services acting inside the neighbouring country through assisting the on-duty services of border entities as well as supporting rescue actions and activities in case of natural
disasters and catastrophes in road traffic. The fulfilment of tasks imposed on the common
cooperation centers allowed to a significant degree to relieve the central information exchange
channels and allowed more effective information exchange in the border belts.
It turned out quickly that the centers are a very valuable local tool in the process of direct cross-border cooperation of the police, customs and border services, especially within the
framework of information exchange.
The Border Cooperation Centers (BCC) in Poland operate in four voivodships:
− in the Lubusz Voivodeship – the Polish-German Cooperation Center in Świeck subject to
the Voivodeship Police Headquarters in Gorzów Wielkopolski;
− in the Dolnośląskie Voivodeship – the Common Establishment in Kudowa Słone subject
to the Voivodeship Police Headquarters in Wrocław;
− in the Silesian Voivodeship – the Common Establishment in Chotěbuz subject to the
Voivodeship Police Headquarters in Katowice situated on the area of the Czech Republic;
− in the Subcarpathian Voivodeship – the Polish-Czech Contact Point in Barwinek subject
to the Voivodeship Police Headquarters in Rzeszów.
The main tasks performed by the Polish Border Cooperation Centers (BCCs) result directly
from bilateral contracts and agreements that constitute the legal basis for their functioning and
they are inter alia:
− collection, exchange and transfer of information and cooperation by their analysis carried
out in accordance with unified standards,
− providing support in the elaboration of analyses, statistics and assessments, supporting
preparation and filing of petitions and replying to the received petitions within the cooperation in the scope of fighting and preventing crime as well as in the area of counteracting public
order and safety threats,
− providing support by the coordination of activities, mainly by the events that are of threat
for public order and safety, cross-border search actions, cross-border observation and crossborder chase,
− granting help in establishment of contacts between the competent investigation bodies of
the border areas of the neighbouring member states. 4
The tasks performed by the BCCs/PCCCs are supervised directly by the heads of the criminal investigation department of the above mentioned four voivodeship police headquarters.
Moreover since March 2012 their tasks and substantive development are coordinated at the
national level by the National Coordinator for Border Cooperation Centers (BCCs/PCCCs),
who was appointed in the Bureau of the Police International Cooperation of the Chief Police
Headquarters. The main tasks of the coordinator are: maintaining unified implementation and
adaptation of new technological and IT solutions proposed by the EU to national centers, coordination of activities of centers within the framework of the occurring legal changes, extension
of the scope of information exchanges in the cross-border areas, in particular EU plans that
enable starting and spreading the Europol Expert Platform (EEP) for officers serving in the
centers. Moreover, the coordinator is engaged in the activities of the union agencies that aim at
developing PCCCs in the entire EU, takes care of the development of the centers in Poland with
regard to their adjustment to the standards of information exchange effective in the EU mem4
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ber states, takes care of participation of the PCCC personnel in events organized union-wide,
i.e. conferences, seminars, workshops, internships, union projects and short-term trainings for
the PCCC personnel in other EU member states.
Currently, there are works, among others, on the introduction of common tool for safe
exchange of information in the cross-border areas, where large emphasis is put on the selection
between the union system of information exchange named s-Testa and the Europol channel
SIENA. In 2013 thanks to the cooperation of the Bureau of the Police International Cooperation
of the Chief Police Headquarters and the Communication and Information Bureau of the Chief
Police Headquarters, the safe system of data exchange s-Testa was efficiently implemented in
three Polish BCCs/PCCCs on the border with the Czech Republic and Slovakia. Thus the Polish
Police entered the circle of the EU member states (CZ, SK, AT, HU) that use this solution in
daily cooperation within the framework of the cross-border information exchange. Currently
18 out of 46 PCCCs in the entire EU use this solution. 5

Operational Room at PCCC Heerlen, The Netherlands
PCCCs work mainly for the needs of the Police entities situated inside of the neighbouring
countries assuring efficient flow of information that influence the prosecution of crime perpetrators in these countries. The Polish Cooperation Centers are the addressees of petitions for
help regarding common and financial offences, violations within legal migration, smuggling or
excise offences.
The tasks of the PCCCs regarding information exchange are focused mainly on information
regarding crime perpetrators, including perpetrators’ personal data, dossier, crime contacts,
owned vehicles, telephone numbers. The entire information exchange took place on the basis
of access of the cooperating police officers to national systems and data bases containing information necessary and indispensable for the detection of crime perpetrators. The information
was and is exchanged immediately upon the request of the cooperation partner. The execution
of one order usually takes from 5 minutes to 1 hour. At this time the authorized body directs
a question to the foreign partner in the establishment, he/she registers the question, performs
necessary checks and replies. Upon the receipt of information, the applicant transfers information to the authorized body. In case of performance of activities by other entities, e.g. by the
5
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police inside the country, the time of waiting for the reply is extended. The replies are usually
received within 5 working days unless the order regards the performance of a series of actions
e.g. intelligence actions, which necessitate greater engagement of forces and means, and what
follows a longer period of time. Obtaining this type of information by this specialized entity is
connected with the use of different channels of information exchange starting from own data
bases of the services cooperating in the centers and finishing on information received directly
from case files or police entities that perform the case. The assurance of efficient information flow in establishments is dependant on the organization of communication inside the
establishment as well as on the compatibility of data bases systems of the cooperating countries. The internal communication system of the establishments was thus elaborated through
the confrontation of the IT systems that operate in Poland, the Czech Republic, Slovakia and
Germany, which allowed to create the system of procedures enabling efficient information exchange. Taking into consideration the construction of internal communication one should take
into account the legal regulations binding for each of the parties and every cooperation partner.
Apart from information exchange and identification of persons or things, the common establishments undertook the function of the contact entity for specialized services, the detective
actions of which began to go beyond the state borders. Within the framework of establishment
activities there are working meetings for operational services fighting organized crime, drug
crime, economic crime and common criminal offences, such as thefts with break-in or vehicle
thefts. Such activities allowed the planned performance of activities by the police on both sides
of the border, which led to positive detective results. Common meetings of the police officers,
customs officers are supported by the establishment personnel through the checks in data bases, topographic information regarding the area of the planned actions, legal information in the
scope of legal qualification of offences on the other side of the border, regarding the procedures
of the police of the neighbouring country, the operational possibilities and coordination of
actions performed jointly. One of the main functions that the officers of the common establishment perform is language support for the officers inside the country.
Another form of activity of the common establishment is the coordination of actions of
services on the cross-border areas, which are performed in case of the occurrence of a natural
disaster or catastrophes in the land traffic.
The Polish Common Establishments, except for the establishment in Kudowa-Słone, work
in the 24-hour system, 7 days a week. It gives the possibility to permanently monitor the
situation at the border as well as significantly influences the rate and accuracy of information
transfer. The partners inform one another through the IT network of the on-duty services on
both sides of the border about the events that may go beyond the area of the country. It refers
to thefts of mechanical vehicles, escapes from prisons or isolation establishments, catastrophes,
communication accidents as well as natural disasters. In this area supportive and coordination
activities are also performed by means of transfer of information about victims, the injured,
probable escape routes, vehicles, localization of structures where catastrophes took place, information on investigation and help providing institutes and bodies, managing and transfer
of information for rescue services about the place of catastrophe, accident or the place endangered during natural disasters.
Providing information in such matters from the level of the common center is much more
effective than from the central level. Information where the lapse of time is of essence, should
get where necessary and in the expected scope. The central entities often transfer information
to their equivalents, which address them to further lower levels, which significantly delays information transfer to the awaiting person. Moreover, an entity situated in the area where events
like a catastrophe, natural disaster or escape of a dangerous criminal took place, is able to transfer much more accurate information on the place, topography, possible ways of escape than the
central entity. Therefore, the participation of centers in the system of warning and reacting to
the states of threat, natural disasters, catastrophes is indispensable.
It is also important to coordinate chases going beyond the state borders, the so-called crossborder chases. Pursuant to Article 11 of the above quoted agreement, the officers chasing a
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crime perpetrator who may serve the penalty of deprivation of liberty over one year, may continue the chase after the crime perpetrator in spite of his crossing the state border.
Such chase is governed by the provisions of the Executive Convention to the Schengen
Agreement. However, in case of the cross-border chases, the bilateral contracts often extend
the catalogue of crimes that the perpetrators may be chased for. The task of the common
establishment during the coordination of the cross-border chase is to transfer current
information on the location of the fugitives and the chasing officers, vehicle identification
information as well as information on the fugitives, providing the reason and bases of the chase
and current data transfer regarding possible escape roads and directions where the perpetrators
and the chasing officers may be heading. Such information allows the services responsible for
the coordination of chasing activities to use blockades, send adequate forces and secure means
for finishing the chase and seizure of the fugitives.

PCCC Swiecko at Polish/German border
As soon as the chase is finished and the perpetrators are seized, the establishment mediates
in the perpetrator’s identification, transfers information necessary for the bodies conducting the
case regarding the legal qualification, the police entity in charge, the supervising prosecutor’s office, information on police officers participating in the chase. It transfers information necessary
to undertake adequate actions by the prosecution bodies in order to extradite the perpetrator or
to hand over the prosecution to the neighbouring country. All information and activities are performed by the establishment personnel irrespectively of the time of day and the day of week. The
activity of the Common Establishments is often defined and extended by the event, when help
is granted to the surrounding subjects. For example, the Common Establishment in Chotebuz
performs an important function not only in the scope of police and customs cooperation. In the
above indicated area it performs a series of tasks, which were included in the form of Agreement
between the Government of the Republic of Poland and the Czech Republic as well as in the Regulations of the Common Establishment in Chotebuz issued by the Chief Police Commandant of
the Republic of Poland, the Chief Commandant of the Border Guards of the Republic of Poland
and the President of the Czech Police. Currently the establishment finished the stage of formation, training and providing equipment. It is fully functional entity acting for the Police entities
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on both sides of the border as well as for other institutions. It is situated near the urban area of
the Polish Cieszyn and the Czech Cieszyn on the communication route of the E75 international
road. It is a place of the largest border crossing between Poland and the Czech Republic. Due to
its location, the establishment became an important information channel regarding road conditions of the neighbouring country. As a result of information spreading about the common entity,
the establishment receives a series of questions from private persons and entrepreneurs regarding
road regulations, conditions on roads connected with heavy rain and snow falls as well as inquiries regarding communication possibilities in particular regions of the neighbouring country.
Such information is also being granted to regional crisis centers, such as the General Directorates
of National Roads and Motorways. Evidently the establishments act not only for the cooperating
service entities, but also for the civilians.
Another category of activities is the performance of inquiries to the police entities from
beyond the border area, the so-called third countries. At present the network of common establishments counts almost 40 entities situated at the internal borders of the Schengen Area.
While performing their tasks the entities are repeatedly asked for help in sudden, urgent situations, where delay could lead to person’s life or health loss, a threat to safety, property or damage or cancelling of crime traces. In such situations the establishments most often use the possibility of inquiry in a region under Article 39 of the Convention to the Schengen Agreement.
The region here means the countries where events with the participation of citizens of another country take place, whereas it is not the neighbouring country, but the next country.
Therefore the inquiry is made to the neighbouring country of both the asker and the replying
party. For example, the Czech Republic situated between Poland and Austria constitutes the
information transfer channel between the two countries. It is performed through the establishment such as Drasenhoffen situated on the Czech and Austrian border in the town of Mikulov/
Drasenhofen. The Austrian police entity in order to receive information from Poland by means
of mediation of the said cooperation center sends the inquiry to the establishment in Chotebuz,
which provides the reply compatible with the scope of inquiry.
The coordination of chases after vehicles stolen from the area of Austria or Germany is held
in a similar way. The vehicles often stolen on the area of one of the mentioned countries, going
by transit through the Czech Republic, are heading to Poland. Thanks to information transfer
between the Czech-German, Czech-Austrian cooperation centers, the Polish side upon the signal of the establishment in Chotebuz sets up blockades or sends a chase. Thanks to their direct
contact they finish their actions many times with the seizure of perpetrators.
In the history of activity of only one common establishment in Chotebuz, this was the method of regaining of already approximately 20 vehicles. Quick information exchange through the
network of common establishment is possible, because each operator prepares documents in
his/her native language. Moreover, it is possible to obtain information, inquire about anything
in this form. What follows, it is more effective to perform certain inquiries and cases through
the network of common centers rather than through the central channels. Another advantage
of this type of cooperation is the fact that the officers representing their services, who are on
duty in the centers, are experienced. It is necessary due to the nature of the service. First of all,
an officer must have a wide scope of knowledge about functioning of his/her service as while
performing the service he/she is often independently responsible for proper qualification of
inquiries and petitions, their proper performance or addressing, he/she must repeatedly undertake coordination activities, which require staff and operational abilities, communicativeness in transferring tasks to other entities and formation, which are engaged in the activities.
So the experienced officer knows what the applicant needs and is able to adequately direct the
cooperation partner in searching necessary information adequately to the filed inquiry. In central entities the basic criterion while applying for a job in the international cooperation police
structures is the knowledge of one of the Interpol languages. Moreover, it often happens that
the inquiries are served by the civilian employees with no experience or professional knowledge that is many times indispensable for proper petition service. What follows, information
received from this channel is often not adequate to the needs, it does not answer the questions
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asked or improperly translated by the persons with no experience in the service arrive at the
recipient in a deformed way. It often leads to neglection in the performance of activities beyond
the state borders or directs the proceedings of the police or other services to the wrong tracks.
Therefore, the alternative for obstructed information channels is releasing cooperation between the common centers, which if possible could take over a part of cases performed by the
central channel. The central entities should focus on the coordination of establishments activities and regulation of information flow between the regional centers and perform the cases regarding the heaviest crimes, where the operation of common investigative teams is required,
where crime groups operating on the area of more than two countries are concerned, where
the performance of activities takes place through the central investigative entities of particular
services. This type of approach seems to be pragmatic. Naturally, the entities using the aid of
international cooperation insitutions should have on the one hand the choice of cooperation
channel, on the other hand, starting cooperation e.g. through a common center, they should finish the given case in this center so as not to double the information exchange channels.
The common establishments can also be an alternative for the institutions of a permanent
representative, i.e. liaison officer in the given country. The performance of inquiries through
the common centers and the performance of cooperation through the central entities do not
require delegation to the given country of the police representative in the position of the liaison
officer. Depending on the operational needs one could temporarily accredit an officer or officers competent e.g. in fighting human trafficking, who having a diplomatic status would support the activity of the international investigative team. It seems more purposeful than keeping
a permanent representative such as the liaison officer.
There are many possibilities of cooperation through the common cooperation centers. The
scope of their activity is precisely defined by a series of contracts, agreements or regulations.
However it depends on the managing persons what kind of activities could be found in the
catalogue of entities activities. No doubt their asset is personnel’s competence and experience,
location of the entities in the regions, direct contact between the cooperating officers as well
as the possibility of cooperation of different services and concentrating of this possibility in
one place. The entities should not constitute competition for other channels of information
exchange, however, one should look at some structures or formations and adequately create
changes in a way that guarantees the most effective usage of the possessed resources.
EFFECTS OF ACTIVITIES IN THE POLICE
AND CUSTOMS COOPERATION CENTERS IN POLAND
On 20/12/2010 the Police and Customs Cooperation Center in Trstena coordinated activities connected with the search of the stolen car Skoda Octavia (value PLN 75 000). The
indicated vehicle was appropriated on the territory of the Republic of Poland and transported
to the Slovak Republic by a citizen of Slovakia. The efficient and precise information flow as
well as proper coordination of activities by the Police and Customs Cooperation Center in
Trstena led to the seizure of the stolen car already in several hours after the damage was reported. KRP Warszawa III (Department for Fighting Crime against Property), KP Warszawa
Włochy (Criminal Department), KP PZ Zilina (voivodship operational position), UJaKP OJP
Liptovsky Mikulas (Criminal Police), SKP OO PZ Trstena and the Police and Customs Cooperation Center in Trstena participated in the activities.
On 17 May 2010 around 00:15 the Establishment of the Border Guards in Żywiec informed
the Police and Customs Cooperation Center in Trstena about the citizens of Russia of the
Chechen nationality who traveled by Audi towards the Slovak Republic. The citizens had no
documents authorizing to freely move within the Schengen area. The Slovak Republic was immediately informed and at 4:45 a.m. stopped the vehicle with the Russian citizens. Currently
the Police of the Slovak Republic perform explanatory activities in the subject.
On 12 April 2015 the officers of PSG Barwinek stopped for road control a car driven by a
man, who showed the Romanian identity card. The presented document raised serious objec-
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tions as to its authenticity. In order to explain doubts, the Police and Customs Cooperation
Center in Barwinek was asked to file an inquiry to the Romanian side in order to confirm the
fact of issuing the above mentioned identity card. At this point, one should emphasize that
the oral reply was received already after the lapse of 1.5 hour and after further 40 minutes also
a written confirmation. Simultaneously, an attempt of such verification was made with the
mediation of the Romanian Consulate in the Republic of Poland. The reply was that making
settlements will be possible only the next day. The above situation shows advantages that flow
from the functioning of Cooperation Centers – quick information flow.
Statitstics regarding the quantity of information transferred by the PCCCs
in Poland in the year 20146
Name of
the Border
Corporation
Center
PNCW
Świecko

WP KudowaSłone

WP Chotebuz

WPK
Barwinek

Total of
information
exchanged by
BCCs/PCCCs

Period

Information
quantity

Petitions
quantity

Total

Jobs

1stQ 2014

3082

1041

4123

2ndQ 2014

1359

1054

2413

3rdQ 2014

1110

1004

2114

6
+
1
(coordinator)

3099

8650

1stQ 2014

513

297

810

2ndQ 2014

595

247

842

3rdQ 2014

680

292

972

836

2624

1stQ 2014

1721

780

2501

2ndQ 2014

1034

589

1623

3rdQ 2014

1676

694

2370

2063

6494

1stQ 2014

259

169

428

2ndQ 2014

444

208

652

3rdQ 2014

403

247

650

624

1730

6622

19498

4
+
1
(coordinator)
8
+
1
(coordinator)
5
+
1
(coordinator)

On 4 March 2009 two vehicles were stolen on the area of the Slovak Republic (Mercedes
and Citroen). One of them was equipped with navigation. Quick and efficient coordination of
activities with the participation of the Cooperation Center, which covered the Lesser Poland,
Silesian, Łódź and Greater Poland Voivodeships, led to comprehension of the perpetrators and
regaining the stolen cars. By the way the storage of other stolen vehicles was discovered.
On the area of the Slovak Republic on 13 May 2009 in the morning hours, an excavatorloader and a roller are stolen on the area of the Slovak Republic (the value of app. PLN 450
thousand). The perpetrator and the machines are secured the same day before noon. This time
6
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again the Cooperation Center thanks to proper coordination and quick information transfer
contributes to the positive ending.7
Poland’s entering the circle of states that belong to the Schengen Agreement and thus the
opening of internal borders forced the performance of new tasks, the main aim of which was to
guarantee the internal state safety and the effectiveness increase with regard to activities connected with fighting the cross-border crime. The condition necessary to achieve these aims was
assurance of correct and fast information flow between the prosecution bodies of the member
states. The aim was to a large extent achieved thanks to opening of the Police Cooperation
Centers at the internal borders. Therefore, we certainly believe that the Centers should be developed and helped financially, their officers should be trained and participate in the union
projects, which aim at self-education, improvement of foreign languages (Czech, Slovak and
German) and at exchanging the best cooperation practices.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЈАВНИХ КЉУЧЕВА, ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС
И СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ПОШТЕ СРБИЈЕ
Др Михаило Јовановић1
Др Драган Спасић2
ЈП „Пошта Србије“
Сажетак: Интернет пружа велике могућности у области електронског пословања.
Његова велика распрострањеност и широка доступност истовремено доносе проблем
заштите података и мрежних ресурса. Међу најбитнијим и најзаступљенијим системима
који обезбеђују процедуре и механизме заштите су криптографски систем заштите.
У свету информационих технологија својеручни потпис се замењује електронским
потписом дигиталних докумената. Електронски потпис има следеће предности:
омогућава примаоцу документа да верификује неизмењени садржај документа после
његовог потписивања, тј. омогућава примаоцу да верификује интегритет потписаног
документа, на основу електронског потписа прималац документа може да утврди
идентитет потписника документа и електронски потпис обезбеђује да потписник
документа не може да порекне потписивање потписаног документа. Технологија
електронског потписа се базира на решењима асиметричних криптосистема.
Идентитет власника јавног кључа, постиже се употребом електронских сертификата
(Digital Certificates). Електронски сертификат је електронски документ који издаје
сертификационо тело (Certification Authority – CA). Квалификовано сертификационо
тело је институција која издаје квалификоване електронске сертификате X. 509
верзије 3. Намена квалификованих електронских сертификата (Qualified Electronic
Certificates) је верификовање квалификованог електронског потписа, који има исто
правно дејство као и својеручни потпис. Сертификационо тело Поште Србије је прво
квалификовано сертификационо тело које је почело са радом у Републици Србији.
У овом раду дат је пресек технологије криптографских система заштите, опис
електронских сертификата и квалификованог сертификационог тела Поште Србије.
Кључне речи: сертификационо тело, инфраструктура јавних кључева, електронски потпис, заштита интернет комуникација, криптосистеми.
ИНФРАСТРУКТУРА ЈАВНИХ КЉУЧЕВА
Успех електронског пословања зависи од заштите интернет комуникација, односно од могућности заштите on-line трансакција које се обављају на интернету. Иако
интернет пружа велике могућности у области електронског пословања, његова велика распрострањеност и широка доступност истовремено доносе проблем заштите података и мрежних ресурса. Најчешћи безбедносни проблеми интернет
комуникација су: неовлашћено пријављивање за приступ мрежи, неовлашћено
приступање мрежним ресурсима, неовлашћено откривање садржаја порука које се
размењују мрежом – проблем тајности података, неовлашћено модификовање порука – проблем интегритета података, лажирање порука, порицање или непризнавање
спроведених трансакција. Да би се предупредила појава описаних безбедносних
проблема, потребно је имплементирати различите процедуре и механизме заштите.
Међу најбитнијим и најзаступљенијим системима који обезбеђују ове механизме је

1 Др Михаило Јовановић, дипл. инж., извршни директор за информационе технологије, електронске
комуникације и развој ЈП „Пошта Србије“, mihailo.jovanovic@posta.rs
2 Др Драган Спасић , дипл. инж., руководилац Сертификационог тела Поште, судски вештак за информационе
технологије / електронски потпис електронских докумената, ЈП „Пошта Србије“, dspasic@ptt.rs
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криптографски систем заштите. Криптографски системи заштите обезбеђују четири основне функције заштите [1]3, и то:
1) Тајност (Confidentiality) − функција којом се гарантује да садржај поруке може
бити доступан једино кориснику којем је порука намењена;
2) Аутентификација (Authentication) – функција која обезбеђује проверу идентитета
корисника који комуницира преко мреже;
3) Интегритет (Integrity) – функција којом се гарантује да порука није измењена приликом преноса;
4) Непорецивост (Nonrepudiation) – функција којом се онемогућава порицање извршене трансакције.
Функција заштите тајности поруке се реализује шифровањем поруке, применом
одговарајућег криптографског система, док се остале три функције заштите реализују
применом технологије електронског потписа. За заштиту података користе се криптографски системи или скраћено – криптосистеми. Сваки криптосистем се састоји од
криптографског алгоритма и протокола који омогућава његов рад. Данас постоје различити криптосистеми који се сврставају у три групе [1]:
− симетрични криптосистеми,
− асиметрични криптосистеми и
− хибридни криптосистеми.
Основна особина симетричних криптосистема или криптосистема са једним кључем
(Symmetric or Single Key Cryptosystems) је да се исти кључ користи и за шифровање и
за дешифровање поруке. Тајност поруке зависи од тајности и дужине кључа. Шифрована порука (криптограм) се код симетричних криптосистема може слати и по
незаштићеном каналу, с обзиром на то да садржај поруке може да сазна само онај корисник који поседује кључ. Основни проблем, међутим, код ових система је дистрибуција
кључева. Наиме, корисници који желе да размене поруку претходно морају да направе
договор о кључу. Једини поуздан начин размене кључева је у директном контакту корисника. Међутим, корисници су често физички раздвојени и не могу да дођу у непосредан
контакт. У том случају су принуђени да користе неки заштићени канал комуникације
за размену кључева. Овде се појављује проблем што заштићени канал комуникације
практично и не постоји, а уколико би и постојао поставља се питање зашто се тим
заштићеним каналом на би послала основна порука и избегло шифровање. Други проблем симетричних криптосистема представља управљање различитим кључевима.
Наиме, корисник желећи да комуницира са већим бројем корисника, мора да обезбеди различит кључ за сваког корисника. Трећи проблем који се јавља код симетричних
криптосистема је што је повремено потребно вршити замену постојећих кључева новим и сигурнијим кључевима веће дужине, а то неизоставно доводи до потребе за поновним договарањем корисника о кључу. Разлог примене кључева веће дужине су све
веће могућности савремених рачунара, чије унапређене процесорске и меморијске снаге
повећавају вероватноћу откривања непознатих кључева. Тако на пример, дужина кључа
од 56 бита је одавно на граници довољног, с обзиром на то да савремени рачунари могу
релативно брзо да пронађу кључ те дужине. Најпознатији криптографски алгоритми
симетричних криптосистема су [1]: DES (Data Encryption Standard) са кључем дужине
од 56 бита, 3DES са кључем дужине од 168 бита, RC2 и RC4 (Ron’s Ciphers) са кључевима
од 40 или 128 бита, CAST (Carlisle Adams i Stafford Tavares) 40, 64, 80 или 128 бита, IDEA
(International Data Encryption Standard) 128 бита и AES (Advanced Encryption Standard) –
Rijndael 128, 192 или 256 бита.
Проблеми дистрибуције, управљања и неовлашћеног коришћења симетричних
криптосистема успешно се решавају применом асиметричних криптосистема. Асиметрични криптосистеми или криптосистеми са јавним кључем (Asymmetric or Public Key
3 [1] Михаило Јовановић, Синиша Ранков, Примена електронског пословања у управљању сложеним системима, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Београд, 2012.
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Cryptosystems) се базирају на коришћењу два кључа: једног јавног кључа (Public Key),
којим се врши шифровање података, и једног тајног или приватног кључа (Private Key),
који се користи за дешифровање података. Принцип рада асиметричних криптосистема се базира на томе да корисник који жели да прими шифровану поруку поседује пар
кључева: јавни и тајни (приватни). Јавни кључ се слободно објављује и тако постаје доступан другим корисницима, док се тајни кључ чува у тајности. Уколико неко жели да
пошаље шифровану поруку другом кориснику, коришћењем доступног јавног кључа
врши шифровање поруке. Корисник коме је шифрована порука намењена, после њеног
преузимања, врши дешифровање коришћењем свог тајног кључа који је пар јавном
кључу, као што је приказано на слици 1. [1], [2], [3]4
Највећа предност асиметричних, у односу на симетричне криптосистеме, је
једноставност дистрибуције кључева. Принцип дистрибуције кључева код асиметричних криптосистема се заснива на чињеници да корисник који располаже јавним
кључем може да шифрује, али не може и да дешифрује поруку. Само корисник који има
одговарајући тајни кључ може да дешифрује поруку. Наиме, математички је практично
немогуће одредити тајни кључ уколико се познаје јавни. Из тог разлога, један кључ је
могуће учинити јавно доступним, без бојазни да се на основу њега може израчунати тајни
кључ. Корисници који учествују у интернет комуникацији размењују јавне кључеве, док
се тајни кључеви не преносе мрежом, нити се на било који други начин размењују међу
корисницима. Оваквим начином размене јавних кључева и коришћењем асиметричних
критпосистема омогућена је тајна размена порука чак и између корисника који се никада нису срели. Степен заштите асиметричних криптосистема зависи од дужине кључа
и од примењеног криптографског алгоритма. Најпознатији криптографски алгоритми
који се примењују код асиметричних криптосистема су [1]: Дифи-Хелманов (добио је
назив по именима аутора: Whitfield Diffie и Martin Hellman), RSA (добио је назив по именима аутора: Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman) и ECDSA (Elliptic Curve DSA).
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Слика 1. Асиметрични криптосистем
Код хибридних криптосистема користе се најбоље особине симетричних и асиметричних криптосистема. Наиме, процес шифровања порука код асиметричних криптосистема је и до хиљаду пута спорији него код симетричних, те је због тога шифровање дугачких порука применом асиметричних криптосистема непрактично. Са друге стране, код
симетричних криптосистема велики проблем представљају организација дистрибуције
и управљања кључевима. Зато се код хибридних криптосистема за шифровање подата4 [2] мр Драган Спасић, „Коришћење и размена криптографских кључева посредством дигиталних сертификата“, Центар за електронско пословање поште, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Палић – Е-трговина, 2003.
[3] мр Драган Спасић, „Дигитални сертификати Сертификационог тела Поште“, Центар за електронско
пословање поште, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Копаоник – YU info, 2004.
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ка примењују симетрични алгоритми, док се за размену симетричних кључева користе
асиметрични алгоритми. При раду са хибридним криптосистемом корисник стиче утисак да ради на асиметричном криптосистему јер се користе јавни и тајни кључеви. Веома познат софтверски алат за шифровање и електронско потписивање података, чији је
назив PGP (Pretty Good Privacy), је управо хибридни криптосистем. Шифровање се врши
применом одговарајућег симетричног криптографског алгоритма (AES, CAST, IDEA
или 3DES), док се асиметрични криптографски алгоритам користи за размену кључева
између корисника (Diffie-Hellman/DSS или RSA). [1]
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Својеручни потпис на папирном документу се користи као доказ ауторства и
прихватања одговорности за садржај папирног документа. У свету информационих
технологија својеручни потпис се замењује електронским потписом дигиталних докумената. Док је својеручни потпис могуће фалсификовати, то је готово немогуће урадити
са електронским потписом. Осим тога, електронски потпис има и следеће предности:
− електронски потпис омогућава примаоцу документа да верификује неизмењени
садржај документа после његовог потписивања тј. омогућава примаоцу да верификује
интегритет потписаног документа,
− на основу електронског потписа прималац документа може да утврди идентитет
потписника документа и
− електронски потпис обезбеђује да потписник документа не може да порекне
потписивање потписаног документа.
Технологија електронског потписа се базира на решењима асиметричних криптосистема, као што је приказано на слици 2. Наиме, пошиљалац поруке врши њено
шифровање својим тајним кључем и на тај начин потписује поруку. С друге стране, прималац поруке врши њено дешифровање јавним кључем пошиљаоца и на тај начин спроводи верификовање потписа. За креирање електронског потписа данас се најчешће користе два система: RSA и DSS/DSA (Digital Signature Standard/Algorithm). RSA је асиметрични криптосистем који омогућава и криптографску заштиту и електронско потписивање
документа, док је DSS/DSA намењен искључиво за електронско потписивање.
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Слика 2. Техника електронског потписа
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Криптосистем треба да омогући тајност података поступком шифровања, тако да
само корисник коме су подаци намењени може да их прочита. Поред овога, важно је
да криптосистем може да се користи и за електронско потписивање података чиме се
обезбеђује интегритет тих података, идентитет потписника и непорецивост спроведене активности. На слици 3 дат је приказ коришћења кључева од стране пошиљаоца,
који шаље поруку вршећи њено шифровање и потписивање, и примаоца, који прима
поруку вршећи њено дешифровање и верификовање потписа. Наиме, пре било какве
комуникације, потребно је да корисници размене јавне кључеве. Након тога, пошиљалац
врши шифровање поруке јавним кључем примаоца, а затим поруку потписује својим
тајним кључем. С друге стране, прималац пристиглу поруку дешифрује својим тајним
кључем, док за проверу интегритета поруке и идентитета потписника поруке користи
јавни кључ пошиљаоца. [4]5
Корисници који учествују у интернет комуникацији морају прво да размене јавне
криптографске кључеве. Размена јавних кључева може да се изврши на неки од следећих
начина [1], [3]:
1) Непосредним контактом између корисника. Овакав начин размене јавних кључева
између корисника ограничен је на мале групе корисника који раде на истој локацији,
долазе у непосредан контакт и добро познају једни друге. Међутим, корисници који
комуницирају посредством интернета најчешће никада не долазе у непосредан контакт,
тако да они не могу на овај начин да размене јавне кључеве;
2) Посредством сервера јавних кључева, преко web страна или јавних фолдера. Размена јавних кључева између корисника се најчешће врши преко сервера за јавне кључеве.
Наиме, на интернету постоје различити сервери јавних кључева на којима корисници
могу да оставе свој и/или да преузму јавне кључеве других корисника. Једини недостатак дистрибуције јавних кључева преко сервера за јавне кључеве је у томе што корисник, који објави свој јавни кључ, оглашава свим присутним на мрежи да жели да прима
шифроване поруке и на тај начин скреће пажњу потенцијалних злонамерних нападача
на себе;
3) Слањем јавних кључева електронском поштом или на други начин посредством
мреже.
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Слика 3. Коришћењe јавних и тајних кључева приликом шифровања
и електронског потписивања
5 [4] Вељко Милутиновић и Frederic Patricelli, „Mastering e-business infrastructure“, Kluwer Academic
Publishers, 2003.
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Приликом комуникације између корисника, веома је важно да се при шифровању
поруке користи јавни кључ корисника коме је потребно послати шифровану поруку, а
не погрешан или лажан јавни кључ. С друге стране, приликом верификовања потписане
поруке важно је знати коме припада јавни кључ који се користи за верификовање поруке. У складу са наведеним, намеће се веома важно питање како корисник који је посредством интернета или на било који други начин добио или преузео одређени јавни
кључ, може да зна ко је власник тог јавног кључа? Одговор на ово питање, тј. разрешење
проблема идентитета власника јавног кључа, постиже се употребом електронских сертификата (Digital Certificates). Електронски сертификат је електронски документ који
издаје сертификационо тело (Certification Authority – CA). У оквиру електронског сертификата који се издаје кориснику налази се, поред осталог, и корисников јавни кључ
који је пар његовом тајном кључу. Сертификационо тело гарантује тачност података у
електронском сертификату тј. гарантује да јавни кључ који се у њему налази припада
кориснику чији су подаци наведени у том електронском сертификату. Због тога, остали
корисници на интернету, уколико имају поверење у сертификационо тело, могу да буду
сигурни да одређени јавни кључ заиста припада кориснику који је власник тајног кључа.
На тај начин омогућена је поуздана размена јавних кључева посредством интернета и то
између корисника који се никада нису срели, уз могућност верификовања идентитета
корисника. Електронски сертификат може да се схвати као дигитална лична карта, јер
садржи електронске податке о власнику и издавачу сертификата. Конкретно, електронски сертификат садржи [1]:
− податке о идентитету корисника коме је издат сертификат тј. власнику сертификата, као што су име и презиме и електронска пошта,
− јавни кључ власника сертификата и
− податке о телу које је издало сертификат, тј. о сертификационом телу.
Електронски сертификат је немогуће фалсификовати јер је потписан тајним кључем
сертификационог тела, процедуром која је приказана на слици 4 [1], [4]. Наиме, у
циљу креирања електронског потписа сертификата, сертификационо тело прво врши
редукцију сертификата применом hash алгоритма чиме се добија кратка порука, тзв.
hash вредност H. Тако добијена hash вредност се потписује тајним кључем сертификационог тела и укључује се у електронски сертификат. С друге стране, било која апликација
може применом hash алгоритма на електронски сертификат да одреди hash вредност
сертификата H1, а применом јавног кључа сертификационог тела на потписани сертификат да израчуна оригиналну hash вредност сертификата H, те да поређењем те две
hash вредности одреди да ли је сертификат оштећен или фалсификован. Уколико су обе
hash вредности сертификата идентичне (H=H1), то значи да није нарушен интегритет
сертификата. Комуникациони програми (на пример: Internet Explorer) располажу са
електронским сертификатима сертификационих тела којима се верује, па самим тим
и са њиховим јавним кључевима. Електронски сертификат је електронски документ
који је јавно доступан на интернету. Обзиром да се у оквиру сертификата налазе јавни
кључеви власника сертификата, дистрибуцијом сертификата се дистрибуирају и јавни
кључеви. Поступак издавања електронских сертификата корисницима од стране сертификационог тела се састоји од неколико корака:
1) Корисник подноси захтев сертификационом телу за издавање сертификата.
2) Сертификационо тело утврђује идентитет корисника (подносиоца захтева) на основу идентификационог документа (личне карте или пасоша).
3) Корисник на свом рачунару генерише пар криптографских кључева (јавни и тајни).
Јавни кључ шаље ка сертификационом телу, док тајни кључ чува на свом рачунар.
4) Сертификационо тело на основу јавног кључа корисника издаје електронски сертификат и смешта га у јавни именик и о томе обавештава корисника.
Инфраструктуру јавних кључева (Public Key Infrastructure – PKI) сачињавају следеће
компоненте [2]:
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Слика 4. Поступак којим сертификационо тело потписује сертификат
и којим се верификује интегритет електронског сертификата
1) сертификационо тело (Certification Authority – CA),
2) регистрационо тело (Registration Authority – RA),
3) јавни именик или директоријум (Public Directory) и
4) клијентске тј. корисничке апликације.
У оквиру сертификационог тела (CA) извршавају се следећи послови: издавање,
обнављање, суспендовање и опозивање електронских сертификата; конфигурисање различитих врста, животних циклуса и других параметара електронских сертификата;
објављивање регистра опозваних електронских сертификата (Certificate Revocation List –
CRL); узајамна сертификација (Cross-Certification) са другим сертификационим телима.
Регистрационо тело (RA) представља спону између корисника који постављају захтеве за
издавањем електронских сертификата и сертификационог тела. Послови који се обављају
у регистрационом тела су: прихватање захтева корисника за издавањем електронских
сертификата, проверавање идентитета корисника и прикупљање потребних података о
корисницима, прослеђивање захтева корисника за издавањем сертификата ка сертификационом телу и друго. Јавни именик или директоријум је локација на којој сертификационо
тело објављује и чува: јавне податке о корисницима, електронске сертификате и регистар
опозваних електронских сертификата (Certificate Revocation List – CRL). Наведени подаци који се налазе у јавном именику или директоријуму нису заштићени шифровањем и
налазе се у форми отвореног текста (Clear Text), јер су то јавни подаци. Они су јавно до-
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ступни корисницима и апликацијама. Веома је важно што је обезбеђен интегритет тих
јавних података, а то је реализовано електронским потписивањем података од стране
сертификационог тела коришћењем CA тајног кључа. Најзад, клијентске или корисничке
апликације омогућавају корисницима да употребом електронских сертификата обављају:
потписивање и шифровање трансакција е-банкарства и е-трговине које се размењују
интернетом, размену заштићене електронске поште, заштићену web комуникацију,
пријављивање (логовање) на рачунар, рачунарску мрежу или апликацију, потписивање
кôда софтверских пакета, потписивање и шифровање датотека, било да се оне складиште
на хард дисковима рачунара или се размењују рачунарском мрежом и друго. [2]
Квалификовано сертификационо тело је институција која издаје квалификоване
електронске сертификате X. 509 верзије 3. Намена квалификованих електронских сертификата (Qualified Electronic Certificates) је верификовање квалификованог електронског потписа, који има исто правно дејство као и својеручни потпис. Према Европској
Директиви о електронском потпису 1999/93/EC, Анекс 1 и према Закону о електронском
потпису Републике Србије, члан 17, квалификовани електронски сертификат мора да
садржи [1]:
1) ознаку да је сертификат издат као квалификовани сертификат,
2) скуп података који јединствено идентификују сертификационо тело које је издало
сертификат,
3) скуп података који јединствено идентификују корисника којем је издат сертификат,
4) специфичне атрибуте корисника у зависности од намене сертификата,
5) податке за проверу електронског потписа (јавни криптографски кључ корисника)
који одговарају подацима за израду електронског потписа (тајни криптографски кључ
корисника), а који су под контролом корисника,
6) податке о почетку и крају важења сертификата (рок важности сертификата),
7) идентификациону ознаку сертификата,
8) напредни (аdvanced) електронски потпис сертификационог тела које је издало
сертификат,
9) ограничења која се односе на коришћење сертификата и
10) ограничења које се односе на вредност трансакција за које сертификат може да
се користи.
Квалификовани електронски сертификати које издају сертификациона тела сагласно
стандарду X. 509 састоје се од следећих поља, као што је приказано на слици 5 [1]:
1) Верзија сертификата (Version). У овом пољу је уписана верзија X. 509 сертификата.
Тренутно је актуелна верзија 3;
2) Серијски број сертификата (Serial Number). То је јединствени серијски број који
сертификационо тело додељује сертификату. Свако сертификационо тело ажурира листу издатих сертификата према серијским бројевима, захваљујући чему може да
претражује сертификате према серијским бројевима;
3) Алгоритам за потписивање сертификата (Signature Algorithm). Ово поље садржи
назив hash вредност алгоритма и назив асиметричног криптографског алгоритма које
сертификационо тело користи за потписивање сертификата;
4) Име сертификационог тела (Issuer). У овом пољу је уписано име сертификационог
тела које је издало сертификат. Следећи формати имена могу да се користе: X. 500 или
Microsoft Active Directory. Имена морају да буду јединствена – DN (Distinguished Names);
5) Тренутак почетка важности сертификата (Valid From). То је временски тренутак
од када сертификат може да се користи;
6) Тренутак престанка важности сертификата (Valid To). То је временски тренутак
до када сертификат може да се користи. Сертификационо тело може да опозове сертификат и пре дефинисаног тренутка престанка његове важности;
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7) Име власника сертификата (Subject). У овом пољу је уписано име власника сертификата. Следећи формати имена могу да се користе: X.500 или Microsoft Active Directory;
8) Јавни кључ власника сертификата (Public Key). Ово поље садржи јавни кључ власника сертификата и назив асиметричног криптографског алгоритма који се користи са
јавним кључем;

Слика 5. Пример квалификованог електронског сертификата, картица Details
1) Екстензије сертификата (Extensions). Екстензије су опциона поља која сертификационо тело може да укључи у сертификат;
2) Електронски потпис сертификата тајним кључем сертификационог тела
(Certification Authority’s Digital Signature). Последњи корак приликом генерисања сертификата је потписивање података из свих поља сертификата. Потписивање спроводи сертификационо тело својим тајним кључем. Потпис се користи у апликацијама за
верификацију сертификата. Иако је електронски потпис сертификата саставни део сертификата, ни у једном пољу сертификата није дата његова вредност, јер се из самог потписа ништа „не види“. Постоје софтверски алати (на пример: OpenSSL) применом којих
је могуће добити вредност електронског потписа сертификата.
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Најчешће коришћене екстензије квалификованог електронског сертификата, као
што је приказано на слици 6, су:
1) Намена јавног кључа (Key Usage). Јавни кључ корисничког сертификата се најчешће
користи за верификовање електронског потписа (Digital Signature) и за шифровање
криптографских кључева (Key Encipherment). За верификовање електронског потписа
издатих сертификата (Certificate Signing) и за верификовање електронског потписа издатог регистра опозваних сертификата (CRL Signing) најчешће се користи јавни кључ
сертификационог тела из сертификата;
2) Период важности тајног кључа (Private Key Usage Period). То је временски период
важности тајног кључа који је пар јавном кључу из сертификата;
3) Дистрибутивне тачке регистра опозваних сертификата (CRL Distribution Points).
Ово поље дефинише локацију регистра опозваних сертификата;
4) Идентификатор јавног кључа сертификационог тела (Authority Key Identifier). То
је идентификатор јавног кључа који је пар тајном кључу сертификационог тела којим је
сертификат потписан.

Слика 6. Пример екстензија квалификованог
електронског сертификата, картица Details
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1) Идентификатор јавног кључа власника сертификата (Subject Key Identifier). То је
идентификатор јавног кључа власника сертификата. У случају root сертификата сертификационог тела овај и претходни идентификатор су идентични.
2) Основна ограничења (Basic Contraints). Ово поље указује да ли је власник сертификата
сертификационо тело (Subject Type = CA) или крајњи корисник (Subject Type = End Entity).
Електронски сертификати и тајни (приватни) криптографски кључеви могу да се
чувају на следећим медијима [3]:
− хард диск, дискета или CD,
− PKI смарт картица и
− USB смарт токен (слика 7).
PKI смарт картица је минијатурни хардверски уређај за генерисање и складиштење
криптографских кључева, складиштење електронских сертификата и извршавање
криптографских операција (електронско потписивање и дешифровање симетричних кључева). С обзиром на то да PKI смарт картица има могућност процесирања и
складиштења података, може се сматрати малим рачунаром. Три основне компоненте
PKI смарт картице су [5]6:

Слика 7. PKI смарт картица и USB смарт токен
1) Интегрисано коло или чип. Чип се састоји од микропроцесора и меморије. Микропроцесор извршава процесирање података потпуно независно од оперативног система
и апликација рачунара. Микропроцесори су најчешће 8 или 16-битни. Меморија смарт
картице је намењена за складиштење различитих података. Постоје три врсте меморије:
ROM (Read Only Memory) у оквиру које се налази оперативни систем смарт картице,
RAM (Random Access Memory) у коју се привремено складиште подаци приликом рада
микропроцесора и EEPROM (Electronically Erasable and Programmable Read-Only Memory)
у коју се складиште криптографски кључеви, електронски сертификати и други подаци.
2) Улазно-излазни контакт. Контакт је 8-пински. Посредством њега се врши пренос
података између чипа и читача смарт картица. Читач смарт картица омогућава везу
између смарт картице и рачунара на којем је читач смарт картица прикључен.
3) Тело смарт картице. Тело смарт картице је израђено од пластике, а по величини
одговара величини кредитне или дебитне картице.
PKI USB смарт токен је намењен за извршавање истих криптографских операција које
се могу извршити коришћењем PKI смарт картице, а то су: генерисање и складиштење
криптографских кључева, складиштење електронских сертификата и извршавање
криптографских операција (електронско потписивање и дешифровање симетричних
кључева). Најважнија разлика између USB смарт токена и смарт картице је у томе што се
6 [5] мр Драган Спасић, „Дигитални сертификати Сертификационог тела Поште на смарт картицама и
USB токенима“, Центар за електронско пословање поште, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Саобраћајни факултет Београд – ПосТел, 2004.
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USB смарт токен директно прикључује на рачунар, док је за коришћење смарт картице
неопходно поседовати читач смарт картица који се прикључује на рачунар. [5]
Највиши ниво сигурности се постиже уколико се као медији користе PKI смарт картице и USB смарт токени. Неки од произвођача PKI смарт картица су: Gemalto (www.
gemalto.com), Oberthur Card Systems (www.oberthur.com) и G&D (www.gi-de.com). Неки
од произвођача PKI USB смарт токена су: Gemalto (www.gemalto.com), G&D (www.gi-de.
com) и Marx (www.marx.com) [5].
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ПОШТЕ СРБИЈЕ
Пример изградње инфраструктуре јавних кључева може се погледати на PKI инфраструктури јавног поштанског оператора у Републици Србији – Сертификационог тела Поште [6], [7]7. PKI систем Сертификационог тела Поште има хијерархијску
организацију као што је приказано на слици 8. У првој фази изградње PKI система инсталирана су два CA сервера:
− root или главни CA сервер („Posta CA Root“) који издаје електронске сертификате
подређеним CA серверима,
− издавачки или продукциони CA сервер („Posta CA“) који издаје електронске сертификате корисницима,
− док је у другој фази извршена инсталација Timestamp сервера:
− сервер за издавање временских жигова („Posta TS“).
Хијерархијска организација PKI система Сертификационог тела Поште се састоји од
два нивоа CA сервера (слика 8), који се налазе у релацији надређени-подређени [6], [7].
Таква организација PKI система са већим бројем CA сервера омогућава: повећану расположивост PKI услуга (ако један CA сервер откаже остали остају расположиви), флексибилну организацију PKI услуга, расподелу оптерећења између CA сервера, прерасподелу административних овлашћења и дужности, примену различитих мера заштите по
нивоима. Root CA сервер је у off-line режиму рада.

Posta CA root

Posta CA 1,2

Posta TS

(,*"+1,
1(*%,*

((+1,
5)"&

Слика 8. Хијерархијска организација CA сервера PKI система
Сертификационог тела Поште
7 [6] др Михаило Јовановић, „Системи хибридне и регистроване електронске поште јавног поштанског
оператора и електронски приступни канали“, докторска дисертација, Факултет за пословне сутдије
Мегатренд Универзитета, Београд, 2011.
[7] мр Драган Спасић, „Инфраструктура јавних кључева и сертификационо тело Поште“, Центар за електронско пословање поште, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Будва – Инфофест, 2003.
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Тиме се минимизује ризик компромитовања root CA тајног кључа. Наиме, тајни кључ
root CA сервера је најкритичнији елеменат целокупног PKI система, јер уколико се он
компромитује, тада је компромитован целокупни PKI систем. Осим тога, предузете су
све мере како би се и тајни кључеви издавачких CA сервера који раде у on-line режиму рада држали у тајности. Заштита CA сервера спроводи се применом следећих мера
заштите: физичко обезбеђење, заштита комуникација, заштита на нивоу оперативног
система и апликација, организационе мере заштите. Осим наведених CA сервера, PKI
систем Сертификационог тела Поште се састоји и од следећих сервера и административних радних станица [6], [7]:
− главни сервер на коме се налази јавни именик,
− јавни сервер на коме се налази копија јавног именика,
− сервер са базом података о корисницима којима су издати електронски сертификати,
− web сервер са апликацијом за прихватање захтева регистрационих тела за издавање
електронских сертификата,
− web сервер на коме се налази портал за преузимање и претраживање електронских
сертификата Сертификационог тела Поште,
− радна станица за администрирање CA сервера и издавање електронских сертификата и
− радна станица за надгледање и конфигурисање firewall-ова.
ПРИМЕНА КВАЛИФИКОВАНИХ СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ПОШТЕ
Квалификовани сертификати Сертификационог тела Поште могу да се користе за:
− електронско подношење пореских пријава преко портала Пореске управе,
− електронско подношење јединствених пријава на обавезно социјално осигурање
преко портала Централног регистра,
− квалификовано електронско потписивање XML докумената које банке и друге
финансијске институције достављају Народној банци Србије,
− квалификовано електронско потписивање PDF докумената које судски извршитељи
достављају Народној банци Србије,
− електронску идентификацију и електронско потписивање на порталу е-Управе Републике Србије,
− електронску идентификацију матичара из општина и електронско потписивање у
апликацији Централног система за електронску обраду и складиштење другог примерка
матичних књига у електронском облику,
− електронску идентификацију у апликацији PostExport,
− електронско пословање са Управом царина,
− приступ интернет шалтеру Републичке агенције за електронске комуникације,
− електронско банкарство са банком Поштанска штедионица,
− електронско подношење финансијских извештаја преко портала Агенције за привредне регистре,
− електронско подношење периодичних извештаја о пословању емитената хартија од
вредности преко портала Београдске берзе.
КВАЛИФИКОВАНО ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИСИВАЊЕ И
ВРЕМЕНСКО ЖИГОСАЊЕ PDF ДОКУМЕНАТА
КОРИШЋЕЊЕМ АПЛИКАЦИЈЕ ADOBE READER
Апликација Adobe Reader 11.0.07 или новија може да се користи за квалификовано
електронско потписивање и временско жигосање PDF и PDF/A докумената у складу са
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техничком спецификацијом ETSI TS 102 778 (PAdES − PDF Advanced Electronic Signatures)
Part 2 (PAdES Basic − Profile based on ISO 32000-1). Апликација Adobe Reader је бесплатна,
а може да се преузме са адресе: http://www.adobe.com.
Да би могло да се врши квалификовано електронско потписивање и временско
жигосање PDF и PDF/A докумената коришћењем апликације Adobe Reader, у складу
са техничком спецификацијом ETSI TS 102 778 Part 2, потребно је да буду испуњени
следећи предуслови [8], [9]8:
− На рачунару корисника мора да буде инсталисана апликација Adobe Reader 11.0.07
или новија.
− На рачунару корисника мора да буде подешен тачан датум, време и временска (часовна) зона (GMT+01:00).
− Корисник који врши потписивање мора да поседује лични (персонални) квалификовани електронски сертификат и тајни (приватни) криптографски кључ на смарт
картици или USB токену и на рачунару корисника мора да буде подешено коришћење
квалификованог електронског сертификата према документу [10]9.
− Неопходно је омогућити уграђивање OSCP (Online Certificate Status Protocol) одговора и/или регистра опозваних сертификата (Certificate Revocation List − CRL) у потписан
PDF документ, тако да је неопходно имати приступ интернету приликом потписивања.
− Корисник који врши потписивање и прималац потписаног PDF документа морају
да преузму и инсталишу сертификат ROOT CA сервера Сертификационог тела Поште
према документу [11]10, да би могло да се изврши успешно верификовање потписаног
PDF документа. Осим тога, неопходно је подесити Windows интеграцију.
− Пожељно/потребно је, а према Упутству о електронском канцеларијском пословању
(«Службени гласник РС», бр. 102/2010) неопходно је електронском потпису придружити временски жиг [12]11. Приликом временског жигосања неопходно је имати приступ
интернету.
Почетак потписивања PDF документа коришћењем апликације Adobe Reader DC приказан је на слици 9, а подаци о електронском потпису и потписнику приказани су на
слици 10.

Слика 9. Почетак потписивања PDF документа
8 [8] Д. Спасић, „Квалификовано електронско потписивање и временско жигосање PDF докумената
коришћењем апликације Adobe Reader 11.0.10“, Сертификационо тело Поште, 2015.
[9] Д. Спасић, „Квалификовано електронско потписивање и временско жигосање PDF докумената
коришћењем апликације Adobe Reader DC“, Сертификационо тело Поште, 2015.
9 [10] Д. Спасић, „Инсталисање клијентског софтвера A.E.T. SafeSign и коришћење смарт картица и USB
токена - сажето упутство“, Сертификационо тело Поште, 2013.
10 [11] Д. Спасић, „Преузимање и инсталисање сертификата ROOT CA сервера Сертификационог тела
Поште у Microsoft Internet Explorer“, Сертификационо тело Поште, 2010.
11 [12] Д. Спасић, «Прилог истраживању система за временско жигосање», докторска дисертација, Рачунарски факултет Универзитета Унион, Београд, 2014.
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Слика 10. Потписан PDF документ и форма Signatures
са подацима о електронском потпису
УРЕДБА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ
И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА
Уредбу о електронској идентификацији и услугама од поверења за електронске
трансакције на унутрашњем тржишту (скраћени назив: eIDAS EU Уредба) је усвојио Европски парламент и савет 23.7.2014 [13]12. Уредба ће 1.7.2016. ставити ван снаге европску
Директиву 1999/93/EC о електронском потпису. Очекује се да правни акти Републике
Србије буду усклађени са поменутом уредбом.
Области које eIDAS EU Уредба уређује су:
− Електронска идентификација (Electronic identification).
− Електронски потпис (Electronic signature).
− Електронски печат (Electronic seal).
− Електронски временски жиг (Electronic time stamp).
− Услуга електронске препоручене доставе (Electronic registered delivery service).
− Аутенти(фи)кација Wеб сајта (Website authentication).
− Електронски документ (Electronic document).
ЗАКЉУЧАК
Предуслов увођења интернет или електронског пословања је обезбеђивање заштите електронских података и докумената, уз поуздано утврђивање електронског идентитета корисника. Електронске податке и документе је лако изменити и зато је веома
важно очувати њихов интегритет и обезбедити могућност доказивања да су постојали
у одређеном временском тренутку. За примаоца електронских података и докуменaта
веома је важно да зна ко је аутор или пошиљалац тих података и докумената. Често
је потребно обезбедити тајност електронских података и докумената, како би њихов
12 [13] REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23
July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing
Directive 1999/93/EC.
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садржај био видљив само одређеном кориснику или групи корисника. Да би се обезбедила заштита електронских података и докумената користе се следеће криптографске
технологије: шифровање, електронско потписивање и/или временско жигосање.
Шифровањем електронских података и докуменaта обезбеђује се њихова тајност.
Електронским потписивањем се обезбеђује интегритет електронских података и докумената, утврђивање идентитета потписника и онемогућавање потписника да порекне
потписивање. Временским жигосањем се обезбеђује гаранција да је електронски податак
или документ постојао у тренутку временског жигосања и да је очуван његов интегритет.
Електронско потписивање електронских података и докуменaта се ради коришћењем
електронских сертификата које издају сертификациона тела. Шифровање и дешифровање
електронских података и докуменaта, такође, може да се ради коришћењем електронских сертификата. Временско жигосање електронских података и докуменaта се ради
коришћењем временских жигова које издају тела за издавање временских жигова.
Јавно предузеће „Пошта Србије“ у свом саставу има организациону целину која се
зове Сертификационо тело Поште, а које је од Министарства надлежног за информационо друштво акредитовано за издавање: 1. електронских сертификата, 2. квалификованих електронских сертификата и 3. временских жигова. Електронски сертификати и временски жигови Сертификационог тела Поште намењени су свим учесницима
електронског пословања у Републици Србији, физичким и правним лицима (државна
управа, локална самоуправа, јавне службе, предузећа, банке, осигуравајућа друштва,
организације, институције,...). Сертификационо тело Поште издаје следеће врсте електронских сертификата заинтересованим корисницима:
− Квалификовани електронски сертификат (са или без ЈМБГ),
− Електронски сертификат (са могућности шифровања и дешифровања докумената),
− Сертификат за Web сервер (SSL и Wildcard SSL),
− Серверски сертификат за електронско потписивање,
− Unified Communications или SAN сертификат,
− TSA сертификат за Timestamp сервер,
− VPN сертификат за VPN сервер,
− Code Signing сертификат.
Према Упутству о електронском канцеларијском пословању у Републици Србији званичан формат електронског документа je PDF/A. Сертификационо тело Поште саветује
кориснике да за електронско потписивање и/или временско жигосање PDF/A докумената
користе бесплатну апликацију Adobe Reader 11.0.10 или Adobe Reader DC (Document Cloud).
У овом тренутку, временски жигови се још увек не користе масовно у Републици
Србији. Разлог томе може бити чињеница да се у правним актима, у којима се захтева
обавезна употреба електронског потписа, не помиње да се електронском потпису мора
придружити временски жиг. Једини правни акт у коме се захтева примена временског
жига приликом електронског потписивања је Упутство о електронском канцеларијском
пословању. Сертификационо тело Поште пружа могућност корисницима да за потребе
тестирања временског жигосања бесплатно користе услуге тестног Timestamp сервера
Поште. Сертификационо тело Поште је развило апликацију за временско жигосање
која се назива „Time-Stamp клијент апликација Поште“. Та апликација је намењена
корисницима за проверу комуникације ка Timestamp серверима који раде у складу са
стандардом RFC 3161, програмерима који имају намеру да у оквиру својих апликација
имплементирају Time-Stamp клијент и заинтересованим потенцијалним корисницима
временских жигова и студентима у циљу едукације.
Европски парламент и савет су 23. 7. 2014. године усвојили Уредбу о електронској
идентификацији и услугама од поверења за електронске трансакције на унутрашњем
тржишту (eIDAS EU Уредба) која треба да регулише примену електронских сервиса од
поверења у државама Европске уније. Очекује се да правни акти Републике Србије буду
усклађени са том уредбом.
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PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE, ELECTRONIC SIGNATURE
AND SERBIAN POST CERTIFICATION AUTHORITY
Mihailo Jovanovic, PhD
Executive Director of IT, Electronic Communications and Development
PE „Post of Serbia“
Dragan Spasic, PhD
Head of Serbian Post Certification Authority, Court Expert for IT/Electronic
Signature of Electronic Documents PE „Post of Serbia“
Abstract: Precondition for introducing Internet or electronic based operations is to provide protection of electronic data and documents, with reliable determination of the electronic
identity of customers. Electronic data and documents can be easily changed and that is why it is
important to protect their integrity and to provide the possibility of proving that they existed in
certain time period. For the recipient of electronic data and documents it is very important to
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know who is the author or sender of those data and documents. It is often necessary to provide
confidentiality of electronic data and documents, so that their content can be visible only to
certain customer or group of customers. In order to provide protection of electronic data and
documents, the following cryptographic technologies could be used: encryption, electronic
signature and/or timestamping.
Encryption of electronic data and documents ensures their confidentiality. Electronic signing ensures integrity of electronic data and documents, determines the identity of the signatory
and to ensure the principle of non-repudiation. Timestamping provides guarantee that electronic data or document existed at the time of timestamping and that its integrity is preserved.
Electronic signing of electronic data and documents is done by using electronic certificates
which is issued by the Certification Authorities. Encryption and decryption of electronic data and
documents, can also be done by using electronic certificates. Timestamping of electronic data and
documents is done by using timestamps which are issued by Time-Stamping Authorities.
Public Enterprise “Post of Serbia” has in its composition an organizational unit called Serbian Post Certification Authority, which has been accredited by the Ministry in charge of Information Society for issuing: 1. electronic certificates, 2. qualified electronic certificates and 3.
timestamps. Electronic certificates and timestamps of the Serbian Post Certification Authority
are intended for all participants of electronic business in the Republic of Serbia, both natural
and legal persons (state government, local government, public services, companies, banks, insurance company, organizations, institutions,...). Serbian Post Certification Authority issues
the following types of electronic certificates to interested parties:
− Qualified electronic certificate (with or without Personal Identification Number (JMBG)),
− Electronic certificate (with the possibility of encryption and decryption of documents),
− Certificate for Web server (SSL and Wildcard SSL),
− Server certificate for electronic signing,
− Unified Communications or SAN certificate,
− TSA certificate for Timestamp server,
− VPN certificate for VPN server,
− Code Signing certificate.
Pursuant to the Instructions on the electronic office management, in the Republic of Serbia
the official format for the electronic documents is a PDF/A. Serbian Post Certification Authority recommends to its customers to use free application Adobe Reader 11.0.10 or Adobe Reader
DC (Document Cloud) for electronic signing and/or timestamping of PDF/A documents.
At this moment, timestamps are still not used that much in the Republic of Serbia. The
reason for that might be the fact that the legal acts which request the usage of the electronic signature do not mention that the electronic signature must be accompanied with the timestamp.
The only legal act which requests the usage of timestamp with electronic signing is the Instructions on the electronic office management. Serbian Post Certification Authority offers customers the possibility to use the test Timestamp server free of charge, for the purpose of testing.
Serbian Post Certification Authority developed an application for timestamping called “TimeStamp client application of the Post“. This application is intended for customers for checking
the communication towards Timestamp servers that operate according to the standard RFC
3161, programmers who intend to implement Time-Stamp client within their applications and
for interested potential customers of timestamps and students for educational purposes.
European Parliament and Council adopted on 23 July 2014 the Regulation on electronic
identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS EU
Regulation) which should regulate the application of electronic trust services in member countries of European Union. It is expected that the legal acts of the Republic of Serbia are going to
be harmonized with this Regulation.

PERSPECTIVES OF APPLICATION OF INTEGRATED MILITARY
POWER TO COMBAT TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Mile Petrovski, PhD1
Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Skopje
Abstract: The response of the European Union in the fight against organized crime has
been adapted to the complexity of this phenomenon and it is directed mainly to activities
such as human trafficking, weapons and drugs trafficking, economic and financial crime,
corruption and money laundering. It also covers the new dimensions of organized crime
such as cybercrime and environmental crime.
Use of military force to combat the activities of organized crime is usually carried out in
two directions. The first one is supervision of the border area in cooperation with the customs services, border services and other government agencies. The second is use of military
force that implies in certain circumstances a participation in direct military action against
terrorists or insurgent groups which, as the experience has proven, often engage in certain
criminal activities.
The application of military force and “militarization” in performance may undermine
the traditional approaches of the police, and the engagement of other government agencies
in the fight against criminal groups. There are other issues such as the cost of the actions
implemented in terms of performance and set goals and mission success. In this course, one
must make a distinction in the application of military force when dealing with organized
crime at national level and engagement of military power in the section dealing with the
activities of transnational organized crime.
Hence it becomes necessary as a need at the national level of each individual European
countries and the EU as a collective community of peoples and states on a daily basis and
periodically to built and add durable and sustainable strategy to fight the organized crime.
Keywords: national security, transnational organized crime, comprehensive and competitive strategy, military power.
ORGANIZED CRIME AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Organized crime is illegal behaviour that is planned and carried out by groups of people in
a very systematic fashion or a system or organization of people and groups engaged in criminal activities”2. Organized crime is a threat to the economy and society in Europe. The European Union’s (EU) response in the fight against organized crime is adapted to the complexity
of this phenomenon and is directed at both trafficking of human beings, arms and drugs and
economic and financial crime, corruption and money laundering. It also covers the new dimensions of organized crime, such as cybercrime and environmental crime.
The integrated approach guiding the action of the EU extends from prevention to law
enforcement. This is based essentially on effective cooperation between the authorities of
the Member States, and especially the law enforcement agencies, including the exchange
of information and mutual assistance in seizures and confiscations. The fight against organized crime is global, affecting many areas of the EU’s action and policies.
A very wide range of criminal activities can be conducted transnational in an organized
fashion, and new forms of crime emerge constantly as global and local conditions change
over time. In order to accommodate this complexity, a precise definition was missing.
1 mile.petrovski@yahoo.com
2 Webster’s New World College Dictionary Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Cleveland, Ohio.
Used by arrangement with John Wiley & Sons, Inc. Downloaded on 18th of April 2015, http://www.yourdictionary.com/organized-crime.
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The rapid growth in the scale and scope of the problem in the post-Cold War world led to
the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which
came into effect in late 2003. Remarkably, the Convention contains no precise definition of
“transnational organized crime”, nor does it contain a list of the kinds of crimes that might fall
under this heading. Instead, the Convention defines “organized criminal group” as:
ta group of three or more persons that was not randomly formed;
tone group existing for a period of time;
tone group acting in concert with the aim of committing at least one crime punishable by
at least four years of incarceration;
tone group with the aim to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.3
Transnational organized crime refers to those self-perpetuating associations of individuals
who operate transnationally for the purpose of obtaining power, influence, monetary and/or
commercial gains, wholly or in part by illegal means, while protecting their activities through
a pattern of corruption and/or violence, or while protecting their illegal activities through a
transnational organizational structure and the exploitation of transnational commerce or communication mechanisms. There is no single structure under which transnational organized
criminals operate. They vary from hierarchies to clans, networks, and cells, and may evolve to
other structures. The crimes they commit also vary. Transnational organized criminals act conspiratorially in their criminal activities and possess certain characteristics which may include,
but are not limited to:
tat least part of their activities they commit includes violence or other acts which are likely
to intimidate, or make actual or implicit threats to do so;
texploit differences between countries to further their objectives, enriching their organization, expanding its power, and/or avoiding detection/apprehension;
tattempt to gain influence in government, politics, and commerce through corrupt as well
as legitimate means;
thave economic gain as their primary goal, not only from patently illegal activities but also
from investment in legitimate businesses; and
tattempt to insulate both their leadership and membership from detection, sanction, and/
or prosecution through their organizational structure.4
Transnational organized crime (TOC) poses a significant and growing threat to national
and international security, with dire implications for public safety, public health, democratic
institutions, and economic stability across the globe.
In years past, TOC was largely regional in scope, hierarchically structured, and had only
occasional links to terrorism. Today’s criminal networks are fluid, striking new alliances with
other networks around the world and are engaging in a wide range of illicit activities, including
cybercrime and providing support for terrorism. Virtually, every transnational criminal organization and its enterprises are connected and enabled by information systems technologies,
making cybercrime a substantially more important concern. TOC threatens national interests by taking advantage of corrupt foreign government officials and some foreign intelligence
services; destabilizing political, financial, and security institutions in the states; undermining
competition in trade markets; using cyber technologies and other methods to perpetrate sophisticated frauds; creating potential for the transfer of weapons of mass destruction (WMD)
to terrorists; and expanding drug-trafficking and human and weapons smuggling networks.
Terrorists and insurgents increasingly are turning to criminal networks to generate funding
and acquire logistical support. TOC also threatens the interconnected trading, transportation,
and transactional systems that move people and commerce throughout the global economy
and across the national borders.
3 The threat of Transnational organized crime, p. 25. Downloaded on 23th of April 2015, http://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf.
4 Strategy to Combat Transnational Organized Crime, July 2011, July 2011, USA Department “Addressing Converging Threats to National Security”, Introduction. Downloaded on 18th of April 2015, https://www.whitehouse.
gov/sites/default/files/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_July_2011.pdf.
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In countries with weak governance, there are corrupt officials who turn a blind eye to TOC
activity. TOC networks insinuate themselves into the political process in a variety of ways.
This is often accomplished through direct bribery (but also by having members run for office);
setting up shadow economies; infiltrating financial and security sectors through coercion or
corruption; and positioning themselves as alternate providers of governance, security, services,
and livelihoods. As they expand, TOC networks may threaten stability and undermine free
markets as they build alliances with political leaders, financial institutions, law enforcement,
foreign intelligence, and security agencies. TOC penetration of governments is exacerbating
corruption and undermining governance, rule of law, judicial systems, free press, democratic
institution-building, and transparency.
Numerous legal acts and legislation in the European Union are concerning the fight against
organized crime and in particular organized crime groups and activities. Among the numerous documents and legislation relating to this issue which has been addressed in the Decision
2008/841/JHA of 24 October 2008 is on the fight against organized crime. This Framework Decision establishes the definitions of offences for participating in a criminal organization. Moreover, it provides for corresponding penalties to be imposed on the offenders, be they natural or
legal persons committing or being responsible for the commission of the acts. The aim of this
Framework Decision is to harmonize Member States’ definitions of crimes related to a criminal
organization and to lay down corresponding penalties for these offences. There are two types of
conduct of which Member States must recognize at least one as an offence:
tactive participation in an organization’s criminal activities, with the knowledge of its aim
or of its intention to commit crimes;
t an agreement on the perpetration of crimes without necessarily taking part in committing them.5
The legal persons held accountable for offences must be punished by effective, proportionate and dissuasive penalties. These should include both criminal and non-criminal fines. For
offences that have been committed on the territory of a Member State, the investigations and
prosecutions by that Member State must be carried out without requiring a report or an accusation from a victim.
Factors that facilitate the emergence of organized crime
Enabler Factors contributing to the occurrence of organized criminal activity actually apply
the mitigating factors on the one hand and the weaknesses that are present in society, affecting
the enabling conditions necessary for the manifestation of criminal activity and influence the
behaviour of the two key actors, handlers of crimes and their victims. These include mitigating
factors and weaknesses that exist in a particular society and the influence of the possibilities.
Generally in work the following factors are to be fulfilled and the instruments of influence
used, such as:
teconomic crisis;
ttransportation and logistical hotspots;
tdiasporas communities;
tcorruption and the rule of law;
tlegal business structures (lbs);
tprofessional expertise;
tpublic attitudes and behaviour;
tprofits vs. risks and ease of entry into markets.
Because organized crime groups generate their profits in societies affected by economic
crisis it means that their existence is linked to economic factors and those conditions that are
characteristic of societies that are in a state of deep economic crisis.
5 Fight against organized crime: participation in a criminal organization, Council Framework Decision 2008/841/
JHA of 24 October 2008 on the fight against organized crime. Downloaded on 18th of April 2015, http://europa.eu/
legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl0011_en.htm.
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Globalization and technological progress and in particular the spread of the Internet has
made the impact of geographic space and distance less important factors when it comes to organized crime. This means that organized criminal groups are more limited in terms of facing
up all geographic borders, especially when it comes to linking their activities in certain regions
or centres of gravity which actually stimulate by higher degree the international criminal activity, organized crime groups (OCGs) use ethnic and national links with diaspora communities
in the EU. This primarily refers to the establishment of the single market, including legal business structures and in particular, transport. Diaspora especially facilitates illegal migration and
employment of black market labour. Infiltration of organized crime in the public and private
sectors through corruption remains a serious corruption threat. It is manifested in forms like
bribery, conflict of interest, trading in influence, collusion or nepotism. This leads to disruption
of legitimate competition and erosion of trust in the authorities and legal systems. Serious cases
of corruption can undermine the basic functions of state institutions and private businesses.
Corruption is often associated with certain criminal activities, such as removal of illegal waste,
trade with endangered species, illegal investment in real estate projects, facilitating illegal immigration, arms trafficking, falsification of documents and other crimes which can be eased
with the approval of local or national administrations.
Organized criminal groups under the facade of legitimacy have used hitherto unknown
criminal activities that carry high profits and entry of illegal and legal money. There is considerable profit and criminal sophistication, resourcefulness and possible convergence, interests
and links with criminal groups which tend to persuade directors to collaborate with them and
thereby use bribes and threats.
The attitudes and behaviour of the public have a significant impact on certain criminal
groups and behaviours that arise in situations of social tolerance for certain crimes and thereby
reduce the risks for organized crime groups. This primarily refers to the flowering of the market
and the consumption of new psychoactive substances, purchase of counterfeit luxury goods
with the highest level of social tolerance. Despite the media campaign, such activities are rarely
considered problematic or dangerous by the public primarily because of their perception as
victims of crimes with little risk to the consumer.
Organized crime groups are not entering the criminal markets only based on rational calculations of risk, profit and feasibility. This primarily refers to huge areas of criminal activity and in
particular on the counterfeiting of products, distribution of goods and fraud on a large scale.
Internet offers many opportunities for organized crime. It facilitates the search for and access to information, directing victims to cover criminal activities, arranging logistics, recruitment, distribution, laundering of proceeds of crime and creates previously unknown criminal
markets. The current global development of Internet infrastructure and its widespread use for
legitimate activities become a major factor in the proliferation of serious and organized crime.
OCGs exploit legal loopholes and are able to quickly identify, respond to and even anticipate changes in legislation, policies allowing free trade and movement within EU.
They are exploited by organized crime in the trafficking and fraud. The free movement of
people and goods across the EU internal limits reduces the probability of detection. Changes
in the membership in the Schengen zone and the EU will open potential new opportunities for
OCG traffickers. MTIC (Missing Trader Intra Community) scammers continue to abuse the
new rules and regulations. Barriers to effective cooperation between law enforcement include
the lack of information in legal provisions by MS, differences in litigation and claims related
to coercive measures. Legal channels are misused to facilitate illegal immigration in order to
gain entry to the EU and to legalize the stay of illegal migrants in the EU. By using tourist agencies, corrupt cops, even shell companies, OCGs help the large number of irregular migrants in
obtaining visas to remain in the period of validity. They arrange marriages for convenience to
citizens of MS on large scale and provide assistance to abuse the asylum system to gain temporary legal residence.
OCGs are able to quickly replace bans on new psychoactive substances (NPS) with new
formulas that are free from existing legislation. The legislative process is often too slow to be
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effectively controlled by NPS. The lines between the ban and non banned NPS are blurred and
represent a significant problem and the authorities are trying to control the spread of NPS.
Document fraud is an important facilitator and allows OCGs to move people and goods
free within the EU. Fake documents allow people to enter and live in MS, to gain access to
social benefits and work illegally, within EU. OCGs involved in facilitating illegal immigration
and trafficking often use forged documents as part of their modus operandi. Forged documents
are a direct threat to the security of the EU, especially when used to hide the identity of the
dangerous terrorists and criminals. False documents to support trade and dealing with illegal
goods are concealing their criminal origin/destination. This includes stolen goods and vehicles,
weapons, illegal drugs and their precursors, as well as counterfeit drugs. There is a close link
between document fraud and computer crime. Personal data obtained online or stolen can
be used for producing counterfeit or forged documents and to dedicate other types of crime.
Forged identities facilitate different range of organized fraud both online and offline. Although
false documents are increasingly being discovered, but significant portion is likely to remain
undetected. Detection of forged documents is difficult and due to various criminal methods
resources are intensively used. Identity documents can be forged (altered genuine documents).
False (false documents) or false obtained (real documents obtained based on false supporting
documents or corruption). Document scammers also use real documents, fraudsters, stolen or
borrowed from rightful owner (lookalike). Document fraud is spanning over a diverse range of
types of documents: passports national identification documents to facilitate border crossings;
residence permits in the EU, supporting documents, such as birth certificates, invitation letters
and marriage certificates to legalize illegal residence; or cards for asylum to get a work permit.
Professional forgers of documents can offer its customers a variety of documents combined
with the “package”. Any kind of identification document and any other type of document may
be purchased online. The nature of forging documents changed in the light of more sophisticated techniques for security protection documents. Identity and immigration documents
became harder to be forged, for example, due to the use of biometric data. This has resulted in
increased demand for specialized counterfeiters and stolen documents.
Areas that are threatened by the phenomena of the organized crime
Numerous are the crime areas in which today organized crime in the Europe manifests. But
the most important would be listed as follows:
tdrugs;
tcounterfeiting;
tcrimes against persons;
torganized property crime;
teconomic crimes;
tcybercrime;
tenvironmental crime;
tweapons trafficking.
Despite the moderation in the level of consumption because of the quality and diversification, cocaine remains the main drug threat as well as the trade in opiates. Here crumble all
linguistic, ethnic barriers and the spread of cocaine due to cost and availability has already
exceeded the famous markets and supply routes. The main entrance and distribution of cocaine
is from Central and South America to major ports in Northern and Western Europe, Iberian
Peninsula and the Black Sea. When it is an important link of Colombian groups that hold the
monopoly in smuggling cocaine, Mexican cartels appear as major traders in the European market. When it is to spot matching nearly 70 new psychoactive substances that are available for
sale online, then CER in the Netherlands and Belgium remain key manufacturers and distributors of synthetic drugs.
The lot of seized counterfeit products in recent times through illicit goods online trade increases continuously. It is primarily due to the low level of risk. Counterfeiters take advantage
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and have been particularly active in countries with weak economies; the focus is on shifting
goods. They include daily consumer goods and counterfeit drugs.
The situation with socio-economic inequalities between developed and developing countries, leaves a constant demand of cheap labour which results and will result in increased pressure from migration flows which of course remain subject to the involvement of the CER.
Report of illegal migration channels known routes still remains open, and in recent times such
channels get massive new flows both in terms of expanding the routes of migratory movements, this particularly from Africa and the Middle East to Europe, but also in the number of
accidents and persons who have exposed these individuals.

Facilitated illegal immigration flows.6
CER is very flexible and adapts quickly to changes in legislation and the application of tactics of conducting the people in these migratory movements.
Facilitated illegal immigration encouraged by a continuing need for cheap labour in the EU
includes the CER with the transport of these people which remains very lucrative and profitable business. At the same time forging identity and visas represent an important tool used by
the CER in this area of organized crime.
Organized crime in the area of legal ownership of real estate is an important area in the
activities of OCG’s. They are aimed towards relatively unreliable victims and economic sectors
supported by the desire for high prestige of middle capitalist elite.
Globally, economic crime is associated primarily with financial infrastructure and industry,
i.e., import/export and excise tax fraud that have caused large financial losses of the countries
and EU funds. Money laundering represents one of the main methods of presentation of the
CER with offshore companies; the Internet and other technological innovations such as prepaid cards and electronic money providers are also used for illicit financial services. They appear in the form of payment platforms achieved without sufficient supervision and financial
control of the movement of these flows.
Cyber attacks are associated primarily with cases of financial fraud in the changes that are
participating in corporate environments with major consequences. This particularly applies to
the transfer and changes in the nature of available information in Internet traffic and closed
networks, the protection of personal data, to the penetration to strictly available information or
information that constitute a state secret. Here, it is primarily about the use of virtual computing environments with various levels of protection of personal data and corporate data.
6 EUROPOL, SOCTA 2013, EU serious and organized crime threat assessment, p. 24. Downloaded on 18th of
April 2013, https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta.
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Environmental crime is associated primarily with increasing amounts of waste and high
cost of waste disposal which attracts and includes the CER in this highly profitable business.
Illicit waste is smuggled to West China, to Africa and some Asian countries.
EU tracks OCGs illegal trade in fire arms, which often relies on the availability of weapons
and needs to specific trouble spots in the world. Arms dealers and OCGs mainly originate
primarily from the area of Western Balkans and the former Soviet Union. While relatively high
risks are associated with the act of arms trafficking, they act as a disincentive for OCGs. However, when there is a criminal vulnerability in legitimate supply chains in which a high level of
profit is realized, it will be exploited.
Based on the findings of this assessment, Europol recommends that the operational response to serious and organized crime in the EU as key threats should focus on the following
high priority threats: facilitation of illegal immigration, trafficking in human beings, counterfeit goods with an impact on public health and safety, Missing Trader Intra Community
(MTIC) fraud, synthetic drugs production and trafficking in the EU, cybercrime, money laundering, illicit waste trafficking and energy fraud.7
The emerging and new threats also stand out in terms of their rapid evolution and need for
close monitoring of the situation.
ENGAGEMENT OF THE MILITARY AGAINST ORGANIZED CRIME
The engagement of military forces in the fight against organized crime must be part of the
legal framework of the national legislation of each country, but also in terms of the close military and security cooperation between the countries in the area of bilateral cooperation and
further in the area of military engagement of forces in certain regions of the world.
The illegal trade in drugs, arms, intellectual property, people, and money is booming. Like
the war on terrorism, the fight to control these illicit markets pits governments against agile,
stateless, and resourceful networks empowered by globalization. Governments will continue
to lose these wars until they adopt new strategies to deal with a larger, unprecedented struggle
that now shapes the world as much as confrontations between nation-states once did.8
When considering the issue of the fight against organized crime, as the main forces in the fight
against these structures are the police forces, wherein often tend to be expressed in two types of
strategies. The first strategy relates to the fight with members of organized criminal groups, and
it is applied before application of the criminal law which legalizes the prosecution of the perpetrators. The second strategy and policy to combat organized crime focuses on structural features
and market relationships that involve the organized crime. While both listed strategies are not in
mutual conflicts, they reflect quite different assumptions how they should be applied, especially
regarding the use of human and economic resources available to control the organized crime.
The involvement of the armed forces must be seen in the context of the overall engagement
with the other security structures and agencies at the national level, where the military force
has exceptional engagement especially regarding the necessity of projection of power that other
entities of security do not possess. This particularly applies in the so-called “war against transnational organized crime”, especially in the area of cutting international routes in trafficking
drugs, proliferation and smuggling of weapons, especially weapons of mass destruction, smuggling of people, and other forms of organized crime.
In addition, the high level of equipment, information support and sophistication in monitoring systems, further force protection and high range of direct engagement that military
forces have, apart from other security structures, must be emphasized.
Involvement of the army against organized crime covers all structures of the military, especially the border forces, navy, air force, Special Forces such as Marine Corps, Coast Guard,
7 Europol 2013 Organized Crime Threat Assessment – 4th April 2013, downloaded on 18th of April 2014, http://
www.safecommunitiesalgarve.com/europol-2013-organized-crime-threat-assessment-4th-apr-2013/.
8 Moises Naim, The Five Wars of Globalization, FOREIGN POLICY, Jan.-Feb. 2003, p. 29, downloaded on 22th of
April 2014, http://www.yourdictionary.com/organized-crime.
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intelligence centres and other agencies. If we use for example Colombian perspective, a country
which has been engaged for decades in an armed struggle with insurgent groups and now also
with criminal groups using terrorist tactics for economic gain through the drug trade, we’ll see
specific tactics and doctrine of engagement of military and security forces in the fight against
organized criminal groups.
Because organized crime is basically the focus of law enforcement and not military forces,
they could be said to have the side-role in the fight against organized crime, that means the
“holders”, i.e. military forces find criminals, cut across their routes and their activities and then
coordinate their activities with other facilities for law enforcement or the capacity of the host
that can intercept, detain and prosecute the perpetrators of organized crimes.
In that sense, the military should only represent the so-called “accelerator” and good partner that will improve the capacity of other security structures against the holders of certain
forms of organized crime.
When military forces assume a leading role in the fight against organized crime two dangers
arise. First is the question that would mean “militarization” in the fight against organized crime
and would mean conflict with international law or even would go in the direction of the threat to
human rights. The second issue is the danger which the use of military force can come in and out
of “sufficiency” in implementing the provisions of the use of force in a particular type of mission.
Logical question that arises is the inadequacy or excessiveness in the application of military power which takes the performance of combat operations which ultimately can have adverse effects.
The application of military force and militarization may further undermine traditional approaches especially the police structures and the engagement of other government agencies in
the fight against criminal groups. There are other questions that are emerging such as the cost
of activities related to the achieved effects and goals, and eventually related with the success of
the mission.
In this course, it should make a difference in the application of military force in dealing with
organized crime at national level and engaging military power in the section dealing with the
activities of transnational organized crime.
CONCLUSION
Military forces must develop an understanding of the law that will apply when combating
and involving in the war against organized criminal/terrorist groups. That law will come from
Human rights law and International humanitarian law which in classic International law are
referred to as “the law of peace” and the “law of war”, respectively. The determination of when
each one will be applied presents new challenges for military forces that have traditionally focused on the law applicable to international armed conflict.
Hence, we need to make a clear distinction in a situation when it comes and in a state of
direct confrontation with armed criminal groups. In the situation when illegal and criminal
armed groups are operating within the country, and when combined with the level of violence
in which they engage, permits the use of military force under the IHL applicable to non-international armed conflicts, and it is to be applied.
In a state where military forces with their uncontrolled military power clash with organized
crime, that leads to “militarization” and illegal and uncontrolled involvement of military forces
in the fight against organized crime.
Hence, it is necessary at national level but also at the level of regional communities in Europe as whole to build a proper, comprehensive and competitive strategy in terms of dealing
with all forms of organized crime which on the one hand should be at the level of “sustainability” and on the other hand as “sufficient” in the use of institutional power by exceeding the
threshold of the use of lethal force of conventional weapons when fighting the actors of the
international organized crime.
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ПРОБЛЕМАТИЧНОСТ КОНЦЕПЦИЈЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА УЧЕСТВОВАЊА
У РАТУ ИЛИ ОРУЖАНОМ СУКОБУ У СТРАНОЈ ДРЖАВИ У СКЛОПУ
МЕЂУНАРОДНОГ СУПРОТСТАВЉАЊА ТЕРОРИЗМУ
Михајло Вучић, LLD1
Институт за међународну политику и привреду, Београд
Сажетак: Тероризам као савремени облик криминалитета један је од највећих проблема са којима се суочава савремено друштво. У склопу борбе против тероризма на
међународном нивоу након догађаја од 11. септембра 2001. водећу улогу је преузео Савет безбедности УН. Резолуцијом 2178 позване су све чланице УН да у своме законодавству предвиде одговарајуће инкриминације дела која у вези са тероризмом врше
лица која путују у стране државе, па чак и у оквиру оружаних сукоба. На тај начин Савет безбедности је нарушио и иначе већ прилично замагљену границу између учесника
у оружаним сукобима и терориста, а да није дефинисао појам тероризма. Решења у
законодавствима држава које су позив прихватиле, као и предлози за регулисање овог
питања на нивоу ЕУ наишли су на оштре критике стручне јавности због могућности за
кршење људских права које њихово постојање и примена стварају. Решењу инспирисаном овом Резолуцијом у законодавству Републике Србије поред поменутих приговора
може се замерити и да је отишло исувише далеко од свог изворног циља, борбе против
тероризма. Дошло се у ситуацију да ће се његове одредбе примењивати на учеснике свих
оружаних сукоба независно од њихових мотива, који не морају бити терористички.
Овај рад излаже критику постојећег модела борбе против тероризма на међународном
нивоу. Тај модел се одвојио од ранијег, заснованог на конвенцијама којима се инкриминишу посебна дела тероризма и постао једна широко заснована делатност превентивне политике, чиме се отвара могућност бројних злоупотреба, кршења загарантованих
људских права и штетног преклапања међународног кривичног и међународног хуманитарног права. Његова последица је и кривично дело учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави из законодавства Републике Србије, које је сувишно и
штетно са становишта ефикасне и правичне кривичноправне заштите.
Кључне речи: тероризам, Савет безбедности, учесници у оружаним сукобима,
људска права, кривично право.
УВОД
Чланом 386 Кривичног законика Републике Србије2 уведено је кривично дело
учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави.3 Оно се односи на
држављанина Србије који учествује у рату или оружаном сукобу у страној држави,
као припадник војних или паравојних формација страна у сукобу, а није држављанин
те стране државе, као ни припадник званичне мисије међународне организације чији
је Србија члан, у ком случају се предвиђа казна затвора од шест месеци до пет година,
односно ако је дело учињено у саставу групе, од једне до осам година.4 За такозвано
организовање учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави, ко у намери извршења кривичног дела из члана 386а на територији Србије врбује или подстиче
друго лице на извршење тог дела, организује групу или врши обуку другог лица или
групе за извршење тог дела, опреми или стави на располагање опрему ради извршења
1
Истраживач–сарадник, Институт за међународну политику и привреду у Београду, e-mail:
mihajlovucic@diplomacy.bg.ac.rs
2 Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012,
104/2013 и 108/2014).
3 У даљем тексту „Кривично дело из чл. 386“.
4 Чл. 386а, ставови 1 и 2.
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тог дела или даје или прикупља средства за извршење тог дела, казниће се затвором од
две до десет година.5 Прописано је и да ће се учинилац казнити казном прописаном за
то дело и када лица која организује нису држављани Србије.6
Кривичним делом из чл. 386 законодавац је пре свега желео да реши проблем такозваних „страних бораца“, лица која из личних разлога одлазе да се боре у оружаним
сукобима у страним земљама. Потребно је пре свега изложити у оквиру овог рада каква
је природа проблема у вези са страним борцима и шта се под тим појмом тачно подразумева у међународној пракси, тако да се први део рада („Феномен страних бораца“)
посвећује управо том питању.
Већ на први поглед делује да је законодавац оваквим решењем без довољно
нијансираности и осећаја за контекст ситуације пришао проблему који је желео да регулише. Учешће у рату није само по себи кривично дело. Наравно, под условом да се
учесник понаша у складу са законима и обичајима ратовања. Кривично дело повезано
са ратом може бити ратни злочин, злочин против човечности, геноцид или, у неким изузетним случајевима, злочин против мира. Наравно, учесник у рату може бити гоњен
и за сва остала „редовна“ кривична дела која је за то време учинио. Према томе, јасно је
да је законодавац био руковођеним неким другим разлогом за усвајање оваквог решења.
Разлога могу, према нама, бити два. Један је повезан са ескалацијом међународног тероризма, а поготово у оквиру све чешћег одласка џихадиста из европских земаља да ратују
за рачун различитих терористичких организација у арапским државама. Други разлог
јесте сложена спољнополитичка ситуација наше државе у контексту украјинске кризе,
где се и поред прокламоване подршке наше владе украјинским властима, велики број
наших грађана нашао у редовима побуњеничких снага руске националности, што је изазвало негативне реакције западноевропских држава.
Међутим, циљ овог рада је да покаже како ниједан од ова два разлога није завредео
овакво решење нашег законодавца. Не улазећи у неадекватност решења из чл. 386 са
становишта нормативне технике нити у неизвесне могућности његове ефикасне примене у пракси, показаћемо да на међународном нивоу и у упоредним законским решењима
постоје примери који се баве и једним и другим могућим разлогом доношења овог
решења и решавају га на начин који се разликује од нашег решења. Кривично дело из чл.
386 у поређењу са тим решењима, односно у садејству са њима, делује излишно и штетно,
јер испада прешироко постављено или се преклапа са нечим што је већ прихваћено као
штетна појава и на ваљан начин регулисано другом врстом инструмената. Најпре ћемо
изложити третман страних бораца у оквиру противтерористичке стратегије Уједињених
нација, као и противтерористичког законодавства водећих европских држава (други
део рада – „Страни борци и противтерористичка стратегија“). Затим ћемо се позабавити једним феноменом који је нешто старијег порекла, али поново добија на актуелности
у савременом свету – неутралним законодавством – те ћемо указати на нека решења у
упоредном законодавству која би могла да буду путоказ и нашем решењу уколико његов
ratio legis лежи у томе (трећи део рада – „Неутралност и страни борци“).
ФЕНОМЕН СТРАНИХ БОРАЦА
Страни борци нису нова појава. Велике масе страних бораца су учествовале у значајним
оружаним сукобима XX века попут Шпанског грађанског рата, рата у Авганистану након инвазије СССР-а 1989, грађанским сукобима у бившој Југославији, као и немирима
у Чеченији и Дагестану.7 Страни борци не морају да буду везани искључиво за мусли5 Чл. 386б, став 1.
6 Чл. 386б, став 2.
7 Феномен страних бораца притом је често повезан са романтичарским представама попут учешћа Лорда
Бајрона у ослободилачком рату у Грчкој или Ернеста Хемингвеја у Шпанском грађанском рату на страни
прогресивних републиканских снага. Чак је и један од најпознатијих злочинаца терористичког кова Осама
бин Ладен започео своја војна искуства у оквиру авганистанског отпора совјетском империјализму. Видети
генерално David Malet, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts, Oxford University Press, 2013,
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манске оружане формације.8 Међутим, након догађаја од 11. септембра 2001. године у
Сједињеним Америчким Државама (САД), овај појам и појава коју он означава постају
све распрострањенији због присуства страних бораца у редовима талибана и Ал Каиде
у Авганистану. Из тог разлога страни борци почињу да се поистовећују првенствено са
међународним терористичким мрежама, поготово Ал Каидом, што за последицу има да
се такве особе сматрају највећом терористичком претњом по свом повратку у матичну
државу или уобичајено место становања. Имајући ове чињенице у виду, јасно је зашто је
незапамћени прилив страних бораца у редовима Исламске државе (ИД) на територији
Сирије и Ирака означен као једна од највећих терористичких претњи савременом друштву.9 Као одговор на ту претњу, Савет безбедности Уједињених нација (СБ) усвојио је у
августу и септембру 2014. године две резолуције које захтевају од држава да предузму мере
против „страних терористичких бораца“.10 Користећи израз „страни терористички борци“ СБ формално изједначава појам страних бораца који учествују у оружаном сукобу
са међународном терористичком мрежом. Са становишта међународног права, међутим,
овакво изједначавање је упрошћавајуће и збуњујуће у исти мах, јер различите гране
међународног права регулишу оружане сукобе и спречавање и сузбијање тероризма.
Малет дефинише стране борце као „стране држављане у односу на државе у сукобу
који се придружују устанцима током грађанског рата“.11 Он их разликује од плаћеника и
људства приватних безбедносних и војних компанија. Прва разлика је што плаћенике и
приватне безбедносне или војне компаније најчешће унајмљују владе, а не побуњеници,
а њихово унајмљивање од стране приватних правних лица, као што су транснационалне корпорације, државе не забрањују. Друга разлика је што мотив страних бораца није
материјална корист.12 Хегхамер даје сличну дефиницију која у суштини дефинише страног
борца као појединца који се придружује устанку у иностранству и чији је првенствени мотив идеологија или вера а не материјална корист.13 Писци који се концентришу на питање
терористичке опасности која прети од страних бораца дају нешто другачије дефиниције.
Ћиљуфо, Козенс и Ресторп (Cilluffo, Cozzens, Ranstorp) кажу да су страни борци насилни
екстремисти који напуштају своја боравишта у земљама запада како би се обучавали или
учествовали у оружаним сукобима са немуслиманским формацијама у зонама у којима
се води џихадистички рат.14 Међународни центар за борбу против тероризма закључује
да држављанство страног борца није чинилац од значаја за његово дефинисање као таквог, јер у многим случајевима ти страни борци могу да буду европски држављани, али
истовремено и део шире дијаспоре или генерације имиграната.15 Занимљиво је истаћи да
у правној теорији израз „страни борац“ обично означава појединца који се обучава или
ратује на страни побуњеника у страној држави, док се странци који ратују на страни владе не сматрају страним борцима.16 Како истиче Хегхамер, мала количина информација
или Thomas Hegghammer, The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad, International
Security, Vol. 35, No. 3, 2010/11, стр. 53–91.
8 У том смислу види Barak Mendelsohn, Foreign Fighters – Recent Trends, Orbis Journal of Foreign Affairs, Vol.
55, No. 2, 2011, где аутор на стр. 189 наводи примере шпанског грађанског рата или рата између Израела
и арапских земаља 1948. године. Наравно најсвежији примери који су од највећег значаја по Републику
Србију су грађански ратови у Хрватској и БиХ током деведесетих година прошлог века и најновији сукоб у
Украјини где се срећу велике количине српских држављана као страних бораца.
9 Преко 15.000 мушкараца и жена из више од 80 земаља је напустило своје домове да би узело учешћа у
страним оружаним сукобима са избијањем грађанских ратова и ескалацијом секташког насиља у Сирији,
Ираку и Либији, Global Centre on Cooperative Security, Addressing the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon
from a European Union Perspective, Policy Brief, December 2014, доступно на http://www.globalcenter.org/wpcontent/uploads/2014/12/Dec2014_EU-FTFS_GCCS_HSC_ICCT.pdf, 20. 4. 2014.
10 UN Security Council Resolution 2170, усвојена 15. августа 2014. и Resolution 2178, усвојена 24. септембра 2014.
11 Malet, op. cit, стр. 9.
12 Ibid, стр. 38-40.
13 Hegghammer, The Rise of Muslim Foreign Fighters, op. cit, стр. 53.
14 Frank Cilluffo, Jeffrey Cozzens, Magnus Ranstorp, Foreign Fighters: Trends, Trajectories & Conflict Zones,
Homeland Security Policy Institute, George Washington University, 2010, стр. 3.
15 Orla Hennessy, The Phenomenon of Foreign Fighters in Europe, Background Note, International Centre for
Counter-Terrorism, The Hague, July 2012, стр. 2.
16 Malet, op. cit, стр. 34-38.
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која је доступна не може да потврди став да се највећи број страних бораца отискује у
иностранство са намером да се обучавају како би изводили нападе у својој држави,17 мада
није искључена могућност да се страни борци који намеравају да се придруже устанку у
страној држави тамо регрутују и обуче за извођење напада у својој држави, а да уопште
нису били учесници у оружаном сукобу у страној држави.
Страх да страни борци представљају главну терористичку претњу по своју матичну државу након повратка из учествовања у оружаним сукобима у страним државама потиче од њиховог искуства у руковању оружјем и експлозивима на основу кога
могу да планирају и изводе терористичке акције по свом повратку, или да организују
нове терористичке ћелије, регрутују нове чланове, или сакупљају средства за терористичке активности или покрете.18 Ово је, према речима Меха Омеровића, посланика
СДПС у Народној скупштини Републике Србије, који је образложио измене Кривичног
законика у име предлога 199 посланика владајуће коалиције, основни ratio legis измена. Омеровић је изјавио да је неопходно хитно реаговање на појаву радикализације и
врбовања грађана за учествовање у ратним сукобима: „Наши држављани доводе се у
опасност, неки су већ изгубили животе, а постоји ризик од оног што ће се дешавати
када се са ратишта врате у земљу (подвукао М. В.).“19 Овај страх, или ризик, извире
из две повезане појаве. Најпре, страни борци који су устали да се боре у Авганистану
под совјетском окупацијом изродили су Ал Каиду и сличне групе попут Абу Сајафа и
Алжирске оружане исламистичке групе. Све те групе настале су од страних бораца, ветерана авганистанског рата.20 Друго, иако се највећи број страних бораца није уплео у
терористичке активности, странци који се боре у оружаним сукобима су важан извор
регрутације терористичких група. Неки од страних бораца су заиста извршили терористичке акте након свог повратка.21
Колико је тај страх заиста оправдан и стваран? Истраживања показују да највећи број
страних бораца или настави да се бори на другим бојиштима или након повратка из рата
води углавном обичан живот, било да су се вратили у своју матичну земљу, било да су се
преселили у неку другу.22 Хегхамер у свом испитивању низа сукоба у периоду од 1990. до
2010. закључује да се свега један од девет бораца врати како би вршио терористичке акте
у државама Запада које овај аутор има у виду.23 Тај проценат може да варира, у зависности
од тога да ли су посматране државе интервенисале у датом сукобу, односно да ли оружане
групе у том сукобу имају за мету посматране државе.24 Ипак, аутор дозвољава могућност
да и поред тако малог процента, искуство које се стекне у учешћу у оружаном сукобу у
иностранству може да представља један од катализатора успешности терористичких замисли. У том смислу, он наводи случај Наџибулаха Зазија (Najibullah Zazi), који је ухапшен
због покушаја напада у њујоршкој подземној железници 2009. године.25 Међутим, не види
се јасно у чему је случај Зазија доказ веће успешности извођења акција с обзиром да он
сам није био успешан. Имајући у виду податке о проценту успешности акција, можемо
17 Thomas Hegghammer, Should I stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice
between Domestic and Foreign Fighting, American Political Science Review, Vol. 107, No. 1, 2013, стр. 1.
18 У том смислу види Mendelsohn, Foreign Fighters – Recent Trends, op. cit, стр. 197; Cilluffo et al., „Foreign
Fighters. Trends, Trajectories and Conflict Zones, op. cit; Linda Lavender, Europe’s Challenge: the Return of the
Foreign Fighters, Civil Military Fusion Centre, 2013; и S. L. Cardash, Frank J. Cilluffo and J.-L. Marret, ‘Foreign
Fighters in Syria: Still doing Battle, Still a Multidimensional Danger’, Note 24/14, Fondation pour la recherche
stratégique, August 2013, наведено према Dario Kuntić, Migracije i globalni terorizam, Anđelko Milardović (ur.),
Stranci pred vratima Evrope, Pan Liber, Zagreb, 2014, str. 76.
19 http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Ratovanje-u-inostranstvu-krivicno-delo.lt.html, 15. 4. 2015.
20 Vahid Brown, Foreign Fighters in Historical Perspective: the Case of Afghanistan, Brian Fishman (ed.),
Bombers, Bank Accounts and Bleedout: Al-Qaida’s Road In and Out of Iraq, West Point, Combating Terrorism Center
at West Point, 2008, стр. 27 и 30-31; Peter Bergen, Beyond Iraq: the Future of AQI, Fishman (ed.), Bombers, Bank
Accounts and Bleedout, op. cit, стр. 105–107.
21 Hegghammer, The Rise of Muslim Foreign Fighters, op. cit, стр. 53.
22 Hegghammer, Should I stay or Should I Go?, op. cit, стр. 1.
23 Ibid, стр. 10.
24 Ibid.
25 Ibid.
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закључити да безбедносни изазови заиста постоје од сукоба попут оног који се у води у
Сирији, који са собом доносе незабележен степен мобилизације страних бораца у редовима Исламске државе или Ал Нусре. У мају 2014. године је забележен први случај „тероризма
у поврату“, када је извршен напад на јеврејски музеј у Бриселу, пошто је осумњичени наводно пре извршења дела провео неколико месеци у редовима Исламске државе у Сирији.26
Па чак и у случају деловања Исламске државе, бројни аутори упозоравају на опасности од
преувеличавања претњи које доносе повратници из Сирије, или усвајања безбедносних
мера које могу лако да постану контрапродуктивне.27
СТРАНИ БОРЦИ И ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА
Пре 11. септембра, на тероризам се углавном гледало као на појаву против које се
треба борити на нивоу државе. Како је тероризам развојем догађаја након тог датума
добио међународну димензију, тако су и одговори на њега постали међународног карактера.28 Истовремено, променио се и приступ. Од регулисања путем међународних уговора којима се инкриминишу посебна дела тероризма, дошло се до широко засноване
превентивне политике коју предводи Савет безбедности УН.29 Савремени оквир борбе
против тероризма је углавном одговор на појаву Ал Каиде и њених подружница које доносе глобалну претњу. На основу тога се и политика која се односи на стране учеснике
у оружаним сукобима концентрише првенствено на могућност њихове регрутације од
стране Ал Каиде и сличних организација.30 Терористичка претња коју доносе повратници из страних оружаних сукоба осликава другу страну истог проблема, али се иста
средства којима се бори против међународних терористичких група могу користити и
за превенцију деловања или гоњење учесника у страним оружаним сукобима.
До сада није усвојена свеобухватна конвенција о тероризму, пре свега због политичких потешкоћа око правне дефиниције и опсега кривичног дела тероризма.31 У чувеној
одлуци Апелационог већа Посебног трибунала за Либан, истакнуто је да међународни
злочин тероризма у време мира постоји према обичајном међународном праву и да се
састоји од три елемента: а) извршење радње кривичног дела попут убиства, отмице,
узимања талаца, изазивања пожара и паљевина или претње таквом радњом; б) намера
ширења страха међу становништвом (која уопштено може да обухвати проузроковање
јавне опасности) или непосредне или посредне принуде националне или међународне
власти да предузме неку радњу, или да се од ње уздржи; в) укљученост транснационалног
елемента.32 Поготово је однос између међународног хуманитарног права и конвенције о
тероризму споран. Државе и правни теоретичари се не слажу око тога да ли и у којој мери
радње оружаних група током оружаног сукоба могу да представљају дела тероризма,33
26 Brussels Jewish Museum killings: Suspect “admitted attack”’, BBC, www.bbc.com/news/world-europe-27654505,
15.4.2015.
27 На округлом столу Краљевског Института за међународне послове у том смислу су говорили Берет
и Махер, Richard Barrett, Shiraz Maher, Foreign Fighters in Syria: A Threat at Home and Abroad?, http://www.
chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140410ForeignFight
ersSyriaTranscript.pdf, 20. 4. 2015.
28 Noëlle Quénivet, You are the Weakest Link and We will Help You! The Comprehensive Strategy of the United
Nations to Fight Terrorism, Journal of Conflict and Security Law, бр. 11(3), 2006, стр. 373-377.
29 Ibid, стр. 384.
30 Eric Rosand ,The UN-Led Multilateral Institutional Response to Jihadist Terrorism: Is a Global Counterterrorism
Body Needed?, Journal of Conflict and Security Law, бр. 11 (3), 2006, стр. 400.
31 У том смислу видети Rosand ,The UN-Led Multilateral Institutional Response to Jihadist Terrorism, op. cit,
стр. 407; као и Danja Blöcher, Terrorism as an international crime. The definitional problem, Eyes on the ICC, бр.
8(1), 2011/12, стр. 107.
32 STL, Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative
Charging, Decision (Appeals Chamber), Case No. SLT_11-01/1), 16 February 2011, пара. 85.
33 Mahmoud Hmoud, Negotiating the Draft Comprehensive Convention on International Terrorism: Major
Bones of Contention, Journal of International Criminal Justice, бр. 4(5), 2006, стр. 1036-1037; Laura M. Olson,
Prosecuting Suspected Terrorists: The “War on Terror” Demands Reminders about War, Terrorism and International
Law, Emory International Law Review, бр. 24, 2010, стр. 488–490.
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поготово ако се те групе боре за самоопредељење.34 Такође, и питање „државног тероризма“ изван граница оружаног сукоба остаје предмет жестоких расправа.35
Уместо једне свеобухватне, постоји низ конвенција које се баве посебним делима
тероризма као што су отмица авиона, узимање талаца, бомбашки напади, нуклеарни
тероризам, финансирање терористичких дела или организација. Уопштено посматрано,
ови извори криминализују одређене облике понашања и настоје да обезбеде да њихови
учиниоци не могу да побегну од суђења и казне сакривањем у другим земљама.36 Њима
се држави даје могућност, заснована на међународном праву, да прошири важење свог
кривичног законодавства на дела која нису учињена у целини ни делимично на њеној
територији, или у којима није учествовао њен држављанин. Они обично садрже одредбу
о обавезној универзалној надлежности (aut dedere aut judicare) која обавезује државу да
кривично гони или изручи осумњичене учиниоце који се нађу на њеној територији.37
Они садрже и одредбе о судској сарадњи и узајамној правној помоћи. Највећи број тих
конвенција је ратификован у највећем делу међународне заједнице. Међутим, иако нуде
важне механизме међудржавне сарадње, њихова делотворност зависи од примене у
унутрашњем правном систему, поготово од транслације одредаба о судској сарадњи у
функционалне законе, политике и праксу.38 С обзиром да је овај нормативни оквир створен за дела тероризма која имају међународну компоненту, може се рећи да је он добро
прилагођен и за борбу против учесника у страним оружаним сукобима. Ове конвенције
захтевају од држава да у свом законодавству криминализују и кажњавају извршење
или учествовање у терористичким радњама, укључујући и извесне припремне радње.
Најчвршће обавезе у том погледу садрже Конвенција о спречавању терористичких бомбашких напада од 1997,39 Конвенција о сузбијању финансирања тероризма од 199940 и
Конвенција за спречавање аката нуклеарног тероризма од 2005.41 Све оне се односе и на
допринос који забрањеним радњама даје „група лица која делују са заједничким циљем“,
али криминализују само појединачне радње, а не и чињеницу припадности одређеној
терористичкој групи или пролазак кроз терористичку обуку.
Међународни уговори овог типа који садрже дела која могу да се изврше и у току оружаног сукоба по правилу садрже одредбе које искључују радње које регулише међународно
хуманитарно право,42 на пример Конвенција о таоцима од 1979. (члан 12), Конвенција о
спречавању терористичких бомбашких напада од 1997. (члан 19), Конвенција о сузбијању
финансирања тероризма од 1999. (члан 21) и Конвенција за спречавање аката нуклеарног тероризма од 2005. (члан 4). Међународни кривични трибунал за бившу Југославију
примећује у вези са овим конвенцијама „растућу тенденцију у међународном праву да се
разликује мирнодопски терор и терор у оквиру оружаног сукоба на начин на који га схвата
34 Hmoud, Negotiating the Draft Comprehensive Convention on International Terrorism, op. cit, стр. 1035-1036;
Ching Leng Lim, The Question of a Generic Definition of Terrorism under General International Law, Victor V.
Ramraj, Michael Hor, Kent Roach (eds.), Global Anti-Terrorism Law and Policy, 2005, стр. 41–43.
35 Ibid, стр. 1039-1041; Lim, The Question of a Generic Definition of Terrorism under General International
Law, op. cit, стр. 38-41.
36 Ibid, стр. 45-47.
37 Michael A. Newton, Terrorist Crimes and the aut dedere aut judicare obligation, Larissa van den Herik, Nico Schrijver
(eds.), Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order: Meeting the Challenges, 2013, стр. 68.
38 Anton Du Plessis, A snapshot of international criminal justice cooperation against terrorism since 9/11,
Larissa van den Herik, Nico Schrijver (eds.), Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order:
Meeting the Challenges, 2013, стр. 51.
39 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 15. децембар 1997.
40 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, усвојена од стране ГС УН
Резолуцијом 54/109 од 9. децембра 1999.
41 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 13. април 2005.
42 Видети о томе код Andrea Bianchi, Yasmin Naqvi, International Humanitarian Law and Terrorism, Oxford,
Hart Publishing, 2011, стр. 40–41; David Kretzmer, Terrorism and the International Law of Occupation, Ben Saul
(ed.), Research Handbook on International Law and Terrorism, Cheltenham, Northampton МА, Edward Elgar, 2014,
стр. 239-244; Kimberley Natasha Trapp, The Interaction of the International Terrorism Suppression Regime and IHL
in Domestic Criminal Prosecutions: The UK Experience, Maogoto & Solomon Jinks, (eds.), Applying International
Humanitarian Law in Judicial and Quasi-Judicial Bodies: International and Domestic Aspects, T.M.C. Asser Press,
2014, стр. 170-175.
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међународно хуманитарно право“.43 Међутим, многе мере Савета безбедности замагљују
разлику између оружаног сукоба и тероризма, нарочито у погледу означених терористичких група које су истовремено и страна у оружаном сукобу.
Пре 11. септембра, питање међународног тероризма било је углавном у надлежности
Генералне скупштине УН. Савет безбедности је усвајао резолуције само као одговоре на
поједине акте међународног тероризма, као што је бомбашки напад изнад Локербија.44
Међутим, након 11. септембра, Савет безбедности се јавља као водећи чинилац, који
ствара разгранату и сложену нормативну мрежу борбе против тероризма, као и повезана надзорна тела. Прва резолуција у том духу је Резолуција 1390 из 2002. године, донета
након пада талибанског режима. Она проширује домет Резолуције 1267 из 1999. и њеног
надзорног тела (Комитета за санкције) како би се борила против глобалне претње од Ал
Каиде. У поређењу са ранијим резолуцијама о Авганистану, Резолуција 1390 не односи
се ни на једну државу посебно и отвореног је карактера. Она је трансформисала режим
санкција Резолуције 1267 у један општи режим који је за циљ имао борбу против Ал Каиде
и њених сарадника без ограничења у времену и простору.45 Од држава се на основу овог
режима захтева да замрзну средства, забране путовања и не дозволе набавку оружја лицима и ентитетима који су повезани са талибанима или Ал Каидом. Комитет за санкције
надзире примену ових мера и води списак лица и ентитета на које се санкције примењују.
Критеријуми на основу којих се лица и ентитети стављају или бришу са списка, у погледу страних бораца, покривају лица која путују или намеравају да путују у Сирију да се
боре за Исламску државу и Ал Нусру, које су означене као организације Ал Каиде у Ираку под другим именом.46 Критеријуми такође покривају и оне који регрутују таква лица
или им омогућавају путовања. Савет безбедности је у Резолуцијама 2170 и 2178 потврдио
да „страни терористички борци“, као и она лица повезана са њиховим регрутовањем,
финансирањем или путовањима могу да буду укључени на списак.47 Стављање на списак
има посебну функцију која се састоји у наметању санкција које немају кривично-правни карактер. Оне ограничавају могућности деловања наведених група или појединаца, па
тиме и могућности изазивања штетних последица.48 Према томе, поступак стављања на
списак не одређује криминални статус ни појединца ни групе ван овог посебног контекста.
Штавише, критеријуми су неизбежно широко постављени јер је повезаност са Ал Каидом
једини суштински услов за потпадање под режим општих санкција – не постоји ниједан
други режим санкција на општем нивоу против група које су означене као терористичке.
И поред тога, Исламска држава се, како смо навели, и даље води на списку иако је Ал Каида
изричито одбацила ову групу. Друге групе које се обично називају терористичким, наводе
се у вези са режимима санкција УН у вези са одређеним државама. На пример, Ал Шабаб
је на списку лица и ентитета који потпадају под санкције СБ на основу Резолуција 751 из
1992. и 1907 из 2009. за Сомалију и Еритреју. Поједине државе и регионалне организације
имају разне спискове терористичких група које не обавезују друге државе. Покушаји да се
спискови СБ прошире и на друге терористичке групе које нису у вези са Ал Каидом нису
успели јер је тешко постићи консензус око дефиниције тероризма, па последично и око
терористичких група.49 Коначно, иако су циљеви санкција превентивни, њихова отвореност, као и одсуство жалбених механизама који омогућавају појединцима и ентитетима да
43 ICTY, Prosecutor v. (Dragomir) Milošević, Judgment, Trial Chamber, пара. 877.
44 L. Ginsberg, The United Nations Security Council’s Counter-terrorism Al-Qaida Sanctions Regime: Resolution
1267 and the 1267 Committee, Ben Saul (ed.), Research Handbook on International Law and Terrorism, Cheltenham,
Northampton МА, Edward Elgar, 2014, стр. 609–611.
45 Ibid.
46 Списак се може наћи на сајту www.un.org/sc/committees/1267/AQList.htm#alqaedaent, 20. 4. 2015.
47 Security Council Resolutions 2170 (2014), §7; and 2178 (2014), §20.
48 Enrico Carisch, Sue Eckert, Loraine Rickard-Martin, High Level Review of UN Sanctions, Background Paper,
Watson Institute for International Studies, Brown University, 2014, стр. 12, доступно на www.comcapint.com/
pdfs/20140706_HLR_Background.pdf, 20.4. 2014.
49 Нешто у том смеру се покушало након догађаја у Беслану 2004. године, Усвојена је Резолуција СБ 1566
која је чланом 9. основала радну групу која до данас није успела да се договори које групе се, ван оних повезаних са Ал Каидом, могу сматрати терористичким.
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оспоре своје стављање на списак, чине их казненим по карактеру.50 Може се рећи да СБ и
Комитет за санкције врше квазисудска овлашћења у овом контексту, с тим што не пружају
погођеним појединцима и ентитетима ваљана процесна права и користе нижи стандард
доказивања.51 Због тога се овај режим санкција оштро критикује са становишта људских
права, пре свега због пропуста у погледу гаранција правичног поступка и независног судског надзора над поступком стављања и брисања са списка.52 Поред критике теорије, Европски суд за људска права,53 Европски суд правде54 и Комитет за људска права55 одвојено
су, сваки у својим одлукама, критиковали европске државе због пропуста у обезбеђивању
људских права приликом спровођења режима санкција на основу Резолуције 1267.
Други стуб система санкција СБ УН створен је Резолуцијом 1373 из 2001. године.
Према поглављу VII Повеље УН, Резолуција 1373 је, на сада већ чувен и контроверзан
начин56, установила општи регулаторни оквир борбе против тероризма, а да није дефинисала тероризам и терористичке акте, нити означила одређене групе као „терористичке“. Овај режим санкција није ограничен ни просторно ни временски и намеће опште
обавезе свим државама. У том смислу он има законодавни карактер.57 Најпре, Резолуција
1373 захтева од држава да криминализују, кривично гоне и кажњавају финансирање терористичких радњи, као и других радњи повезаних са тероризмом. Од држава се тражи
да обезбеде да свако лице које је учествовало у финансирању, планирању, припреми и
извођењу терористичких аката, или у подржавању терористичких аката, буде изведено
пред лице правде и да, уз све друге мере које могу да се предузму против њих, ти акти буду
установљени као тешка кривична дела у унутрашњим законима и прописима.58 Ова обавеза је знатно шира од обавеза сличне природе у међународним уговорима који регулишу поједина кривична дела тероризма, али се она конкретизује прописима унутрашњег
карактера. Поред ње, Резолуција 1373 заснива обавезу изручења и гоњења наводних
извршилаца терористичких аката како би онемогућила стварање сигурних уточишта.
Затим, ова резолуција намеће обимне обавезе које се односе на стране борце. Од држава се тражи да усвоје мере за замрзавање средстава терориста, да ускрате могућности
путовања и пружања сигурног уточишта терористима, укључујући и стварање делотворних граничних контрола и контрола идентификационих папира и путних исправа,
као и мера за борбу против кривотворења путних исправа, да спречавају регрутовање
терориста и да сарађују са другим државама око размене информација и других питања
кривичне материје. Резолуција 1373 у односу на поједине конвенције против тероризма шири поље примене одредаба које се поклапају са овим конвенцијама, јер обавезује
све државе, али и проширује садржину неких од њих.59 Она такође избацује раз50 Andrea Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The Quest
for Legitimacy and Cohesion, European Journal of International Law, бр. 17 (2006), стр. 905–906.
51 Ginsberg, The United Nations Security Council’s Counter-terrorism Al-Qaida Sanctions Regime: Resolution
1267 and the 1267 Committee, op. cit, стр. 611.
52 Bianchi, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The Quest for
Legitimacy and Cohesion, op. cit, стр. 905–910.
53 ECtHR, Nada v. Switzerland, Judgment, 12 September 2012.
54 European Court of Justice, Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the EU and Commission
of the EC, Judgment (joined Cases C-402/05 P & C-415/05 P), 3 September 2011; European Commission and
the Council of the European Union v. Yassin Abdullah Kadi, Judgment (joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and
C-595/10 P), 18 July 2013.
55 Human Rights Committee, Nabil Sayadi and Patricia Vinck v. Belgium, Views, 29 December 2008.
56 Видети на пример Luis Miguel Hinojosa-Martínez, A Critical Assessment of United Nations Security Council
Resolution 1373, Saul, Research Handbook of International Law and Terrorism, op. cit, стр. 629–631; или Bianchi,
Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and
Cohesion, op. cit, стр. 885-889.
57 Ian Johnstone, The UN Security Council, Counterterrorism and Human Rights, Andrea Bianchi, Alexis Keller
(eds.) Counterterrorism: Democracy’s Challenge, Hart Publishing, 2008, стр. 336–337.
58 Security Council Resolution 1373 (2001), члан 2(e).
59 На пример Конвенција о финансирању тероризма захтева од држава да криминализују међународно
финансирање терористичких аката, док Резолуција 1373 захтева да државе забране и посредне облике
финансирања, чл. 1(д).

Михајло Вучић

369

на ограничења која постоје у међународним конвенцијама. На пример, у поређењу са
Конвенцијом о финансирању тероризма, она не садржи ни гаранције правичног суђења
ни клаузулу искључења аката које регулише међународно хуманитарно право.
На таласу велике мобилизације страних бораца и с тим повезане претње од тероризма, као и брзе експанзије Исламске државе у Ираку и Сирији, 15. августа 2014. године СБ је усвојио Резолуцију 2170.60 У њој се осуђују терористички акти Исламске
државе и њена насилна екстремистичка идеологија, као и њена масовна, систематска
и тешка кршења људских права и међународног хуманитатног права,61 те се на основу
Поглавља VII намећу три обавезе државама. Прво се понавља обавеза из Резолуције
1373 о дужности спречавања и потискивања финансирања тероризма, што се у пракси
претвара у забрану трговине са организацијама Исламске државе и Ал Нусре.62 Друго,
СБ потврђује да се на списак санкција Резолуције 1267 могу додати они који регрутују за
или учествују у активностима ИД-а или Ал Нусре као и сви други појединци, групе или
ентитети које су повезане са Ал Каидом преко режима санкција Ал Каиди, укључујући
и финансирање или омогућавање путовања страних терористичких бораца за ИД или
Ал Нусру.63 Треће, СБ је осудио регрутовање страних терористичких бораца од стране
поменутих организација и захтевао да се сви ови борци и друге терористичке групе повуку. Да би се сузбило регрутовање, од држава се захтева да предузму националне мере
да спрече проток ових бораца ка поменутим организацијама, као и да изведу пред лице
правде ове борце и друга лица повезана са Ал Каидом. Иако СБ није дефинисао „страног
терористичког борца“ садржина Резолуције јасно ставља до знања да се она односи само
на борце тог типа који се боре за ИД, Ал Нусру и друге ентитете повезане са Ал Каидом.
Затим је 24. септембра 2014, на високом самиту којим је председавао председник САД
Барак Обама, СБ усвојио Резолуцију 2178 која се усредсређује искључиво на „стране терористичке борце“ дефинишући их као појединце који путују у државу која није држава њиховог боравишта или националности ради извршења, планирања или припремања,
или учествовања у терористичким актима или пружања или добијања терористичке обуке,
укључујући и оружане сукобе.64 Овај израз „укључујући и оружане сукобе“ очигледно назива оне радње које регулише МХП „терористичким актима“, а да не ограничава те акте на оне
радње које МХП забрањује, као што су напади на цивиле или убијање лица hors de combat.
Такође, он подразумева да се придруживање неком ентитету који је истовремено и страна
у оружаном сукобу и означена терористичка група може подвести под „добијање терористичке обуке“. Нормативни делови Резолуције потврђују да је СБ гледао на „стране терористичке борце“ као на учеснике у оружаном сукобу. Најпре, према поглављу VII, СБ захтева
да се сви страни терористички борци разоружају у прекину са свим терористичким актима
и учешћем у оружаном сукобу.65 Затим, он предвиђа да ће државе сузбијати и спречавати
регрутовање, организовање, транспорт и опремање таквих бораца, али у складу са својим
обавезама према МХП, међународном праву људских права и међународном праву избеглица. Да би се тај циљ постигао, СБ тражи да државе донесу прописе који су потребни како
би се кривично гонили њихови држављани и други појединци који путују или покушавају
да путују у иностранство да би вршили, планирали или припремали терористичке акте,
учествовали у њима или пружали или добијали терористичку обуку. Потребно је криминализовати и давање или сакупљање средстава (било непосредно или посредно) које чине
држављани или које се одвија на њиховим територијама са намером или уз сазнање да ће
та средства бити коришћена за финансирање путовања ових бораца. Потребно је криминализовати и намерно организовање или на други начин омогућавање организовања ових
бораца, укључујући ту и регрутовање, од стране њихових држављана или других лица на
60
61
62
63
64
65

Security Council Resolution 2170 (2014).
Ibid, чл. 1.
Ibid, чл. 7.
Ibid, чл. 19 и Annex I.
Resolution 2178, преамбула, чл. 8.
Ibid, чл. 1.
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њиховим територијама.66 На тај начин, СБ захтева од држава да криминализују понашања
терористичке природе у обиму који превазилази све што је до тада у општим међународним
уговорима сматрано тероризмом, а да не даје притом дефиницију појма „тероризам“.67
Иако се теоретичари у начелу позитивно односе према циљу Резолуције, не пропуштају
истовремено да нагласе да она носи са собом знатан ризик од злоупотребе.68 Према речима
Шајнина, ова резолуција „брише цео постепени напредак током 13 година на пољу увођења
заштите људских права и владавине права у веома проблематичан начин на који Савет
безбедности врши своја наднационална овлашћења“.69 Резолуција у великој мери замагљује
разлику између тероризма и оружаних сукоба, не само на речима, већ и тиме што ствара
правне последице по стране терористичке борце који намеравају да путују у иностранство.
Дакле, нагласак је на забрани одласка, или покушаја одласка бораца у иностранство да би се
придружили групама које се сматрају терористичким. У том смислу се Резолуција изричито позива на „стране терористичке (подвукао М. В.) борце“ које регрутује ИД, Ал Нусра и
друге групе повезане са Ал Каидом које су стављене на списак режима санкција Резолуције
1267.70 Међутим, обавезе које ствара нису ограничене само на борце тих група, већ и на
друге групе које нису наведене на овом списку као сарадници Ал Каиде, али се прихвата
да се инкриминише приступање или покушај приступања групи која се бави тероризмом,
укључујући и време оружаног сукоба.
Резолуција 2178 своју главну репресивну меру види у повећаном обезбеђењу сигурности граничних прелаза путем надгледања или хапшења страних терористичких бораца који путују ка конфликтним зонама или се враћају из њих. Међутим, често се превиђа
њена потенцијално ефикаснија друга страна, која је превентивног карактера. Она позива на супротстављање насилном екстремизму путем предузимања мера на локалном
нивоу које би имале за циљ спречавање ширења екстремних идеологија.
Експертске организације су препознале ову превентивну страну Резолуције. 23.
октобра 2014, Глобални центар за безбедносну сарадњу, Заједница за људску безбедност и Међународни центар за борбу против тероризма (Хашки огранак) уприличили су експертски састанак у седишту ЕУ у Бриселу како би разматрали последице
резолуције и истражили ваљане и делотворне одговоре на претње које представљају
страни борци, како на територији ЕУ тако и као део заједничке спољне и безбедносне политике. Иницијативе предложене на овом састанку састоје се из три кључна елемента: супротстављање агитацији коју пропагира ИД и друге насилне екстремистичке
групе и давање могућих алтернатива; овлашћивање заједница и организација цивилног
друштва да делотворније делују; давање психолошке и друштвене подршке како оним
појединцима који су идентификовани као могући одлазници тако и повратницима који
покушавају да се поново интегришу у друштво.71 Њихови предлози очигледно су усмерени на уклањање проблема у корену, дијалог са потенцијалним учиниоцима уз покушаје
одвраћања од идеја да се они укључе у терористичке активности, а не пуко пребројавање
прелазака границе и последична хапшења.
Водеће европске земље су у својим законодавствима посветиле борби против тероризма значајно место. У Белгији је 2013. године специјална јединицa Министарства
унутрашњих послова поднела предлог за инкриминацију одласка у оружане сукобе у
Сирију, али га је Влада одбацила. Главни аргументи против, између осталих, били су
66 Ibid, чл. 6(а-ц).
67 M. Scheinin, A Comment on Security Council Resolution 2178 (Foreign Terrorist Fighters) as a “Form” of
Global Governance, Just Security, 6 October 2014, доступно на http://justsecurity.org/15989/comment-securitycouncil-res-2178-foreign-fighters-form-global-governance, 20. 4. 2015.
68 M. Scheinin, Verfassungsblog, 14 October 2014, доступно на http://www.verfassungsblog.de/en/back-post911-panic-security-council-resolution-foreign-terrorist-fighters/#.VDy7X_l_ss8, 20. 4. 2015.
69 M. Scheinin, Back to post-9/11 panic? Security Council resolution on foreign terrorist fighters, Just Security, 23
September 2014, доступно на http://justsecurity.org/15407/post-911-panic-security-council-resolution-foreignterrorist-fighters-scheinin/, 20. 4. 2015.
70 Resolution 2178, чл. 10.
71 Global Centre on Cooperative Security, Addressing the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon from a
European Union Perspective, op. cit, стр. 5.
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ограничени утицај одвраћања, чињеница да би таква мера обесхрабрила породице да
достављају своје рођаке, као и проблеми у доказивању. Измењене одредбе кривичног
законика о тероризму од марта 2013. инкриминишу учествовање (чл. 140 bis), јавно
подстрекивање (чл. 140 ter), регрутовање (чл. 140 quater) и давање обуке за извођење
терористичких активности (чл. 140 quinqies).72
Француска је усвојила нови противтерористички закон 2012. године, који је омогућио
да се кривично гоне француски грађани који се врате након учињених дела тероризма у
иностранству, или након обуке у терористичким камповима, са намером да се у Француску
врате како би извели терористичке нападе.73 Међутим, обично учешће у рату није злочин,
и не постоји закон који брани путовање у зоне сукоба уопште. Ипак, нови закон о борби
против тероризма усвојен на јесен 2014. забрањује одлазак у иностранство ради учешћа у терористичким активностима, ратним злочинима, или у подручјима деловања терористичких
група, па иако не инкриминише те радње саме по себи, ипак дозвољава одузимање путних
исправа највише до две године ако се појединац сумњичи за такве активности.74
Немачка за сада није усвојила никакав пропис који забрањује одлазак њеним
држављанима у стране оружане сукобе. Немачке власти користе мере ометања уколико
постоји сумња да појединац планира да путује у терористичке сврхе. Уопште, немачки
закон садржи кривична дела вршења аката тероризма, припреме за те акте, подршку за терористичке организације у иностранству, односно чланство или обуку у њима. У септембру 2014, Немачка је усвојила нове мере које инкриминишу регрутовање џихадистичких
бораца, коришћење симбола повезаних са тероризмом међу којима је и застава ИД-а, као
и подстрекивање на разним основама, укључујући и друштвене мреже.75
Велика Британија је такође у дилеми како да разликује оне који путују из хуманитарних разлога од оних који се упуштају у насилни џихад. Појединци могу да буду кривично гоњени због извршења или припремања кривичног дела тероризма, помагања у
овом кривичном делу, као и примања или давања терористичке обуке. Тако је четворо
људи ухапшено у децембру 2014. под сумњом да су преварно набавили путне исправе за
потенцијалне стране борце.76
У Холандији је прва осуда особе која је путовала у Сирију и вратила се донета децембра 2014. Суд је нашао да је осумњичени крив за припремне радње убиства са терористичком намером. Он се такође придружио џихадистичкој групи у Сирији и учествовао
у борби. Након што се вратио у Холандију, подстрекавао је друге да врше терористичке
акте.77 У ранијем случају, суд је осудио намеру путовања оптуженог у Сирију како би се
придружио џихаду. Међутим, ради се само о осуди за припремне радње за кривично
дело убиства у контексту одласка у Сирију како би се узело учешћа у оружаном џихаду
против режима председника Асада у циљу стварања Исламске државе. Дакле, суд није
том приликом осудио оптужене за злочин тероризма сам по себи.78

72 Moniteur Belge, 4 March 2013, Service Public Federal Justice, C-2013/09097, Loi modifiant le livre II, titre Ier
ter du Code pénal, http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2013/03/04/123588.pdf, 20. 4. 2015.
73 La France et la lutte contre le terrorisme, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/terrorisme/, 20. 4. 2015.

74 Народна скупштина републике Француске, Loi nо. 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, чл. 1, http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/
dispositions_lutte_terrorisme.asp, 20. 4. 2015.
75 Wendy Zeldin, Germany: Prohibition of the Islamic State, Library of Congress: Global Legal Monitor, 31 October
2014, http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205404184_text, 20. 4. 2015.
76 Видети више код Edwin Bakker, Christophe Paulussen, Eva Entenmann, „Dealing With European Foreign
Fighters in Syria: Governance Challenges and Legal Implications, ICCT Research Paper, December 2013, http://
www.icct.nl/publications/icct-papers/dealing-with-european-foreign-fighters-in-syria-governance-challengesand-legal-implications, 20. 4. 2015, стр. 22.
77 Видети више код Christophe Paulussen, The Syrian Foreign Fighters Problem: A Test Case From the
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Међутим, велика већина европских земаља није донела законодавство које се бави
одласком њихових држављана у стране оружане сукобе, мада је у Италији79 и Шпанији80
било појединих хапшења у том контексту, али само у вези са џихадом у Сирији.
Иако су многи примери наведених законских решења и судских одлука донети пре,
односно независно од усвајања Резолуције 2178, они показују постојање широког спектра
тумачења које су западноевропске државе примениле у погледу проблема страних терористичких бораца. Ниједно од решења није се у толикој мери начелно поставило као решење
српског законодавства. Сва су јасно ограничена на борбу против тероризма, а под тероризмом имају пре свега у виду савремене проблеме у Сирији и другим арапским државама.
НЕУТРАЛНОСТ И СТРАНИ БОРЦИ
Са друге стране, проблем учешћа домаћих држављана у страним оружаним сукобима може да се посматра и као питање неутралности неке земље. Начела која регулишу међународну одговорност државе за непријатељске акте које приватна лица
предузимају, могу да буду најрелавантнији стандарди за регулисање појаве страних бораца. На најопштијем нивоу, обичајно међународно право поставља извесна ограничења
на регрутовање и излазак добровољаца са неутралне територије.81 Конкретније, природа и порекло изласка не сме да се претвори у организацију непријатељске експедиције
и постоји дужност неутралних држава да спрече организовање таквих експедиција.82
Ипак, ово очекивање се односи на „одреде“ или „банде“ који се организују на неутралној
територији и одлазе у зараћене државе, а не на појединачне добровољце који се
придружују сукобима у страним државама, чак ни ако су збирно ти људи многобројни.83
Ни пасивни прећутни пристанак државе у односу на чињеницу да њени грађани
учествују у непријатељствима у иностранству не чини је међународно одговорном.84
Другачија правила могу да постоје у неким двостраним или вишестраним уговорима. Међутим, ниједан савремен вишестрани уговор не одступа од обичајног правила.
Међународна конвенција о плаћеницима је ратификована од малог броја земаља,85 и
ограничена на лица која су за учествовање у непријатељствима суштински мотивисана
стицањем личне користи.86 Према томе, она се не примењује на међународне добровољце
који одлазе из идеолошких или других нематеријалних разлога.
Према томе, не постоји јасна међународна правна обавеза која се крши ако држава активно не спречава грађане добровољце да одлазе у стране оружане сукобе. Нити
постоји неки међународни правни принцип који се, кад смо већ код тога, крши ако
државе ипак одлуче то да спрече. Дакле, државе које се одлуче да регулишу ово питање
чине то из личних разлога, који су више повезани са њиховим међународним политичким положајем, а не са обавезама према међународном праву.
У једном временском периоду, ограничења неутралности била су релативно
уобичајена, Између 1794. и 1938, 49 држава је стално контролисало правним путем војну
79 Види више код S. Kern, Italy: ‘Fighting in the Name of Allah’, Gatestone Institute, 9 July 2013, http://www.
gatestoneinstitute.org/3832/italy-jihadists, 20. 4. 2015.
80 L. Lundquist, Spain uncovers al Qaeda network for Syrian jihadists, The Long War Journal, 21 June 2013, http://
www.longwarjournal.org/archives/2013/06/spain_uncovers_al_qa.php, 20. 4. 2015.
81 Ian Brownlie, Volunteers and the Law of War and Neutrality, International and Comparative Law Quarterly,
бр. 5(4), 1956, стр. 570.
82 Ibid, стр. 571.
83 Ibid, стр. 572.
84 Одговорност државе настаје када се приватна лица јављају као инструирана од стране државе или под
њеном контролом односно утицајем, International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, with commentaries, чл. 8, стр. 47, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
commentaries/9_6_2001.pdf, 20. 4. 2015.
85 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 2163 U.N.T.S.
стр.75. За сада су ратификационе инструменте депоновале 33 земље, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&lang=en, 20. 4. 2015.
86 Ibid, чл. 1.
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службу својих грађана у иностранству, док су друге усвајале мере привременог карактера.87 Према речима Томпсонове, ова ограничења су била одраз дефиниције државног суверенитета који је проширен на већа овлашћења у погледу вршења принуде ван
државних граница, и била су повезана са појмом неутралности као признате праксе у
међународним односима.88 Овај појам је подразумевао да неутрална држава макар треба да ограничи друге државе и приватна лица да користе њену територију и ресурсе у
непријатељске сврхе.89 Акт о неутралности САД из 1794. је рани пример овог појма. Он
је бранио грађанима САД да се обавежу на службу у другој држави која је у сукобу са
државом која је у пријатељским односима са САД.90 Иако је ова мера била одговор не
неравнотежу сила карактеристичну за ту епоху, као и могућност да САД буду увучене у сукоб између Француске и Велике Британије, она је постепено постала стандард
понашања који су усвојиле бројне друге државе током 19. и у првој половини 20. века.91
Најсвежији пример неутралног законодавства у контексту страних бораца је измена
и допуна Кривичног закона Аустралије из 2014. године.92 До ових измена, аустралијско
право о овим питањима се заснивало на Закону о упадима у страну земљу и регрутовању
од 1978.93 Према том пропису, кривично дело за које је могло да се добије и 20 година
затворске казне за аустралијског грађанина било је улазак у страну земљу са намером
да се укључи у непријатељску делатност према тој страној земљи.94 У неколико прилика дошло је до примене овог прописа на стране борце. Полиција је у децембру 2013.
осумњичила два човека из Сиднеја да су регрутовали аустралијске грађане за ратовање у
грађанском рату у Сирији.95 Такође, аустралијске власти су оптужиле свог држављанина
за непријатељски акт према овом закону зато што је подржао другог човека који је путовао у Сомалију да би се борио тамо за Ал Шабаб.96
Међутим, последњих година је Закон наишао на критике од стране независних тела.
Савет аустралијских влада је 2013. препоручио да се злочин непријатељске делатности
прошири.97 2014. године аустралијски Надзорник за законе о националној безбедности
– независни експерт који има мандат од владе да периодично врши контролу националних мера безбедности – изнео је исту препоруку.98 Истом приликом је изнео забринутост због преклапања, понављања и неусклађености између овог закона о законодавства
о тероризму.99 Водећи национални правни теоретичар за питања тероризма, Бен Саул
(Ben Saul), критиковао је опсег постојећег закона у односу на учеснике у оружаним сукобима против репресивних режима. Он се залаже против претпоставке злочина у случају
да се Аустралијанци придружују побуњеничким, револуционарним или устаничким покретима у земљама у којима се такве групе супротстављају ауторитарним властима које
крше људска права.100 Из тога логично следи предлог да се ова врста злочина услови
87 Janice Thompson, State Practices, International Norms, and the Decline of Mercenarism, International Studies
Quarterly, бр. 34, 1990, стр. 34.
88 Ibid.
89 Ibid, стр. 37.
90 Craig Forcese, Ani Mamikon, Neutrality Law, Anti-Terrorism аnd Foreign Fighters: Legal Solutions to the
Recruitment of Canadians to Foreign Insurgencies, UBC Law Review, January 2015, стр. 33.
91 Ibid.
92 Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Act 2014, No. 116, 2014 (Aus).
93 Act No. 13 of 1978 (“Incursions Act”) (Aus.)
94 Ibid, чл. 6.
95 Australian Federal Police, Media Release: Joint agency operation charges two men with foreign incursions
offences (Dec 3 2013), http://www.afp.gov.au/mediacentre/news/afp/2013/december/media-release-joint-agencyoperation-charges-two-men-with-foreignincursion-offences.aspx, 20. 4. 2015.
96 Australia, Independent National Security Legislation Monitor, Annual Report (Nov 7 2013), стр. 103, http://
www.dpmc.gov.au/inslm/docs/INSLM_Annual_Report_20131107.PDF, 20. 4. 2015.
97 Council of Australian Governments Review of Counter-Terrorism Legislation (Commonwealth of Australia,
2013), http://www.coagctreview.gov.au/Report/Documents/Final%20Report.PDF, 20. 4. 2015.
98 Independent National Security Legislation Monitor (Australia), Annual Report (March 28, 2014), http://www.
dpmc.gov.au/INSLM/docs/INSLM_Annual_Report_20140328.pdf, 20-4-2015, стр. 14.
99 Ibid, стр. 9.
100 Ben Saul, Letter to The Hon. Anthony Whealey QC, Chair, COAG Review of Counter-Terrorism Legislation (4 December
2012), http://www.coagctreview.gov.au/submissions/Documents/Professor%20Ben%20Saul.PDF, 20. 4. 2015, стр. 10.
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тиме што учинилац мора да се придружи оним побуњеничким покретима које је влада
означила претходно као терористичке групе или кршитеље људских права.
У том смеру су и учињене измене и допуне Кривичног законика Аустралије. Нови
пропис предвиђа доживотну казну затвора за лице које се укључи у непријатељску делатност у страној држави или уђе у страну државу са намером да се укључи у непријатељску
делатност у тој или другој страној држави.101 Забрањене су и многе врсте припремних
радњи у вези са извршењем овог дела, међу којима и обука.102 Осим ако то дозволи влада, у Аустралији је незаконито и регрутовање лица у удружења или органе чији циљеви
подразумевају укључивање у непријатељске делатности у страној држави.103 Међутим,
предвиђени су важни изузеци. Кривично дело се не односи на лице које је у служби оружане силе стране владе. Изузетак има аутоматско дејство, осим ако то лице није у служби организације коју аустралијска влада сматра терористичком.104 Изузетак у погледу
оружане силе која није државна је нешто другачији. Он нема аутоматско дејство. Односи
се само на ону оружану силу код које је аустралијска влада дозволила службу у интересу
одбране или међународних односа Аустралије.105 Додатна измена је и овлашћење министра спољних послова да прогласи регионе у страним земљама који нису доступни
Аустралијанцима јер у њима терористичка група учествује у непријатељским активностима. Осим уколико неко лице не улази у такве регионе из једног од изричито наведених
разлога (пружање хуманитарне помоћи нпр.), следи му казна од десет година затвора.106
Овако изнијансиран приступ аустралијског законодавца могао је да буде добар модел
нашем законодавцу приликом дефинисања кривичног дела из члана 386 КЗ. Чини се
да са становишта опредељења за политику неутралности у условима украјинске кризе
као једног од могућих разлога за усвајање члана 386, аустралијско решење нуди отклон
од свих критика које су се могле чути током расправе о овом члану закона. Не би било
разлога да од ове одредбе страхују људи који у неком рату учествују из хуманих разлога,
као ни они који учествују у Легији странаца Француске, или наши грађани који буду
ратовали у редовима регуларних војски неке државе. Не би било ни оне потенцијалне
дилеме како примену ових кривичних дела третирати у случају да дође до агресије или
оружаних инцидената према нашем становништву на Косову и Метохији.
ЗАКЉУЧАК
Кривично дело из чл. 386 донето је као непосредан одјек Резолуције 2178 СБ УН, али
и у сложеном спољнополитичком контексту украјинске кризе. Било да је у питању био
покушај законодавца да спречи одлазак наших држављана, пре свега муслиманске вероисповести, у терористичке формације повезане са организацијама попут Исламске државе,
било да се желела нагласити неутралност наше државе према грађанском рату који бесни
у Украјини, где постоји раскорак између званичног става владе и симпатија већинског дела
становништва, или оба, није се успело ни у једном ни у другом. Решење које је усвојено,
ако се занемаре очигледна рогобатност нормативне технике и сумњиве могућности примене у пракси, пати од неусклађености са већ постојећим стандардима у међународној и
упоредној пракси. У склопу борбе против тероризма на међународном нивоу већ постоји
низ међународних уговора чији је Република Србија члан, а који се баве појединачним
кривичним делима повезаним са тероризмом. У склопу стратегије борбе Савета безбедности, у међународној стручној јавности раширено је мишљење да се одавно прешла
линија која чува људска права и међународно хуманитарно право од грубог кршења, ради
опортунитета кривичног поступања против наводних терориста. У том контексту дис101
102
103
104
105
106
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Ibid, чл. 119 (4) и даље.
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кутабилно је да ли је уопште требало поступити по Резолуцији 2178. Међутим, чак и да
се она посматра као чврста правна обавеза Републике Србије, која захтева нормативну
реакцију, чудно је зашто нису искоришћени они њени елементи, као што је превентивно
деловање кроз сарадњу са локалним заједницама и политику одвраћања, који се од стручне јавности позитивно оцењују, а не сумњиви репресивни, као што је то случај био код
нашег законодавца. Чак су и ти усвојени репресивни елементи отишли предалеко, јер су
проширили контекст забране учешћа у страним оружаним сукобима ван чисто противтерористичког. Можда је баш то аргумент у прилог тврдњи да је главни разлог усвајања
кривичног дела из чл. 386 била брига за спољнополитички положај земље у контексту потребе за неутралним ставом. Међутим, и тада се отишло предалеко и нису предвиђени
никакви изузеци од опште забране, никакве изнијансиране методе за разликовање сукоба
који се оправдано сматрају нелегитимним за учешће наших држављана, од оних код којих
би такво учешће требало не само спутавати већ и охрабривати.
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THE ISSUE OF THE CONCEPT OF THE CRIMINAL OFFENCE
OF PARTICIPATION IN WAR OR ARMED CONFLICT
IN A FOREIGN COUNTRY WITHIN THE FRAMEWORK
OF INTERNATIONAL FIGHTING AGAINST TERRORISM
Mihajlo Vuchic, LLD
Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Abstract: Terrorism as a contemporary form of crime is among greatest challenges for the
contemporary society. In the frame of the struggle against terrorism on the international level
after 9/11, the leading role was assumed by the Security Council of the UN. Through the Resolution 2178, all UN members were called to create in their respective legislations adequate incriminations of terrorist activities of persons that travel to foreign countries, even in the course
of armed conflicts. In that manner, the Security Council has trespassed on the already hazy
border between fighters in armed conflicts and terrorists, while in addition failing to provide
the term terrorism. Legislative solutions of countries that responded to the call and suggestions
for the regulation of this question on the EU level met the criticism from the academic community, because they offer possibilities for the infringement of human rights. The solution adopted
in the Republic of Serbia’s legislation can be criticized additionally, since it alienated itself from
its primary source, the struggle against terrorism. It created a situation where its provisions
will be applied on every fighter in every kind of armed conflict, regardless of his/her motives,
which are not always terroristic by nature. This paper gives a critique of the existing model of
the struggle against terrorism on the international level. That model has changed from the previous, based upon conventions which provided for individual acts of terrorism and has become
a widely based preventive policy, which opens a window for numerous abuses, infringement of
guaranteed human rights and a harmful overlap between international criminal and international humanitarian law. Its consequence is also the criminal offence of participation in war or
armed conflict in foreign country in the legislation of the Republic of Serbia, which is superfluous and harmful from the point of view of an efficient and equitable criminal law protection.
Keywords: terrorism, Security Council, fighters, human rights, criminal law.

EUROPEAN ARREST WARRANT AND EXTRADITION PROCEDURE
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Abstract: We live in the world of the XXI century, a world where threats and conflicts
of an international character are still present, a world where countries and people are still
different and divided, and in conditions that enable and facilitate the development of crime,
especially transnational.
The development of technology enables fast crossing state borders and transferring
crime and dangers from one country to another.
As one of the key segments of the reaction of the society to criminal behaviour is successful criminal investigation in order to sanction such behaviour.
Running a successful procedure mostly is conditioned by providing presence of perpetrators of crimes during the procedure. However, practice shows that the number of
criminal proceedings conducted in the absence of the perpetrators of the crime is growing,
meaning that the perpetrators are not available to the law enforcement authorities. There
are rare cases when leading or duration of criminal proceedings depends on the extradition
procedure of the offender, which often takes several months after the person is in extradition custody abroad and procedure in Macedonia takes place in his/her absence.
Regarding above mention, the analysis of the European arrest warrant will be made in
the paper, as a new instrument in extradition procedures, as well as the duration of extradition proceedings in/from the Republic of Macedonia and news in the procedure for extradition under the new Law on international cooperation in criminal matters in the Republic
of Macedonia.
We believe that in this way we will give our contribution in finding appropriate solutions
for successful dealing with fugitives.
Keywords: international cooperation, international arrest warrant, European arrest
warrant, extradition, fugitives.
INTRODUCTORY REMARKS
Crime as a phenomenon follows the society and its development over time changes only
its causes, emergent forms and intensity and thus forms of criminal repression. Modern
crime is characterized by a steady increase in all its forms, quick adaptability to new social
conditions and changes application of brutality and violence in its execution, growth of
repeated perpetrators, its growing internationalization or overcoming national borders and
action of criminal organizations as well as the legal world trade, banking and other financial
corporations, basically hinders its identification and detection. Crime with its perpetrators
has no obstacles and boundaries. They are mobile and using the conditions of open borders
and the benefits from the development of technology, communication devices and rapid
transport to easily change their place of residence, and thus the place of execution of the
crimes or their escape from one to another state after committing the crime. To successfully combat crime and its perpetrators, it is essential for the countries to join together their
criminal jurisdictions through mutual cooperation to achieve the desired goal.
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International cooperation between the systems of criminal justice is not a new phenomenon. International cooperation has historical basis and appears with the formation of large
nation states and the emergence of transnational crime.
Combating crime is unthinkable without international cooperation, especially in any segment of the proceedings, no matter if it refers to the clarification of the crime, the identification of the perpetrator, his/her arrest, sending a request for mutual legal assistance, request for
transfer of criminal prosecution, serving a prison sentence, etc.
In fulfilment of the goals, dealing with crime and its perpetrators, the states and the international community through developing appropriate instruments and forming institutions, attempt to successfully meet the challenge which bears the crime itself in providing the security.
EUROPEAN ARREST WARRANT
In the recent years, the European Union has increased its role in securing the cooperation
between police, customs and courts in developing a coordinated policy on asylum, immigration and control of external borders. In order to create a common area of freedom, security and
justice, the Hague program3 and previous agreements in Maastricht4, Amsterdam5 and Nice6
gave a common legal framework in the field of justice and home affairs and the integration of
this policy in other areas of the EU policy.
Freedom, justice, control of external borders, internal security and the prevention of terrorism should be considered indivisible within the Union. The protection of the area of freedom,
security and justice requires a multi-disciplinary approach and joint action among the relevant
law enforcement agencies, particularly the police, customs and border police.
The area of freedom, security and justice7 is a set of policies of the European Union (EU) in
order to provide security, justice and freedom of movement within the Union. The abolition of
internal borders within the EU cross-border cooperation had to be increased to prevent crossborder crime with minimal judicial standards.
For this purpose, especially for strengthening the judicial cooperation, to ensure the presence of offenders in criminal proceedings and leaving the long, complicated and traditional
extradition procedures, the European arrest warrant is introduced.
European arrest warrant implements the decision brought in October 1999 by the European Council of Heads of States or Governments of the EU countries in Tampere, Finland,
to improve judicial cooperation in the European Union. The purpose of the decision was to
ensure that criminals can not escape justice anywhere in the EU, and the abolition of formal
procedures for the extradition of persons or replacing them with surrender procedures. The
effectiveness of the European arrest warrant depends on the EU Member States, their mutual
trust for acceptance and recognition of judicial decisions of another Member State.
On 13 June 2002 the Council of Ministers of the EU adopted a Framework Decision8 on the
European arrest and detention procedures of surrender of persons between Member States of
the European Union.
The new system of surrender of fugitives is valid for the whole European Union, after the
decision is aligned to the national legislation of the Member States, and the deadline for introducing the legislation taking effect of the order was January 1, 2004.
3 The multi annual Hague Programme, adopted at the European Council of 4 and 5 November 2004.
4 The Maastricht Treaty (formally, the Treaty on European Union or TEU) was signed on 7 February 1992 by the
members of the European Community in Maastricht, Netherlands, entered into force on 1 November 1993.
5 The Amsterdam Treaty, officially the Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the
Treaties establishing the European Communities and certain related acts, was signed on 2 October 1997, and entered into force on 1 May 1999.
6 The Treaty of Nice was signed by European leaders on 26 February 2001 and came into force on 1 February 2003.
7 Area of Freedom, Security and Justice – AFSJ.
8 COUNCIL FRAMEWORK DECISION (2002/584/JHA), of 13 June 2002 on the European arrest warrant and
the surrender procedures between Member States.
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The decision for the European arrest warrant entered into force on 1 January 2004, and the
Member States of the European Union were required to introduce it into their national legislation.
The introduction of the warrant and its implementation was not immediately accepted by
the Member States, primarily because of the obligations that resulted from it, which basically
required substantial and specific changes in the national law of the Member States.
The aim of the European arrest warrant is to replace the long extradition procedures with a
new and efficient way for returning the suspected offenders who are on the run abroad, and for
those persons who escaped from the country, in order to be returned by force from one Member State to another for conducting criminal prosecution or execution of a prison sentence. The
warrant allows the perpetrators of crimes in a “reasonable time” to be returned for the trial to
be complete or to bring them in prison for serving their prison sentences.
The warrant is valid within the European Union and allows a simplified procedure for surrender of fugitives i.e. replacing of the extradition procedure between the Member States. The
warrant may be issued by the national judicial authority if the person who’s returning is required and is accused of a crime meriting a prison sentence of at least one year or if he/she
is sentenced to imprisonment of at least four months. The order must be executed as quickly
and easily possible in the other Member States of the European Union, which means a faster
and simpler procedure of surrender of fugitives without political interference. This means that
Member States can no longer refuse to surrender to another Member State its citizens who
have committed serious crimes or who are suspected of committing such a crime in another
EU country, on the grounds that they are citizens of a Member State. Simplifying and improving the surrender procedures of fugitives between the EU Member States, was enabled at the
highest possible level on the basis of mutual trust and cooperation between the EU countries,
which share a common conception of the rule of law.
The warrant is introduced based on the principle of mutual recognition of judicial decisions, which means that the decision brought by the judicial authority of the State to search
arrest of the person for surrender should be recognized and carried out as quickly as possible
and easier in other Member States.
European arrest warrant introduced a new way compared to the traditional extradition procedures.
One of the novels with the introduction of the European arrest warrant is shortening the
duration of the extradition proceedings – “faster procedures” for surrender of fugitives. Namely, the country in which a person is arrested must surrender him/her to the state that issued
the warrant within 60 days from the date of arrest. If the detained person consents to his/her
surrender to the country which issued the warrant, the decision should be brought within 10
days. However, despite these limitations at the time of execution of the warrant, in specific
cases where the surrender of the person cannot be made within the prescribed period of 60
days, the decision provides an opportunity to postpone the surrender for an additional 30 days.
Shortening the duration of the procedures themselves introduces innovations regarding
the simplification of the surrender procedures with the implementation of the warrant. The
introduction of the warrant allows easier application of the principle of double criminality. This
means that the two countries, the country requesting extradition and the country that should
arrest and surrender the fugitive should recognize and acknowledge that the criminal act committed by the fugitive, is a crime in both countries.
The issuing of the warrant is conditioned with a list9 of offences for which the warrant can
be sent out. In these cases, the warrant should be executed by the state where the fugitive is ar9 Participation in a criminal organisation; terrorism; trafficking in human beings; sexual exploitation of
children and child pornography; illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; illicit trafficking
in weapons, munitions and explosives; corruption; fraud; laundering of the proceeds of crime; counterfeiting
currency; computer-related crime; environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species
and in endangered plant species and varieties; facilitation of unauthorised entry and residence; murder, grievous
bodily injury; illicit trade in human organs and tissue; kidnapping, illegal restraint and hostage-taking; racism and
xenophobia; organised or armed robbery; illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art;
swindling; racketeering and extortion; counterfeiting and piracy of products; forgery of administrative documents
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rested, regardless of whether the definition of the offence in the state is the same or not, while
ensuring that it is punishable by at least three years in prison in the State that issued the warrant. For crimes that are not in the list or beyond the limit of 3 years, the principle of “double
criminality” remains as a condition for execution of the warrant.
One of the special innovations in introducing the warrant is the absence of political interference in the decision-making procedures for extradition or surrender of persons. Namely,
until the introduction of the warrant, the final decision in the extradition procedures, whether
the person will be extradited or not, often was a political decision. The procedure with the
European arrest warrant excludes political influence on the decision for extradition/surrender.
This means that the execution of these warrants is a completely judicial proceeding. The decision is made by the court, which among other things is responsible for security and respect for
fundamental rights of persons deprived of their liberty with a view of extradition or surrender.
The most significant development with the introduction of the warrant is the extradition
or surrender of own nationals. EU Member States can no longer refuse to surrender their own
citizens, because the European arrest warrant is basically based on the principle that “EU citizens should be responsible for their actions before national courts in the EU”. This means that
in principle it is not possible that a Member State refuses to surrender their own citizen who
committed a crime in another EU Member State, because he or she is a national of a Member
State in which the warrant should be executed. On the other hand, a Member State has the
right, after the surrender of its own citizen, to seek his or her return on its territory to serve the
prison sentence in order to facilitate future reintegration of his or her personality.
The introduction of the European arrest warrant provides a balance between efficiency and
strict guarantees that the fundamental rights of persons deprived of liberty are respected. In the
implementation of the Framework Decision on the European arrest warrant, Member States
and national courts should comply with the provisions of the European Convention on Human Rights. Any person arrested on the basis of the European arrest warrant, should have a
lawyer and translator (if needed), as provided by the law of the country where he or she was
deprived of liberty. If the warrant was issued in the absence of the person, it must be re-tried in
the country requesting its return.
The decision to introduce a European arrest warrant provides so-called “grounds for refusal”10
of the execution of the warrant meaning not surrendering a person who is subject of it.
The introduction of the warrant allows member states to abandon the traditional procedures for extradition. Having in mind that the warrant is only valid on the territory of the
Union, relations with third countries which are not members of the Union are still governed
by the rules of extradition. Namely, in the case of extradition with third countries or countries
that do not accept and acknowledge the warrant, the extradition procedures remains valid using the Interpol red notice11.
and trafficking therein; forgery of means of payment; illicit trafficking in hormonal substances and other growth
promoters; illicit trafficking in nuclear or radioactive materials; trafficking in stolen vehicles; rape; arson; crimes
within the jurisdiction of the International Criminal Court; unlawful seizure of aircraft/ships; sabotage.
10 The principle ne bis in idem: The person subject to a European arrest warrant will not be surrendered to the
country which issued the Warrant, if he/she has already been convicted for the crime for which the warrant is issued;
- amnesty: a Member Country may refuse to surrender a person if their national legislation or amnesty covers the
offense for which the warrant was issued; - legal restrictions: a Member Country may refuse to surrender the person
if the offense for which the Warrant was issued is outdated based on national legislation; - age of the person, a Member State may refuse to surrender a person who is a minor and who has reached the age of criminal responsibility,
according to the national legislation; - life imprisonment: when a person is arrested on the basis of European arrest
warrant and can be sentenced to life imprisonment, the Country of execution of the Warrant may request a condition for execution of the Warrant to be imposing a sentence of life imprisonment, but to have the right of reconsideration after the expiration of a period of time; - death penalty: the death penalty is not mentioned as a ground for
non-execution of the Warrant because as punishment in the European Union is repealed.
11 An instrument used for search of fugitives in extradition proceedings is a red warrant. Red notice has been
recognized and accepted by Member Countries as a legal basis for provisional arrest and measure of extradition custody with an aim of extradition. Depending on the court phase in which proceedings are, two types of Interpol red
notice are used: red notice issued for persons subject of search for a criminal investigation and a red notice issued
for persons subject of search for serving imprisonment sentence.
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In cases when a person is arrested based on European arrest warrant and should be handed
over to an EU country and at the same time is also subject to international Interpol red notice
issued by a third country and should be extradited to that country too, the country which approved the first execution of the warrant should be consulted regarding the consent to extradition to a country that is not a member of the EU and that applies to the extradition procedures.
Hence, the advantages12 offered by the European arrest warrant in comparison with the previous system of extradition.
EXTRADITION
Crime and its perpetrators, with its features require the application of common international
preventive and repressive measures and activities. Providing the perpetrators in criminal
proceedings as a key segment for their successful conduct requires cooperation of the criminal
law authorities in all phases.
The first and oldest form of international cooperation in the field of international criminal
law is an extradition that as a form of cooperation and assistance existed in ancient Egypt.
Extradition is an oldest form of mutual cooperation and is consisted of handing the perpetrator
under certain conditions and in certain proceedings from one country to another with a view
to its criminal prosecution or execution of sentence.
According to the literature, the first extradition treaty was concluded in 1280 BC between
the Egyptian pharaoh Ramses II and the Prince of the Hittites13.
The term extradition14 was first used in a French law (décret-loi) from 1791. The extradition
in the world is covered with hundreds of bilateral agreements, which were practiced by the
1800s. During 1700s and early 1800s, the extradition has been used in cases of political
revolutionaries who escaped abroad. During 1830s, according to the France and Belgium, the
suspects should not be extradited because of politically motivated cases15.
For a long time, there were no provisions or international agreements on the conditions
for extradition or procedure to be followed. Extradition was applied in rare cases, i.e. when
the case had international dimensions or states seeking and countries they are requested for
extradition had to be prepared for cooperation. In practice, extradition was rarely required and
even more rarely approved and carried on.
Extradition is part of international law16 and of the criminal law17 and serves as an instrument
that enables the successful implementation of the criminal procedure with the application of
certain procedural rules.
Extradition as an instrument that disables suspected or convicted person – fugitive to avoid
criminal responsibility by running away and hiding in another country and represents an obligation of all states in increasing efficiency in combating the crime. At the same time, as a form
of international cooperation, it is generally accepted instrument and as such is subject to national and international legislation, manifested through a number of bilateral and multilateral
agreements and conventions.
12 The Warrant was issued and carried out directly by the judicial authorities, meaning that the role of the executive (ministries) is abolished or reduced; - Warrant is issued in the same form in all Member Countries, so it’s easy
to use and can be translated; - Warrant effectively deals with the issue of dual criminality, which overcome problems
coming from different criminal codes in Member Countries; - the grounds for refusal are strictly limited by the
Framework Decision that make differences between mandatory and optional grounds; - handing over of the own
citizens of the Member countries, it can no longer be refused on the basis of their citizenship; - deadlines for decision-making and execution of the Warrant is shortened, making extradition procedure to be completed much faster.
13 Barbara M. Yarnold, (1991) International Fugitives: A New Role for the International Court of Justice, Praeger
Publishers, One Madison Avenue, New York, p. 11.
14 Christopher L. Blakesley, (1996), “The law of international extradition”, A comparative study in International
Criminal Law and Procedure (John Dugard and Christine van der Wyngaert eds.) p. 147.
15 Nadelmann, А.E. (1993), Cops across borders: The internationalization of U.S. criminal law enforcement.
University Park: Pennsylvania State University Press, p. 419.
16 Act that meets international obligation.
17 Allows punishment and protection of values.
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The use of this instrument is of great importance to the legal system for successful conducting of criminal proceedings by providing the presence of the perpetrator.
Extradition is the process by which a person charged for a crime or convicted is accompanied to his/her state for trial or execution of sentence. The fact that within transnational
crime dominates international crime, extradition became the main instrument in international
cooperation. Although there are numerous barriers18 to effective practice of extradition, it still
remains most frequently used form of international cooperation and mutual legal assistance.
The first multilateral convention on this subject was the Convention on Extradition from
1933 on the Organization of American States19. After 20 years followed: Arab agreement for
extradition from 195220; the European Convention on Extradition in 195721; Commonwealth
Scheme for surrender of refugees from 1966; Convention on the implementation of Schengen
in 1990; Convention of the European Union on simplified extradition in the European Union
199522; Convention of the European Union on essential requirements for extradition in the European Union from 199623; the Framework Decision from 2002 of the European warrant arrest
“procedures for surrender”.24
The general requirements for extradition involved in international instruments dealing with
extradition, include requirements for dual criminality, refusal to extradite own citizens and
exception of extradition for political offences.
The great majority of extradition treaties require the criminal act committed in one country
(the requesting country) to be recognized as a criminal act in the country where the person is
located or arrested (the requested country) and to be a subject to the imposition of minimum
sentences of at least one year. Even if a country approves an extradition in the absence of an
extradition treaty, generally this principle of dual criminality is applied.
Principle of dual criminality can be assessed abstractly and concretely. In abstract assessment, it is required that the criminal act is considered as criminal act in the country from
which extradition is requested. In concrete assessment the criminal act will be considered as
act for extradition if the constituent elements of the act in the two countries, correspond with
each other.
In practice, it is possible to require the extradition for several crimes and some of them not
to meet the requirements of dual criminality. The general rule requires the criminal act in question, to be criminal in both countries.
The so-called “rule of specialty” provides that the country that requests the extradition cannot prosecute or sentence the fugitive for the criminal act which was not mentioned in the extradition request and made before the person is extradited, without the consent of the country
from which extradition is requested.
The countries usually extradite citizens of third country in the country that required an
extradition. When it comes to extradite its own citizens, most of the countries traditionally
maintain that such extradition is not possible. Some of them have entered this ban into their
constitutions.
The explanation for this position is a mixture of the country’s obligation to protect its own
citizens, lack of confidence in the trust of the legal proceedings by the foreign country, dis18 Ideological differences of countries, traditional policies on asylum and etc.
19 Convention on Extradition Inter-American (Montevideo); December 26, 1933.
20 Extradition Agreement of the League of Arab States (1952).
21 Council of Europe, European Convention on Extradition (1957).
22 Convention on Extradition from 1995, for the first time provides the opportunity to obtain “consent” of the
person to be extradited. In this way when the person gives consent to extradition he/she waives his/her rights by
applying the simplified extradition procedure.
23 Convention on Extradition from 1996, within the Union provides the abolition of two important obstacles to
extradition: - political offenses (the act that in the requested Member Country is not considered as a political offense, an offense connected with a political offense or an offense inspired by political motives, can not be obstacle the
handover of the person to be rejected); and surrender of own nationals (the request for surrender of its own nationals can not be refused on the grounds that the person claims to be a national of the requested Member Country).
24 COUNCIL DECISION 2002/584/JHA, Article 17 – time limits and procedures for the decision to execute the
European arrest warrant.

Sasho M. Stojanovski, Biljana Stefanova

385

advantages that defendants faces with when they defend themselves before the foreign legal
system and disadvantages regarding serving detention in a foreign country25.
In cases where the country from which extradition is requested does not allow the extradition on the grounds that the fugitive is its citizen, it is usually considered that the country has
an obligation to bring that person before the court. This is an illustration of the principle aut
detere – aut judicare, “extradition or prosecution”, “extradition or judgment”26.
Extradition treaties between states were considered as agreements between sovereign and
equal states. Under this approach, other States are increasingly refusing to provide full cooperation to countries that do not share the same democratic values (the state is not democratic
because their legal system does not provide enough protection for the defendant)27.
States generally refuse extradition if there are grounds to believe that the request for extradition relates to other crime or offence which is not in the procedure or when there is a risk that
the person will not get a fair trial28.
Following the adoption of Protocol No. 6 of the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms in 1983, the death penalty was abolished, which
was the ground for European countries to refuse the extradition of fugitive in the countries
where the death penalty still exist and could be applied29.
The solution to this issue is the state demanding extradition to agree to abolish the death
penalty or if the judgment has been already brought to provide guaranties that the death penalty will not be executed.
EXTRADITION TO/FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA
The Republic of Macedonia in the field of mutual legal assistance has ratified an impressive
number of conventions and protocols, and continuously implements the resolutions and recommendations in this regard. Most of these conventions as an essential prerequisite emphasize
the need of each state to provide timely the widest measure of mutual legal assistance for investigations, prosecutions and judicial proceedings.
The legal framework of judicial cooperation in the Republic of Macedonia includes: national criminal law (Criminal Code30, Code of Criminal Procedure31 and Code for mutual international cooperation in criminal matters32), ratified European33 and international conventions34
in this field, and bilateral agreements on international legal cooperation.
Extradition in the Republic of Macedonia as the oldest form of international legal assistance
is regulated on the basis of bilateral and multilateral agreements. The Republic of Macedonia
as a country which is not member of the European Union still uses traditional extradition
procedure, which means that the European arrest warrant is not valid in its territory and it applies the use of international Interpol red notice as the only form for extradition of fugitives.
25 Nadelmann, А.E. (1993) Cops across borders: The internationalization of U.S. criminal law enforcement.
University Park: Pennsylvania State University Press, p. 427.
26 Article 4 of the UN Model treaty on extradition, and Article 16 (10) of the Palermo Convention, and Article 6
(9) of the Convention of 1988.
27 Albin Eser, Otto Lagodny, (1992), Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht; Principles and Procedures for a new transnational
criminal law: Documentation of an international workshop, p. 249.
28 Ibid., p. 257.
29 Article 4 of the Model UN treaty on extradition.
30 Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 37/96 with its amendments.
31 Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 15/1997, 44/2002, 74/2004, 83/2008; 67/2009; 150/2010 and
Laws of amendments of Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 51/2011, 100/2012.
32 Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 124/2010.
33 Convention on mutual assistance in criminal matters; the European Convention on Extradition of 1957 with
additional Protocols; European Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 1983 and Additional Protocol;
Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 32 / 99.
34 European Convention for the transfer of criminal proceedings from 1972, Official Gazette of the Republic of
Macedonia no. 49/04.

386

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

Extradition as procedure was provided in the Code of Criminal Procedure, which was in force
until December 1, 2013. Since December 1, 2013, the extradition as matter is regulated with in
the new Code for mutual international cooperation in criminal matters35, which entered into
force together with the new Code of Criminal Procedure.
The new law for the first time introduces new procedure for extradition with the introduction of the so-called “short extradition procedure”36. The actual implementation of the short extradition procedure after given consent of the person subject to an international arrest warrant
for his/her extradition should be to reduce the duration and cost of the extradition procedure
in the Republic of Macedonia. In addition, especially important in the short extradition procedure is the final decision for the extradition of the person brought by the court which means
that political influence is being avoided, which is not the case with the regular procedures for
extradition where the decision whether a person will be extradited or not, although it has been
decided in the criminal court, is brought by the Minister of Justice.
Considering that the Framework Decision on the European arrest warrant and the establishment of the European Judicial Network will be obligation for the Republic of Macedonia with the
entrance in EU, the law enforcement authorities and judicial system in the Republic of Macedonia
should be prepared to implement the provisions of the Framework Decision, which will involve
direct cooperation between courts in the EU and our country, without the mediation of the Ministry of Justice. The adoption and implementation of the Code for international cooperation in
criminal matters should contribute to achieving these goals.
EMPIRICAL RESEARCH
Extradition procedure in the Republic of Macedonia in accordance with the applicable legislation is 180 days. This means that from the moment of arrest of the person at the territory
of our country based on international arrest warrant until the extradition to the authorities of
the requesting country, the period of 180 days must not be exceeded and the extradition of the
person must be implemented in the prescribed period.
Therefore, within this paper, a research of duration of the extradition procedures in the Republic of Macedonia was conducted for 2012 and 2013. The research included all cases of extradition of persons deprived of liberty in the territory of the Republic of Macedonia and after the
finishing the extradition procedure, extradited to the country that has issued an international
arrest warrant, as well as the opposite cases when a person wanted by Macedonian authorities
is deprived of liberty in the territory of another State and after finishing the extradition procedure extradited in our country.
The analysis determined that the duration of the procedure of extradition of persons arrested in Macedonia at the request of a foreign country in 2012 is from 72 to 177 days and in
2013 from 94 to 172 days. This means that the institutions in the Republic of Macedonia in an
average of 124.4 days for 2012 and 130.3 days for 2013 finished the procedure for extradition.
The analysis of the cases of extradition of persons subject to an international arrest warrant
issued by our authorities, arrested abroad and extradited to Republic of Macedonia is from
50 to 355 days for 2012 or from 42 to 355 days 2013. This means that the relevant institutions
abroad in average of 117.8 days for 2012 and 104 days for 2013 finished the procedure for extradition.
Regarding the above mentioned, further research is carried out concerning the duration
of the procedure for extradition in cases when short extradition procedure is conducted and
comparing them with proceedings in Europe by using the European arrest warrant. The duration of the shortened extradition procedure conducted abroad based on our international
arrest warrant and when the arrested person gives consent to his/her extradition to Republic
of Macedonia is from 19 to 93 days for 2012 or in average of 40 days and from 12 to 64 days in
2013 or in average of 34 days.
35
36

Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 124 from 20/09/2010.
Article 72 from Code for international cooperation in criminal matters.
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The implementing of the new Code for mutual international cooperation in criminal matters in our country provide a short extradition procedure to be used as a possibility in an
extradition cases in the Republic of Macedonia. Additional research was made by the author
concerning the extraditions since December, 1, 2013 till end of 2014 and it was established that
from 13 extraditions in our country 10 (77 %) were by implementing the short extradition procedure. The duration of the time period was from 13 days till 73 days or in average 31.5 days.
Having in mind the above, the additional analysis was made of the duration of procedures
for surrender based on the European arrest warrant within EU, and it was found out that the
average time of execution of the warrant for surrender of persons is 43 days and the average
time when a person arrested based on European arrest warrant gives consent to his/her surrender is 13 days37.
CONCLUSION
Crime and its perpetrators do not recognize borders, and committing the crimes on the territory of one and a quick crossing the border at the territory of another state is not a big problem for the fugitives. They are mobile and quickly change their place of residence preventing
the authorities to discover and deprive them of liberty in order to conduct successful criminal
proceedings.
The existence of multiple legal systems, rules and regulations that law enforcement agencies and authorities have to follow and must respect in dealing with fugitives allow criminals
enough time for their successful avoiding of the criminal proceedings.
In regards to the above, the introduction of the European arrest warrant is an excellent
solution for reducing the duration of the extradition procedures. Since its introduction as an
instrument, the time of extradition procedure within EU is rapidly decreasing and according
to the author’s practical experience, this instrument is a good start in dealing with crime and
its perpetrators.
Although the Republic of Macedonia does not act upon the European arrest warrant, constitutional changes were made to extradite its own citizens and the new legal instrument was
introduced – “short extradition procedure”, in which the final decision is no longer political
and is brought by the criminal court. This instrument shows as excellent for shortening the
duration of time in extradition procedure which is one step forward in adjusting national legislation with the legislation in EU.
This paper shall be the initiative for further research in this area in order to find appropriate solutions to deal with crime and its perpetrators and successful completion of the criminal
proceedings.
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СПЕЦИЈАЛНЕ ИСТРАЖНЕ МЕТОДЕ
– ОДГОВОР САВРЕМЕНОМ КРИМИНАЛУ
Др Жељко Нинчић, научни сарадник
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Сажетак: Криминалитет, као константан пратилац развоја људског друштва, одувек је представљао фактор његове дестабилизације, у обиму у којем су му то постојећи
друштвени односи дозвољавали. Смањење негативног утицаја криминала на укупни
друштвени развој условљено је и начином истраге криминалних понашања, односно
њиховом „способношћу“ за откривање кривичних дела, откривање и хватање њихових
учинилаца, прикупљање и обезбеђење доказа за успешан кривични поступак. Истраге
о најтежим кривичним делима су, углавном, реактивног карактера где се кривична дела
истражују тек након што су почињена, а успех истражног поступка је, често, условљен
постојањем предмета извршења кривичног дела, постојањем сведока и њиховом
спремношћу на сарадњу, „квалитетом“ доказног материјала, и слично. Међутим, савремени облици испољавања криминала, нарочито његове организоване форме, захтевају
другачији (проактиван) приступ њиховом сузбијању, што подразумева примену посебних (специјалних) истражних средстава. То намећу саме карактеристике таквих
кривичних дела, али и немогућност (ограниченост) тзв. традиционалних истражних
метода да прикупе довољно квалитетних, процесно валидних доказа.
У раду се анализирају појам и функција специјалних истражних метода и указује
на најзначајнија национална и међународна документа, као правно утемељење
њихове примене. Наглашава се значај поштовања одређених начела и услова примене, с циљем обезбеђења законитости њихове употребе. Врши се подела специјалних
истражних метода и указује на специфичност односа њихове примене и људских
права која се, привремено, ограничавају лицима према којима су она усмерена.
Кључне речи: криминал, специјалне истражне методе, супротстављање, људска права.
УВОД
Технолошки напредак и развој друштва у целини условљавају криминалне групе
и појединце да своје активности прилагођавају новим условима примењујући нове,
сложеније и софистицираније методе у остваривању својих криминалних циљева
отежавајући, на тај начин, рад истражних и других државних органа у откривању
таквих активности. У таквим условима, супротстављање свим облицима криминалитета мора бити у складу са његовим етиолошким обележјима, врстама делатности,
облицима испољавања и методима дејства, као и степеном друштвене опасности.
При томе, посебно, треба имати у виду све аспекте организованог криминала, као
једног од најзначајнијих угрожавајућих фактора безбедности, не само у националним, већ и у међународним оквирима.
Као могући одговор, органи власти многих држава покушавају да доношењем
одговарајућих законских прописа, формирањем посебних органа1 и тела,
остваривањем одређених облика међународне сарадње, као и предузимањем
1 У САД је за подручје целе државе установљена једна независна агенција (Task Force on Organized
Crime), која је овлашћена да открива, истражује и гони делатности које су у вези са организованим
криминалом, као и да пружа помоћ сличним агенцијама на локалном нивоу. Агенција је састављена од
три канцеларије унутар којих су установљене посебне групе. Група се састоји од тужиоца, књиговође,
аналитичара и искусног истражитеља, који надзире и усмерава деловање локалне полиције за поједине
области организованог криминала. Види: Момчило Грубач: Законик о кривичном поступку и посебне
одредбе о поступку за дела организованог криминала, Југословенска ревија за криминологију и кривично
право, Београд, 2002, бр. 2–3, стр. 93–104.
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одређених изненадних и брзих акција, нанесу ударац организованом криминалу. То
је, међутим, веома сложен процес који захтева нужно јединство кривичнопроцесних
и криминалистичких елемената. Поред различитих законских решења, као и тежње за
њиховом хармонизацијом на ширем, међународном, плану, сасвим је јасно да се организованом криминалу није могуће супротставити класичним, традиционалним истражним средствима, већ су потребне одређене промене у реаговању државних органа. Разлог је једноставан. Савремени услови развоја криминала нужно захтевају коришћење
савремених, на научним основама заснованих, истражних средстава. Такође, примена
класичних истражних средстава није ефикасна због саме природе и карактеристика кривичних дела организованог криминала и њихових учинилаца, односно њима се не могу
постићи задовољавајући резултати у кривичном поступку. То намеће потребу проактивног приступа истрази таквих кривичних дела, односно коришћење специјалних истражних средстава (метода), које дају могућност откривања и спречавања осумњичених
у извршењу криминалне радње, али и могућност прибављања доказа о раније извршеним кривичним делима.
Међутим, једно од основних питања која се у овом случају постављају јесте испуњење
два, међусобно супротстављена захтева. Први представља тежњу и обавезу државе да
се супротстави криминалу, односно да сваки учинилац кривичног дела буде откривен,
процесуиран и кажњен. Други подразумева поштовање највишим правним актима загарантованих права сваког појединца (првенствено права на приватност) која морају,
привремено, бити ограничена применом специјалних истражних метода. Због тога дужност оних који се залажу за сузбијање најтежих облика криминала јесте да врше стални
„притисак“ на законодавца и траже одговарајућа решења. Императив супротстављања
савременом криминалу мора дозволити да се, у разумној мери, ограниче одређена загарантована права лица која се сумњиче да су учиниоци најтежих кривичних дела. То,
наравно, подразумева употребу специјалних истражних метода у законом строго прописаним поступцима, усклађеним и на међународној основи, што заједно представља
предуслов за успешну борбу против организованог криминала.
ПОЈАМ И ФУНКЦИЈА СПЕЦИЈАЛНИХ ИСТРАЖНИХ МЕТОДА
Као један од најтежих облика криминалитета, организовани криминал представља
реалну опасност интернационалног карактера. Он не познаје државне, идеолошке и политичке границе и настоји да у својим манифестационим облицима буде прикривен и
тајан. Кривична дела организованог криминала врше се у свим делатностима које су погодне за остварење велике финансијске добити и стицање економске и политичке моћи
и утицаја. Специфичност његовог деловања условљава и предузимање низа специфичних метода и техника у откривању и доказивању таквих кривичних дела. Разлог је то
што су се у случајевима организованог криминала тзв. традиционалне истражне методе
показале као недовољне и неефикасне, како због саме природе ових кривичних дела,
тако и због њихових учинилаца, али и саме чињенице да се њима не могу постићи неопходни процесни ефекти. Ова чињеница посебно долази до изражаја када су у питању
сложене криминалне операције у којима учествује више лица. То, међутим, никако не
значи да уобичајене, класичне (традиционалне) методе немају значај у кривичнопроцесном смислу, али пракса показује да нису у стању да остваре очекивани резултат на плану
борбе против најтежих облика криминала.
Због тога се, ради ефикаснијег сузбијања организованог криминала, јавила неминовност „допуне“ класичних истражних средстава и замене новим које се, пре свега, односе
на употребу техничких средстава за контролу (прислушкивање) телефонских и других
видова комуникације, оптичка снимања лица и простора, тајне (прикривене) операције
и слично. У том смислу, законодавства многих земаља уводе посебне мере2 којима се
2 Специјална истражна средства се различито дефинишу у законодавствима земаља: посебне (специјалне)
полицијске истражне методе, посебне истражне мере, прикривене истраге (Немачка); прикривене методе
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омогућава откривање структуре и начина деловања криминалних организација и
прикупљање доказа за покретање кривичног поступка против њихових припадника. Законско регулисање специјалних истражних средстава и њихова примена представљају
сразмеран одговор државе, односно органа кривичног гоњења на све сложеније појавне
облике, пре свега организованог криминала. Међутим, практична примена ових средстава ни у ком случају не сме значити фаворизовање њихове ефикасности на штету законитости њихове примене.
Постоје најмање четири разлога за увођење специјалних истражних средстава у процесно законодавство. Прво, неспорно је да свака држава, уколико жели да ојача борбу
против најсложенијих облика криминала, нарочито организованог, мора предвидети
на нормативном плану посебне истражне мере које би се користиле у стратегији борбе
против овог друштвеног зла. Друго, држава је дужна да се бори против растућег организованог криминала, који угрожава не само безбедност грађана већ и цело демократско уређење, односно саму државу. Треће, на увођење ових истражних мера обавезују
и бројни међународни документи, које су државе дужне да примењују уколико желе
да се укључе у круг савремених демократских држава. Четврто, општеприхваћено је
мишљење да управо специфичности савременог организованог криминала захтевају
увођење посебних мера и радњи у откривању и доказивању кривичних дела.3
Специјалне истражне методе представљају одређене начине прикупљања доказа који
су по свом карактеру атипични и примењују се само у односу на нека кривична дела
која су, с једне стране, веома тешка, како у односу на последице које проузрокују, тако
и у кривичноправном погледу, с обзиром на казну која је за њих прописана. С друге
стране, таква дела се, захваљујући неким својим феноменолошким карактеристикама, психолошким и другим особинама њихових извршилаца, веома тешко откривају,
разјашњавају и доказују коришћењем уобичајених доказних метода.4 Иначе, мере и
радње које се примењују у поступку откривања и доказивања кривичних дела јесу оперативно-тактичке (потражне) и истражне, односно доказне радње. Differentia specifica
једних у односу на друге јесте у томе што се првим долази до индиција (основа сумње,
основа подозрења), а другим до доказа као правно релевантних чињеница. Прве су
ослобођене строгог формализма, док су радње доказивања строго законом нормиране,
како у погледу услова предузимања, тако и у погледу форме вршења и документовања.5
Разлика, управо, јесте у доказној снази података који су прикупљени њиховом применом. Резултати примене класичних полицијских мера, не могу се користити пред судом, осим изузетно, и они имају само неформалну сазнајну вредност и користе се ради
планирања даљих истражних радњи у кривичном поступку. Њиховом применом се долази до почетних сазнања о криминалној активности, па уколико се не може постићи
циљ, оне могу пружити правну основу за примену специјалних истражних метода.
Посебне (специјалне) истражне методе представљају мере тајног прикупљања података о најтежим облицима криминалитета. То су тајне операције које се спроводе без знања лица према којима се оне примењују, уз примену адекватних оптичких,
акустичних и других техничких средстава којима се прикупљају сазнања и подаци о
организованој криминалној делатности и они имају доказну вредност на суду. Тајне
операције представљају законом установљен поступак у којем се користи низ оперативних и криминалистичко-тактичких мера и радњи с циљем придобијања поверења
лица осумњичених за припремање или извршење законом одређених тешких кривичних дела, или како би овлашћена службена лица органа унутрашњих послова, уз помоћ
(undercover metods), тајне операције (undercover operation) ‒ земље англосаксонског правног система; мере
тајног надзора (Црна Гора); посебне истражне радње (БиХ, Република Српска); посебне доказне радње
(Хрватска, Србија).
3 Hajrija Sijerčić Čolić: Prikrivene istražne mjere u svjetlu efikasnosti krivičnog postupka zaštite osnovnih prava
i sloboda čovjeka, Sarajevo, Pravo i Pravda, 2002, br. 1, str. 27.
4 Милан Шкулић: Коментар Законика о кривичном поступку, Службени гласник, Београд, 2007.
5 Божидар Бановић: Специјалне истражне радње и нове тенденције у савременој науци кривичног права,
Ревија за криминологију и кривично право, Београд, 2005, бр. 2–3, стр. 217.
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законом предвиђених мера и радњи, прикупила сазнања или документовала одређене
поступке осумњичених лица. То све с циљем прикупљања доказа и утврђивања обима и организације криминалних активности осумњичених лица.6 Ради се о мерама које
привремено ограничавају основна права и слободе човека, као што су право на приватност, лични и породични живот и тајност дописивања и других облика општења. Оне
захватају приватну заштићену сферу живота и као такве, за последицу имају ограничења
људских права и слобода. То се, нажалост, може злоупотребити у различите, па и политичке сврхе.7 Специјална истражне методе, у ствари, представљају начин офанзивног прикупљања информација о криминалном деловању организованих криминалних структура, а посебну улогу имају мере инфилтрације у криминалну средину, као
адекватан одговор организованом криминалу, код кога се конспиративност у деловању
јавља као једна од основних карактеристика.8 Такође, као прикривене операције, ове
мере често укључују и обману, што може довести до учешћа у активностима које се могу
квалификовати као кривична дела,9 односно могу значити и провокацију на кривично
дело, која може бити активна (директно учешће представника закона у остварењу акта
који представља незаконито понашање) и пасивна (стварање прилика и околности које
погодују извршењу кривичног дела).10 Због тога је законитост примене ових истражних
средстава, апсолутни приоритет.
По начину прикупљања података, специјалне истражне методе су сличне методама рада обавештајних служби. У том смислу, неопходно је разграничити законско
регулисање материје специјалних истражних метода за потребе судског поступка (посебне доказне радње) и мере тајног прикупљања података за потребе националне безбедности, које спроводе агенције и службе безбедности. Основни државни субјекти за
примену специјалних истражних метода су судови, полиција и тужилаштво (у законом прописаној норми и службе безбедности), и првенствени циљ њихове употребе од
стране ових органа је процесуирање случајева, односно прикупљање доказа за потребе
вођења кривичног поступка који се односи на припрему или већ извршено кривично
дело. С друге стране, циљ примене мера тајног прикупљања података од стране служби
безбедности јесте заштита од делатности страних обавештајних служби, терориста и
других активности које су усмерене ка виталним националним интересима.11
ПРАВНО УТЕМЕЉЕЊЕ ПРИМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ИСТРАЖНИХ МЕТОДА
Размере криминалних активности су одавно прерасле националне оквире, па као такве представљају опасност за све земље света. Управо из тог разлога, примена специјалних
истражних метода, као једино успешних у борби против организованих форми криминалитета, има правни основ у многим међународним документима. Интерес државе да
води рачуна о овим документима је вишеструк. Прво, да обезбеди да унутрашње законодавство, којим се пружа правни оквир за примену специјалних истражних метода одрази, на адекватан начин, међународне обавезе које проистичу потписивањем
ових докумената. Друго, да би се на одговарајући начин реализовали захтеви у оквиру
узајамне правне помоћи који, сасвим сигурно, представљају интерес државе, имајући у
6 Татјана Лукић: Прикривени иследник, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, 2005, бр. 10, стр. 506.
7 Ђорђе Лазин: Покретање кривичног поступка за дела организованог криминала, У: Тешки облици
криминала, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2004, стр. 211.
8 Gary Т. Marx: Undercover: Police Surveillance in America, Berkeley, 1988, University of California Press, no. 19.
9 Elizabeth Jон: Breaking the Law to Enforce It: Undercover Police Participation in Crime, Stanford Law Rewiev,
2009, Vol. 62, no. 156.
10 Дарко Маринковић: Прикривене операције навођења на кривично дело, Наука, безбедност, полиција,
Полицијска академија, Београд, 2004, бр. 2-3, стр. 160.
11 Милан Милошевић; Горан Матић: Нормирање специјалних истражних метода у демократском друштву
- ефекти и последице, У: Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета II, Криминалистичкополицијска академија, Београд, 2007, стр. 243–261.
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виду чињеницу о интернационалном карактеру организованог криминала и потребу да
државе сарађују на његовом сузбијању.
У нека од најзначајнијих докумената, којима се регулише употреба специјалних истражних метода, убрајају се:
− Конвенција против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци
(Бечка конвенција), из 1988. године;12
− Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода
стечених криминалом, из 1990. године;13
− Резолуције Интерпола о организованом криминалу;14
− Резолуција Европског савета о спречавању организованог криминала, из 1998. године;
− Конвенција УН против транснационалног организованог криминалитета, из 2000.
године;15
− Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним
стварима;16
− Конвенција УН против корупције, из 2003. године;17
− Кривичноправна конвенција о корупцији Савета Европе;18
− Конвенција о високотехнолошком криминалу;19
− Конвенција о узајамној правној помоћи држава чланица Европске уније;20
− Препоруке FATF – Financial Action Task Force (Организацијa за контролу и
спречавање прања новца)21.
Наведеним међународним документима повећавају се истражни капацитети и законске могућности субјеката који су задужени за спровођење закона, као сразмерна
реакција на сложене и специфичне облике организованог криминала, односно када је у
питању ефикасно доказивање кривичних дела која по својој природи, начину извршења,
извршиоцима и другим кривичноправним и кривичнопроцесним специфичностима
превазилазе примену традиционалних истражних метода.
Специјалне истражне методе подразумевају посебно специјализоване методе, које
под истим називом предвиђа и Конвенција УН против транснационалног организованог
криминала.22 Ова конвенција предвиђа примену специјалних истражних метода ако
то дозвољавају основни принципи домаћег правног система сваке земље потписнице,
12 Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, бр. 14/1990.
13 Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 7/2002.
14 AGN/57/RES/17 (17-23. 11. 1988, Банкок), AGN/58/RES/5 (5-9. 10. 1989, Пекинг), www.interpol.int, доступно 2. 4. 2015. године.
15 Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 6/2001.
16 Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 10/2001.
17 Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 12/2005.
18 Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 2/2002; Службени лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 18/2005.
19 Службени гласник РС, бр. 19/2009.
20 Република Србија међународну правну помоћ спроводи на основу Закона о међународној правној
помоћи у кривичним стварима из 2009. године, која се делимично поклапа са Конвенцијом о узајамној
правној помоћи у кривичним стварима између држава чланица ЕУ и њеним протоколима, а сарадња се
врши и на основу билатералних споразума потписаним са 26 земаља ЕУ. Види: Извештај о скринингу —
Србија, Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност, 2013 (МД 46/14, 15. 5. 2014), стр. 7-8.
21 Препоруке FATF су признате као глобални стандард у борби против прања новца и финансирања
тероризма. На пленарном састанку FATF, одржаном 16. 2. 2012. године у Паризу, донете су препоруке под
називом Међународни стандарди за борбу против прања новца и финансирања тероризма и ширења
оружја за масовно уништење. Новим препорукама, обједињено је некадашњих 40 препорука за борбу
против прања новца и девет специјалних препорука за процену ризика на националном нивоу, а третира
се и питање ширења оружја за масовно уништење. Препорука 31 се односи на овлашћења полиције и
истражних органа и препоручује државама да органи који су надлежни за спровођење истраге, имају широк
дијапазон истражних техника погодних за истрагу прања новца, повезаних предиктних кривичних дела и
финансирање тероризма. Те технике обухватају: прикривене операције, пресретање комуникација, улазак
у компјутерске системе и контролисану испоруку. Више на www.fatf-gafi.org, доступно 8. 4. 2015. године.
22 Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и Допунски протоколи, усвојени у Палерму од 12. до 15. децембра 2000. године.
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и то у оквиру могућности сваке државе и под условима прописаним њеним домаћим
законодавством. Под тим условима држава предузима неопходне мере да омогући, тамо
где процени да је то целисходно, коришћење специјалних истражних метода од стране
надлежних органа на њеној територији, за потребе ефикаснијег откривања кривичних
дела организованог криминала.
Пре ове конвенције, Конвенција УН против незаконитог промета опојних дрога и
психотропних супстанци, донета 1988. године, представља први документ међународног
карактера, који је предвидео једну од специјалних истражних метода. У члану 11
Конвенције стоји да „ако то дозвољавају основни принципи њихових односних националних правних система, стране потписнице ће, у оквиру својих могућности, предузети потребне мере да омогуће одговарајуће коришћење контролисане испоруке на
међународном нивоу...”. Предвиђено је предузимање законских мера против лица која
буду идентификована као извршиоци ових дела, а одлука о коришћењу мере контролисане испоруке доноси се од случаја до случаја и могу се, када је потребно, узимати у обзир и финансијски аранжмани и договори у вези са јурисдикцијом страна које учествују
у спровођењу мере.
Коришћење специјалних истражних метода је посебно важно када су у питању софистициране и сложене криминалне операције, као оне које се односе на „прање новца“,
када криминалне организације делују у спрези са одређеним пословним субјектима, пре
свега банкама и другим финансијским организацијама. Стога је у Конвенцији о прању,
тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених криминалом предвиђено да свака
земља потписница усвоји законодавне и друге неопходне мере, да би њени судови или
други надлежни органи стекли овлашћења на основу којих могу да нареде да им се банкарска, финансијска, односно комерцијална документација стави на располагање, или
да се она заплени ради спровођења поступка конфискације, када су за то испуњени законски услови, или улажење у траг имовини која је стечена кривичним делима и у односу за коју је према закону могућа конфискација.23
Потврђивањем Конвенције УН против транснационалног организованог криминала
и Допунских протокола, наша земља је преузела одређене обавезе што, с друге стране,
намеће и потребу прилагођавања домаћег законодавства истом циљу ‒ ефикасној борби
против организованог криминала. У том смислу, неки од најзначајнијих прописа који су
донети, а којима се стварају предуслови за предузимање одговарајућих корака у борби
против организованог криминала, јесу:
− Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела24;
− Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку25;
− Закон о агенцији за борбу против корупције26;
− Закон о полицији27;
− Закон о безбедносно-информативној агенцији;28
− Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима;29
− Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела;30
− Законик о кривичном поступку;31
23 М. Шкулић: Организовани криминалитет, појам и кривичнопроцесни аспекти, Београд, 2003, стр. 250.
24 Службени гласник РС, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 – др. закон, 45/2005,
61/2005, 72/2009, 72/2011 – др. закон, 101/2011 – др. закон и 32/2013.
25 Службени гласник РС, бр. 85/2005.
26 Службени гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 –
аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС.
27 Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011.
28 Службени гласник РС, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014 - одлука УС и 66/2014.
29 Службени гласник РС, бр. 20/2009.
30 Службени гласник РС, бр. 32/2013.
31 Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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− Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала;32
− Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013.
године33; односно Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014 ‒ 2021.
године;34
− Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године35;
− Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма36;
− Национална стратегија за борбу против организованог криминала.37
Усвајање ових докумената, било је резултат вишегодишњег опредељења једног
дела наше стручне јавности, да законодавац специјализује органе кривичног гоњења
и истовремено „легализује“ неке од тзв. нетрадиционалних метода криминалистичке
обраде. Преовлађујуће мишљење било је да, у складу са ситуацијом у земљи и наглим
порастом кривичних дела са елементима организованог криминала, треба омогућити
надлежним државним органима, неопходне законске и друге услове за успешније
супротстављање организованом криминалу. Неки од предлога за законско регулисање
били су: експлицитно нормирање мера јавног обећања награде лицу које пружи корисне
податке о кривичном делу и учиниоцу; откупљивање предмета који су од интереса за
доказивање одређених кривичних дела (фиктивна куповина опојних дрога, оружја);
увођење института „покајништва“, који омогућава блаже кажњавање па и изостанак
кривичног прогона за саучесника (саизвршиоца, подстрекача, помагача), ако у својству
сведока пружи значајна обавештења о кривичним делима; интензивнија и опсежнија
примена различитих видова конспиративних полицијских средстава и метода
(коришћење информатора, надзор телефонских комуникација, оснивање фиктивних
фирми) и слично.38
Иначе, посебан значај на том плану има Законик о кривичном поступку из 2002.
године, у коме су прописана посебна правила за кривично гоњење извршилаца кривичних
дела са елементима организованог криминала, одузимања предмета и имовинске
користи, као и поступак међународне сарадње у откривању и кривичном гоњењу
извршилаца кривичних дела организованог криминала. Коначно, овим закоником је
нормативно регулисана примена специјалних истражних метода, укључујући и мере
инфилтрације у криминалну средину. Овакво законско решење, било је засновано на
потребама праксе, али су на то утицала и позитивна искуства других држава, које су
имале успеха у борби против организованог криминала, применом ових метода. Иначе,
до ступања на снагу овог законика, у правном систему Републике Србије, није било
законског основа да се путем тзв. нетрадиционалних полицијских метода (прикривени
иследник, сведок сарадник) прикупљају процесно валидне чињенице. Информације и
подаци који су прикупљани на овај начин, биле су неформалне и на њима се није могла
заснивати судска пресуда. Једним делом је, до тада, Законик о кривичном поступку из
2001. године, у оквиру одредби које су се односиле на кривичну пријаву и овлашћења
органа преткривичног поступка, регулисао само надзор и снимање телефонских и
других разговора или комуникација другим техничким средствима и оптичка снимања
лица, као специјалну истражну методу.
Такође, примена специјалних истражних метода, била је једним делом регулисана
и Законом о Безбедносно-информативној агенцији.39 Члан 13 Закона о Безбедносноинформативној агенцији, предвиђа да директор Агенције може да, ако је потребно из
разлога безбедности Републике Србије, својим решењем, а на основу претходне одлуке
32 Службени гласник РС, бр. 61/2005 и 104/2009.
33 Службени гласник РС, бр. 16/2009.
34 Службени гласник РС, бр. 1/2015.
35 Службени гласник РС, бр. 57/2013.
36 Службени гласник РС, бр. 89/2008.
37 Службени гласник РС, бр. 23/2009.
38 М. Милошевић: Организовани криминал, Збирка прописа са уводним напоменама, Београд, 2003, стр. 24–28.
39 Закон о Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/2002.
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суда, одреди да се према одређеним физичким и правним лицима предузму одређене мере
којима се одступа од начела неповредивости тајне писма и других средстава општења. Ову
меру је одлуком одобравао председник Врховног суда Србије, односно судија тог суда који
је одређен да одлучује о таквом случају, а на предлог директора Агенције.
НАЧЕЛА И УСЛОВИ ПРИМЕНЕ
Различита гледишта, која се по питању примене специјалних истражних метода
сусрећу у савременој теорији и пракси, показује сву деликатност проблема њиховог
коришћења, као валидних кривичнопроцесних радњи. У том смислу, из текста
Резолуције донете на XVI конгресу Међународног удружења за кривично право (ADIP),
одржаног 1999. године у Будимпешти40, проистиче да се резултати добијени применом
специјалних истражних метода, могу користити као валидан доказ у кривичном поступку само уз поштовање одређених начела, која пружају гаранције од њиховог самовољног
коришћења, а то су првенствено:
− начело легалитета, које подразумева да примена специјалних истражних метода
мора бити изричито предвиђена законом;
− начело супсидијарности подразумева да примена ових мера долази у обзир само у
случају да се блажим мерама не може остварити исти циљ, односно ако не постоје неке
блаже мере којим би се остварио исти циљ, а то је спречавање, откривање и доказивање
кривичних дела;
− начело сразмерности, које подразумева постојање сразмере између повреде права
и слобода грађана (применом специјалних истражних метода) и тежине кривичног дела
за чије откривање и доказивање се оне примењују;
− начело судског надзора, подразумева да је суд једини орган који одобрава како примену специјалних истражних метода, тако и контролу законитости њихове примене;
специјалне истражне методе примењују се само уз претходну сагласност суда и обављају
се под надзором суда.
За примену специјалних истражних метода потребно је да се испуне одређени
материјални и формални услови. Ове мере се одређују према лицима за која постоје основи сумње да је само или заједно са другим лицима учествовало или учествује у извршењу
неког кривичног дела из каталога41 кривичних дела за која се могу користити ове методе,
под условом да се та кривична дела не би могла открити, доказати или спречити на други
начин, или би то било повезано са знатним тешкоћама (начело супсидијарности). Овде
је садржан материјални услов за примену специјалних истражних метода, и он се своди
на процену надлежног органа. Формални услов се огледа у потреби постојања одређене
процесне иницијативе, односно одлуке којом се та иницијатива одобрава. Најчешће ће
процесна иницијатива, кад се испуни материјални услов, потећи од тужиоца, док је суд
тај који доноси одлуку којом се та иницијатива одобрава. Када се планира спровођење
специјалних истражних метода, мора се имати на уму да права појединца, према коме
су мере усмерене, морају бити заштићена, односно да се та права могу кршити само
у оправданим случајевима и на законит начин, на основу издатог одобрења. Због тога
се ове мере и спроводе искључиво онда када постоји законско утемељење за њихово
предузимање, када постоји одговарајући оквир за издавање одобрења и спровођење
контроле над њиховом применом, да је њихова примена неопходна, односно сразмерна.
Приликом прописивања законских услова за примену специјалних истражних метода, законодавац мора водити рачуна о одређеним стандардима, формулисаним кроз
40 М. Милошевић: Организовани криминал, Збирка прописа са уводним напоменама, Београд, 2003, стр. 24–28.
41 Обим кривичних дела за која се могу употребити специјалне истражне методе, одређује се на три
начина: први, принцип каталога (енумерације), када се у закону експлицитно наводе кривична дела за која
се могу користити ове мере, други, где основни критеријум за одређивање представља законом предвиђена
казна затвора (четири године затвора, на пример), трећи, комбинацијом претходна два принципа.
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наведена начела. Међутим, поред тога, мора се обратити пажња на још нека питања, а
то су:42
− када прибећи примени ових мера, где као правило важи начело супсидијарности, односно да примена специјалних истражних метода долази само у случају када се другим,
блажим, мерама не може постићи жељени циљ (спречавање, откривање и доказивање
кривичних дела организованог криминалитета);
− степен вероватноће као услов примене, односно основи сумње или основана сумња
да је неко лице извршило кривично дело;
− надлежност органа за одређивање и контролу примене мера, што је важно с обзиром на чињеницу да примена ових мера задире у сферу људских права и слобода;
− време трајања мера, које је (ако се узме у обзир да примена мера задире дубоко у
приватност лица), једно од кључних питања њиховог нормирања; питање трајања мере
зависи од врсте мере и посебно се инсистира на њеном укидању када престане потреба
за њом43;
− врсте кривичних дела и лица према којима могу бити примењене мере; обим кривичних дела за која се могу применити ове мере не треба да буде ни узак (ефекти не би
били очекивани) ни преширок, јер би се у том случају ове методе изједначиле са традиционалним методама прикупљања доказа; код одређивања круга кривичних дела треба
водити рачуна да се тиме обухвате тешка кривична дела, кривична дела типична за активности организованог криминала, кривична дела код којих су истрага и прикупљање
података традиционалним техникама истраге посебно тешки;44
− имплементација мера, где два кључна разлога намећу неопходност законског
решавања овог питања; први лежи у садржају самих мера будући да задиру дубоко у
приватност лица и друга најзначајнија људска права и слободе, а други у конспиративности мера, чији степен такође зависи и од органа задужених за њихову имплементацију;
− начин и време обавештавања о примени мера, и то посебно у случају када не дође
до покретања кривичног поступка;
− доказна вредност чињеница до којих се дошло применом мера, и то посебно у случају
незаконито одређене или незаконито реализоване мере.
Резултати добијени применом специјалних истражних метода могу се користити као
валидан доказ у кривичном поступку, само уз поштовање претходно наведених начела
(легалитета, супсидијарности, сразмерности и судског надзора).
Када су у питању специјалне истражне методе, треба нагласити и следеће:
− законским одредбама не одређује се начин спровођења специјалних истражних метода, већ само услови за њихову примену;45
− начин спровођења специјалних истражних метода предмет је оперативног рада
полиције;
− приликом њихове примене мора се поштовати процедура прописана законом, јер
су само докази прикупљени на тај начин правно ваљани у кривичном поступку и
42 С. Бејатовић: Посебне методе откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета,
Правни информатор, Београд, 2006, бр. 3, стр. 58–72.
43 Временско трајање мере, зависи и од могућности брзог прикупљања доказа. Није исто прикупљати
доказе надзором комуникација (прислушкивањем телефонских разговора, рецимо) и ангажовањем
прикривеног иследника.
44 М. Милошевић; Горан Матић: Посебне доказне радње којима се задире у право на приватност ‒
позитивноправни и упоредноправни аспекти, Безбедност, МУП РС, Београд, 2007, бр. 1, стр. 13.
45 САД су једина земља где су прописом регулисани услови али и начин примене (пре свега прикривених
операција) специјалних истражних метода. То се чини Смерницама савезног тужиоца (The Attorney General’s
on Federal Bureau of Investigation Undercover Operations). Поред њих, ту су још два документа, Смернице за
прикривене операције Агенције за имиграцију и натурализацију (Guidelines For INS Undercover Operations,
1997) и Приручник о кривичној истрази Агенције за унутрашњу ревизију Министарства финансија (IRS
Handbook of Criminal Investigation, US Treasury, Internal Revenue Service, 1998). Разлика је само у одређеним
специфичностима послова које ове агенције обављају.
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− ако су специјалне истражне методе спроведене у складу са процесним одредбама,
оне имају доказну снагу, односно предмети, исправе, аудио и видео снимци прибављени
применом ових метода, могу се користити као доказ у кривичном поступку; у супротном, реч је о доказима који су прикупљени на незаконит начин.
Имајући у виду да се специјалне истражне методе предузимају само у односу на
најтежа и најсложенија кривична дела, њихова селективна примена произлази из
чињенице да се њима много „задире“ у загарантована људска права и слободе (пре свега
у право на приватност), лица на која се примењују. Због тога препорука Rec (2005)10 Комитета министара Савета Европе наглашава да би „специјалне истражне технике требало да се користе само када постоји довољан разлог да се верује да је учињен или да је
у припреми тежак криминал, од стране одређених особа или још неидентификованих
појединаца или група појединаца“.46
ВРСТЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ИСТРАЖНИХ МЕТОДА
Међу ауторима постоје различите класификације специјалних истражних метода, али су
оне више етимолошке а мање суштинске природе. Важно је напоменути да све специјалне
истражне методе спроводе овлашћена службена лица и органи, на основу строгих и прецизних законских овлашћења. Тако, једна од класификација, специјалне истражне методе дели
на неколико група, где прву групу чине методе тајне опсервације, као што су:
− тајно праћење, фотографисање и видео документовање, које подразумева
надгледање и документовање кретања осумњичених лица и њихових активности, без
њиховог знања;
− коришћење уређаја за праћење и позиционирање, које подразумева коришћење техничких средстава преко којих се идентификује локација осумњиченог лица или објекта
на који су средства фокусирана;
− тајно надгледање разговора, подразумева надгледање, снимање и транскрибовање
разговора осумњичених лица, без знања или пристанка барем једног од лица која су
подвргнута овој мери;
− праћење телефонског саобраћаја, значи прибављање извештаја од овлашћеног
оператера о телефонским позивима, усмереним од или према телефонском броју
осумњиченог лица;
− претрес поштанских пошиљки подразумева претрес и увид у садржај писама и других пошиљки, укључујући и електронске, које су упућене од или ка осумњиченом лицу и
− откривање финансијских података и праћење финансијских трансакција, подразумева прибављање информација од банке или друге финансијске институције о стањима
рачуна, депозита и других новчаних трансакција једнократно или у дужем периоду. 47
Друга група су методе инфилтрације (продора) у криминалне организације. Ту
спадају:
− симуловани откуп предмета, који подразумева куповину одређене врсте робе или
предмета од осумњичених лица, уколико купљена роба или предмети могу да послуже
као доказ у кривичном поступку (куповина дроге, рецимо);
− контролисна испорука, која подразумева контролисано надгледање транспорта одређене робе, предмета, лица преко одређене територије (трговина наркотицима,
оружјем, људима), с циљем откривања ширег круга осумњичених лица, односно организатора криминалне организације;
− ангажовање прикривеног иследника, подразумева „убацивање“ полицијског службеника у криминалну организацију, с циљем прикупљања доказа о криминалном
деловању организатора или чланова криминалног удружења и
46 Б. Бановић: Специјалне истражне радње и њихов допринос откривању и доказивању кривичних дела и
извршилаца, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, 2006, бр. 2, стр. 129–147.
47 М. Вуковић: Стратегија супротстављања организованом криминалу, XVI семинар права, Будва, 2004, стр. 85–99.
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− ангажовање информатора, које подразумева прикупљање података о криминалном деловању припадника организованих криминалних група, преко трећих лица која
су са њима у специјалној врсти односа, а податке дају из различитих мотива.
Поред ове, условно речено, основне поделе специјалних истражних метода оне се,
према начину обављања и средствима која користе, могу поделити на:
1) мере аудио и видео надзора, у које спадају:
− надзор и техничко снимање телекомуникација;
− приступ компјутерским системима и компјутерско сравњење података (растер
претрага);
− надзор и техничко снимање просторија;
2) мере коришћења тајних операција, у које спадају:
− тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета који
су у вези са њима;
− надзирани превоз и испорука предмета кривичног дела;
− ангажовање прикривеног иследника и информатора.
− Тајне операције, према дужини трајања, могу бити48:
− дуготрајне,49 које подразумевају вишемесечно спровођење одређених мера,
појединачно или комбиновано, помоћу којих се стално, више месеци, прикупљају сазнања
и могући докази; овде се, првенствено, мисли на употребу прикривеног иследника с циљем
његовог дужег боравка у криминалној средини, а уз то и употреба свих осталих мера, зависно од техничких и оперативних потреба и могућности у конкретном случају;
− краткотрајне, које се примењују до месец дана, а понекад само неколико дана или
чак и неколико сати (када се, рецимо, поуздано зна да ће на одређеном месту у одређено
време доћи до купопродаје веће количине наркотика);
− аd hoc тајне операције, које се примењују што је пре могуће и уз што краће време
припрема (метода Buy Bust –„Купи и ухапси“, која подразумева, на пример, лишавање
слободе наркодилера већ после прве куповине дроге);
− комбинација претходних.
Досадашња искуства говоре да управо спровођење дуготрајних тајних (прикривених) операција пружа могућност прикупљања највише доказа, али су истовремено такве
операције и најсложеније и повезане са великим ризицима.
Даље, имајући у виду опсег „продирања“ у криминалну средину, тајне операције се
могу поделити на:
− „плитко покривање“, као у случају опсервације неког угоститељског објекта у којем
се често налази осумњичена особа или особе, а тајно праћење особе и фотографисање
се не би изводило унутар тог објекта;
− „дубоко покривање“, представљало би дуже праћење, рецимо, боравка прикривеног иследника у криминалној средини, стално праћење и фотографисање, надзор и техничко снимање телефонских разговора, озвучење просторија и слично и
− комбинација „плитко–дубоко” и „дубоко–плитко“ покривање, у зависности од техничких и оперативних услова.
48 Д. Дундовић: Тајне полицијске операције, Загреб, 2003.
49 У САД, рецимо, од врсте (трајања) операције зависи и ниво одобравања. Постоје два нивоа, и њих
може одобрити руководећи специјални агент (Special Agent in Charge) и Дирекција ФБИ (FBI Headquarters).
Руководећи специјални агент, надлежан је за одобравање прикривених операција, уколико нема фискалних,
нити осетљивих околности и оне могу трајати до шест месеци, са могућношћу продужења за додатних шест
месеци, али не више од годину дана. Дирекција ФБИ, надлежна је за одобравање прикривених операција у
тзв. фискалним (fiscal circumstances) и осетљивим (sensual circumstances) околностима (истраге против било
ког изабраног или именованог службеника, политичког кандидата за судску, законодавну, управљачку или
извршну позицију на савезном, државном или локалном нивоу), и оне не могу трајати дуже него што је
нужно да се постигну циљеви, који су одређени у ауторизацији, али ни у ком случају без нове ауторизације
не могу трајати дуже од шест месеци.
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Имајући у виду специфичност примене специјалних истражних метода, како из
аспекта строгих законских услова, тако и из аспекта сложености њихове практичне примене, законска и практична решења у многим земљама које овакве методе примењују,
различита су. У Републици Србији, примена специјалних истражних средстава регулисана је Закоником о кривичном поступку,50 којим се одређују услови примене посебних
доказних радњи, како се ове мере називају. Ту спадају: тајни надзор комуникације, тајно
праћење и снимање, симуловани послови, рачунарско претраживање података, контролисана испорука, прикривени иследник.
СПЕЦИЈАЛНЕ ИСТРАЖНЕ МЕТОДЕ И ЉУДСКА ПРАВА
Коришћење специјалних истражних метода је, често, оспоравано у току кривичног
поступка под изговором да су њиховом употребом прекршена основна права и слободе
лица према којима су примењена, пре свега право на приватност. Због тога се, већ дуго,
у неким земљама воде озбиљне дискусије о њиховој примени. Полемика се, углавном,
води о томе да ли успешна борба против организованог криминала има оправдање у
ограничавању одређених, загарантованих људских права и слобода лица која се баве
криминалом. Једни су на страни оштре, беспоштедне борбе против свих облика криминала, посебно оних организованих, док се други противе ограничењу одређених
људских права и слобода, без обзира на разлог њиховог суспендовања.
Прихваћено је становиште по коме је и пре утврђивања кривице, легитимно
ограничавање темељних права и слобода. То није казна у смислу кривичног закона, то је привременог карактера (временски ограничено), те има за циљ омогућавање
кажњавања кривца за учињено кривично дело, када се очекује да ће се то и догодити,
односно постоји висок степен вероватноће да је он и крив за учињено дело. Из тога,
произлазиле би две претпоставке за ограничавање његових права и слобода, а то је да је
присутна вероватноћа да је учинио, или чини кривично дело, и да постоји вероватноћа
да би коришћењем својих основних права и слобода, осујетио покретање и циљ кривичног поступка.51 Због тога специјална истражна средства (методе) и њихова примена
морају бити строго законски регулисана. Мора постојати конкретна законска одредба
која овлашћује органе државе за примену метода којима се задире у загарантована права и слободе. Закон мора бити јасно формулисан, да из њега појединац може да стекне
увид у услове под којима органи могу применити прикривене методе деловања, односно мора указати на обим и начин остваривања сваког дискреционог права које власти
имају, да би појединац („мета“ таквих мера) добио одговарајућу заштиту од самовољног
поступања органа задужених за примену мера.52
Такође, много се прихватљивијим чини ограничавање одређених права, нарочито
када је у питању вођење кривичног поступка и откривање припремања одређених кривичних дела. С једне стране, овакво стање је разумљиво, имајући у виду да ефикасно
и експедитивно вођење кривичног поступка понекад изискује одређено ограничавање
права окривљених лица. С друге стране, не треба губити из вида основну претпоставку
на којој почива целокупни кривични поступак, претпоставку невиности, која налаже да
се лицу чија кривица још није доказана, права и слободе ограничавају само уколико је
то апсолутно неизбежно, али и тада у најмањој могућој мери.53
Поред тога што специјалне истражне методе, увек представљају потенцијалну опасност по повреду основних људских права и слобода, посебно у сфери заштите интимности комуникација, савремене државе се, ипак, не могу одрећи тако великих могућности
50 Службени гласник РС, бр. 72/2011.
51 Д. Крапац: Полицијски извиди у будућем хрватском казненом процесном праву: правни аспекти из
Нацрта закона о казненом поступку од вељаче 1993, Загреб, 1993, Полиција и сигурност, бр. 3–4, стр. 173.
52 Види пресуде Европског суда за људска права: Malone v United Kingdom (1984) 7 EHRR 14; Kopp v
Switzerland (1998) 27 EHRR 91, Taylor-Sabori v United Kingdom (2002) 36 EHRR 17.
53 М. Ковачевић: Тајни надзор комуникације ‒ усклађеност са праксом Европског суда за људска права,
Београд, Анали Правног факултета, 2014, LXII, бр. 2, стр. 166.
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савремених техничкох средстава, како би на прави начин одговориле савременом криминалном изазову. Ово је посебно значајно када се има у виду чињеница да су криминалне организације, често, боље технички опремљене за обављање криминалних делатности, него органи који су задужени за откривање и спречавање таквих делатности.54
Сасвим је јасно да право на приватност (пре свега на неповредивост тајности електронских комуникација) није апсолутно право, нарочито ако се има на уму да их припадници криминалног миљеа, редовно користе као помоћно средство за остварење својих
криминалних циљева, било са намером да изврше кривично дело било да прикрију своје
деловање и избегну откривање. Због тога је надзор електронских комуникација од виталног значаја за органе кривичног гоњења. Међутим, то подразумева да се надзор примењује
пропорционално, у складу са легитимним циљевима и законом утврђеним предусловима, по јасно утврђеним правилима и процедурама, уз надзор примене од стране независних органа. Даље, значи да се примена специјалних истражних метода, мора спроводити
у складу са одређеним принципима и на начин који ће омогућити минимално (законом
регулисано) привремено ограничавање одређених права и слобода, у случајевима када
је то неопходно и када негативни ефекти криминалних активности увелико превазилазе ефекте привременог ограничавања права и слобода лица која врше те активности.
То условљава постизање неког оптималног нивоа, који би подразумевао већу ефикасност у откривању, спречавању и доказивању кривичних дела организованог криминала,
али уз што мања ограничења основних права и слобода грађана, иначе загарантованих
највишим правним актима једне земље. Значи, успостављање равнотеже између права (и
обавезе) државе да штити своје вредности и права појединца на приватност.
Такође, имајући у виду да се, углавном, ради о ограничавању права на приватност,
као једног од темељних људских права које је прокламовано многим међународним документима, примена специјалних истражних метода се мора спроводити у складу са
најзначајнијим међународним актима, и то:
− Универзална декларација о правима човека, из 1948. године55;
− Међународни пакт о грађанским и политичким правима56;
− Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода.57
Пресудни значај за употребу специјалних истражних метода, имајући у виду њихову
„потребу“ за привременим ограничавањем људских права и основних слобода, има
унутрашњи правни оквир за њихову употребу, који мора пружити гаранције (заштиту) од произвољне употребе овлашћења која пружа. Строго и прецизно законско
регулисање услова примене специјалних истражних метода, смањује могућност њихове
злоупотребе. Такође, што је већа независност тела која одобравају употребу и контролишу примену ових мера, то је већа вероватноћа да је постојећи правни оквир у складу
са међународним документима која регулишу употребу ових мера, пре свега чланом 8
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Члан 8 Европске конвенције каже да „свако има право на поштовање свог приватног
и породичног живота, дома и преписке“, односно „јавна власт се неће мешати у вршење
овог права сем ако то није у складу са законом и неопходно демократском друштву у
интересу националне безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље,
ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других“. Из наведене конвенције произлази да примена тајних
операција, значи повреду права приватности уколико то није у складу са законом, односно таква активност је незаконита, ако националним законодавством нису обезбеђени
услови за њихову примену.
54 Ж. Нинчић: Надзор комуникација као мера процесне принуде, Безбједност – полиција – грађани, Бања
Лука, 2014, бр. 1-2, стр. 92.
55 Резолуција Генералне скупштине УН 217 А (III), од 10. 12. 1948. године, Службени лист ФНРЈ, бр. 0/1948.
56 Усвојен 1966. године, од стране Генералне скупштине Уједињених нација.
57 Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/2003.
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ЗАКЉУЧАК
Криминалитет уопште, а посебно организовани, свакако представља један од посебних облика угрожавања друштва. Као такав не познаје границе, па одавно представља
интернационални безбедносни проблем, широких размера, са даљом тенденцијом
јачања, како на националном тако и на међународном плану. Одликује се изузетном способношћу прилагођавања актуелним друштвеним условима, а његова слаба уочљивост, комплексност, нејасноће делинквентног статуса, тешкоће детекције и
процесуирања, односно строга хијерархијска структура, изразита дисциплина, подела
посла и тајност деловања организованих криминалних група, представљају додатне
тешкоће у откривању његовог деловања.
Овакве карактеристике организованог криминала, саме по себи, условљавају начин
истраге кривичних дела која врше организоване криминалне групе. Њихово откривање,
спречавање и доказивање није могуће тзв. конвенционалним истражним методама или
је њихов домет изузетно мали, односно ефекат површан. То је, донекле, условљено реактивним карактером ових истражних метода, односно када истрага кривичних дела
почиње тек након што су дела учињена.
Полазећи од чињенице да, у савременим условима испољавања криминала, пракса
потврђује потребу употребе другачијих, савремених истражних средстава, која имају
проактиван приступ истрази против свих облика криминала, нарочито против организованог, као веома сложеног и специфичног. Њима се, као средствима проактивне
истраге, пружа могућност откривања, спречавања и доказивања најтежих кривичних дела, односно расветљавање и доказивање кривичних дела која су већ извршена и
спречавање оних која се припремају. Међутим, проактивни приступ истраге често подразумева коришћење тајних техника и средстава што, у условима њихове примене према одређеним лицима без њиховог знања, намеће питање повреде, највишим правним
актима загарантованих, људских права, пре свега права на приватност.
Због тога, примена специјалних истражних метода подразумева постојање националног оквира за њихову употребу, његову усклађеност са међународним правним актима, те прецизно планирање њихове употребе у складу са законски утврђеним условима
примене, чиме се стварају услови за сразмерну реакцију органа кривичног гоњења на
савремене облике криминала и спречава евентуална злоупотреба и самовоља у њиховој
примени.
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SPECIAL INVESTIGATIVE MEТHODS
– RESPONSE TO MODERN CRIME
Research Associate Zeljko Ninchic, PhD
Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Abstract: Crime, as a constant accompanist of development of the human society, has
always represented a factor of its destabilization in a scope that existing social relations allowed.
Reduction of negative influence of crime on total social development is conditioned by the
manner of criminal behavior investigation, respectively by its “capability” to detect criminal
offences, detect and catch perpetrators, gather and provide evidence for successful criminal
proceedings. Investigations of the most serious criminal offences are generally reactive, where
criminal offences are investigated after they have been committed and the success of the
investigative process is often conditioned by the existence of the object of criminal act, by the
existence of witnesses and their readiness to cooperate, by “quality” of evidence and so forth.
However, contemporary forms of crime, particularly its organized form, demand different
(proactive) approach to their suppression, which means application of special investigative
means. That is imposed by characteristics of such criminal acts, as well as inability (limitation) of
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the so-called traditional investigative methods to gather enough high-quality and procedurally
valid evidence.
The paper analyzes notion and function of special investigative methods and indicates to
most important national and international documents, as legal ground for their application.
Importance of following certain principles and conditions for their application with the
goal to provide legality to their use is emphasized. The paper presents the division of special
investigative methods and points to specific relationship between its application and human
rights, that are temporary limited for persons against whom investigative means are directed.
Keywords: crime, special investigative methods, opposition, human rights.

КРИЗНО КОМУНИЦИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Др Михаило Зоговић1
Мр Зоран Бобар2
Управа за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије
Сажетак: Брзе промене окружења подстакнуте технолошким развојем комуникационих алата представљају изазов за савремене организације које теже да користе пословне шансе и минимизирају потенцијалне опасности. Уколико организација
не комуницира путем друштвених мрежа, уместо ње ће комуницирати неко други.
У таквим околностима је наступ на друштвеним мрежама, уколико је заснован на
одговарајућим стратегијама, знању и искуству, вишеструко користан.
Међутим, друштвене мреже носе високе ризике погрешне примене, па је оптимално управљање наступом императив успешности конкретне организације. Посебно
важан аспект коришћења друштвених мрежа јесу прилике кризног комуницирања,
нарочито у ситуацијама када се, у недостатку званичних информација, шире гласине и дезинформације, које могу имати штетне последице приликом формирања
става јавности о насталој кризи и реаговања организације на ту кризу. Претрпаност
информацијама, односно (и)релевантност и непровереност информација које се нуде
посредством нових медија, а посебно друштвених мрежа, једна је од лоших страна те
врсте медија и стога су неопходни изоштрена стратегија наступа, континуирано присуство и мониторинг информација.
Министарство одбране РС је једино министарство у Влади Републике Србије
које свакодневно самостално користи друштвене мреже у процесу информисања
јавности и директног комуницирања, почев од 2008. године. Непрекидно се управља
тим комуницирањем, посебно у кризним ситуацијама, а евалуацијом се сагледавају
трендови, дефинишу ризици и одговори на уочене претње.
Овај рад представља резултате истраживања о ефектима кризног комуницирања
Министарства одбране путем друштвених мрежа и могућностима управљања ризицима који постоје у том простору.
Кључне речи: кризно комуницирање, управљање ризиком, безбедност и одбрана,
нови медији, друштвенe мреже, односи са јавношћу
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Друштвене мреже су веб засноване технологије које су омогућиле нови квалитет интеракције између људи, јер пружају могућност стварања и размене идеја,
информација и других садржаја. Друштвене мреже су постали реалност и свакодневница у пословном и привaтном животу појавом веб 2.0 технологија. Број корисника
нових медија се свакодневно увећава, не само у сврху индивидуалне интерактивности већи и са професионалним организацијским приступом до стварања виртуелних
заједница3. Теорија и пракса односа са јавношћу указују на чињеницу да „ништа неће
бити поново исто, предности онлајн простора иницирају потребу да се скоро сваки
аспект односа са јавношћу поново редефинише“4.
1 mihailo.zogovic@mod.gov.rs
2 zoran.bobar@mod.gov.rs
3 Погледај више: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/.
4 Pihillips, J., Online Public Relations: a practical guide to developing an online strategy in the world of social
media, Kogan Page Limited, London, 2009, стр. 3.
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Друштвене мреже су веома ефикасан алат, без просторних и временских баријера,
који допире до широке јавности, зато поред свих предности носе и ризике који се могу
отклонити само правилном и безбедном употребом ових медија5.
Чињеница да је основна карактеристика друштвених мрежа њихова висока интерактивност и истински прелазак комуницирања од једног са једним и једног са многима у комуницирање многих са многима и да су корисници тих медија поред екстерне
јавности и припадници Војске, упућује на потребу да МO анализира, прати и омогући
њеним припадницима да успешно и на безбедан начин комуницирају са јавношћу и тако
допринесу угледу и разумевању улоге и мисије Војске у јавности.
Полазећи од тврдње да је свако комуницирање на друштвеним мрежама заправо
кризно комуницирање за организацију, ограничили смо се да предмет овог истраживања
буду поступци и заштита на друштвеним мрежама припадника Војске у њиховом професионалном раду али и како поступати на друштвеним мрежама у приватном животу,
због чињенице да је приватни и професионални живот у медијима често немогуће у
потпуности раздвојити.
ЗАШТО КОРИСТИТИ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ?
Савремени систем односа са јавношћу карактерише проактиваност и сервисна
оријентација ка циљној јавности, односно флексибилност са циљем да се пружи подршка свим актерима информисања o медијском простору. Савремене организације по
правилу реализују односe са јавношћу сарадњом са традиционалним медијима ослонцем на информационо-комуникационе технологије и непосредном применом друштвених мрежа. Нове технологије су омогућиле носиоцима односа са јавношћу примену
нових канала комуникација (интернет, интранет, мобилну телефонију), тако да могу
брзо и ефикасно комуницирати, дистрибуирати мултимедијалне садржаје и добити повратне информације неопходне за брзо реактивно деловање6.
Нагли раст броја корисника друштвених мрежа, посебно припадника млађе
популације, иницирао је неопходност присуствa организације пре свега на вебу, односно друштвеним мрежама, са циљем да се директном двосмерном комуникацијом информише јавност, доступна кроз те канале комуникација, о раду односно мисији и задацима организације, ослушкујући и уважавајући њихове потребе да знају и буду информисани, а све то са циљем да се задобије поверење и разумевање јавности за деловање
те организације. Разлози за примену друштвених мрежа су: њихова популарност, масовност, карактеристике (јефтин, ефикасан и мерљиви облик кому ницирања) и могућност
да организација самостално информише јавност, али и да прати став јавности по
питањима од интереса за организацију. Чињеница да корисници нових медија више
не траже вести, већ их вести проналазе и да у друштвеним мрежама разумевање истине може бити исто толико моћно средство колико и сама истина указује на потребу
брижљивог и планираног наступа и одговорног понашања службе односа са јавношћу у
овим медијима7.
Уколико се организовано и одговорно информише јавност на друштвеним мрежама
са изграђеним кредибилитетом на сопственим страницама и профилима можемо очекивати позитивне ефекте. Друштвене мреже померају границе доступности и брзине
простирања информација, тако да могу да допру до широког круга корисника у реалном
времену, чак иако нисмо активни учесници у комуникацији.
Корисници услуга или производа организације и запослени су најбољи комуникатори у својој околини, они су присутни на друштвеним мрежама и повезани су са
породицом, пријатељима, колегама. Јавност гради представу о организацији, поред
5 NATO Public Affairs Handbook, 2010, стр. 281-294.
6 K. Vilkoks, E. Olt, Odnosi sa javnošću, Allzn and Backon, Boston, 2005.
7 K. Đurić-Atanasievski, Z. Bobar, J. Krivokapić, Communication management and information technology – an
example on the use socila networks in the defence structure, SymOrg, 2012, стр. 401-408.
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доступних информација, на основу вербалних и невербалних поступака њених запослених и корисника услуга или производа те организације. На друштвеним мрежама
сваки појединац је видљивији него у својој средини. Важно је знати да ће ставове које
износи појединац на друштвеним мрежама и у његовој средини бити прихваћени, јер је
он неко коме се верује, тиме ће уједно утицати на формирање јавног мњења и ставове о
организацији, њеним услугама или производима. Имати те актере на друштвеним мрежама за савезнике осигурава позитиван пријем пласираних информација и непосредно
утиче на формирање јавног мњења.
ЦИЉЕВИ И КОМУНИКАЦИОНИ ЗАХТЕВИ
Друштвене мреже су медији који у функцији односа са јавношћу треба да допринесу
бољој покривености комуникационих захтева. Друштвене мреже представљају канал
директне комуникације са циљном јавношћу, тако да основни циљ присутности у овом
простору подређујемо остваривању циљева и потциљева везаних за задобијање подршке јавности у непосредној комуникацији.
Примарни комуникациони циљеви у друштвеним мрежама могу бити8:
− суштинско разумевање мисије и задатака;
− промоција активности, услуга или производа;
− подршка кризном комуницирању;
− ублажавање ефеката негативних ставова и мишљења;
− анализа и оцена ставова и мишљења јавности у функцији развоја организације.
Потциљеви наступа у друштвеним мрежама проистичу из природе тих медија, али и
неопходности да се одговори на ризике које носе друштвене мреже.
Потциљеви организације у друштвеним мрежама могу бити:
− реализација двосмерне комуникације са појединцима на друштвеним мрежaма;
− подршка запосленима у безбедном коришћењу друштвених мрежа;
− oнемогућавање представљања других у име организације на друштвеним мрежама;
− комуникација са утицајним блогерима;
− повезивање веб-сајта са друштвеним мрежама.
Представници односа са јавношћу непосредном комуникацијом на друштвеним мрежама, планским и континуираним деловањем, остварују дефинисане комуникационе
циљеве. Савремени прималац информације не жели више да буде пасивни конзумент
информација, он захтева да буде активни учесник у комуникацији. Друштвене мреже
су управо алат који задовољава захтеве савременог човека да се повезује и размењује
информације са другима.
ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ
Данас ниједна организација која размишља о сопственом опстанку не може игнорисати распрострањеност, нагли развој и утицај друштвених мрежа и присуство јавности
на друштвеним мрежама. Друштвене мреже, поред тога што носе низ предности у односу на традиционалне, носе и ризике и претње у случају неконтролисане примене. Негативне појаве морају бити правовремено идентификоване, ублажене или отклоњене,
уважавајући њихове специфичности.
Присутношћу у друштвеним мрежама можемо унапредити нашу информисаност о
томе шта се дешава у виртуелној заједници, можемо вршити процену реакције циљне
јавности и правовремено реаговати у циљу бољег разумевања. Топ менаџмент мора
идентификовати ефекте које жели постићи у друштвеним мрежама у складу са циљевима
и задацима и поступати плански и организовано ка остварењу тих ефеката. Присут8

K. Ђурић-Атанасиевски, З. Бобар, Друштвени медији и систем одбране, Војно дело, 2013, стр. 119–120.
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ност организације, пројеката, категорија кадра и појединаца на друштвеним мрежама,
уколико претходно нису дефинисани и одобрени циљеви, сврха, минимум садржаја и
овлашћења, може нанети више штете него користи, зато је неопходно дефинисати процедуре које ће дати одговоре на питања ко, шта, како, где, када и под којим условима
овлашћено лице може одржавати профил/страницу или канал на друштвеним мрежама.
Друштвене мреже могу бити од изузетног значаја у кризном комуницирању, нарочито
у ситуацијама када се у недостатку званичних информација шире гласине и дезинформације, које могу имати штетне последице у формирању става о насталој кризи и реаговању
система одбране. Извор оваквих информација мора бити контролисан, усклађен са прописаним процедурама и дистибуиран на друштвене мреже са једног места.
Комуницирања у друштвеним мрежама мора бити усклађена са потребом да се заштите организација, лична безбедност, приватност података од сајбер напада и дезинформација9.
Претрпаност информацијама, односно (и)релевантност и непровереност информација које се нуде посредством нових медија, а посебно друштвених мрежа, једна је од лоших страна те врсте медија, зато је неопходно континуирано проверавати информације
које користимо или делимо.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Мноштво постојећих информација на друштвеним мрежама, брзина повећавања
броја корисника и квантума информација, разноврсност њиховог садржаја, усмерења и
развоја, носе значајан потенцијал за ризик од штетног утицаја по организацију. Стога,
свака организација која у својој бити има потребу да максимизира пословне шансе, а пословне опасности сведе на најмању могућу меру, треба да идентификује и адекватно сагледа све аспекте ризика и непрекидно управља ризиком. У условима брзог технолошког
напретка и повећавања броја корисника и њихових активности на друштвеним мрежама неопходно је „управљати ризиком, посебно правовремено идентификовати ризик и
анализирати кључне карактеристике“10. Тако се ризик доводи у димензију предвидивих
кретања, према којима се пословном политиком активно делује и смањује рањивост у
онлајн окружењу. Међутим, некада је веома тешко предвидети све могуће ризике због
разноликости корисника друштвених мрежа, њихове старости, интересовања, ставова,
индивидуалних особина и начина на који могу креирати и делити информације.
Свест о постојању ризика и праћење ризика важне су компоненте за идентификацију
и анализу. Без идентификације и анализе ризика није могуће управљати ризиком на оптималан начин. „Ефикасна метода да се избегне или умањи утицај ризика је редовна
анализа узрока и карактеристика ризика. Анализа ризика је важан извор информација
о спољашњем и унутрашњем окружењу, извештајима и прогнозама експерата“11. Нису
мање важне ни превентивне активности засноване на потреби да се благовремено избегну или смање утицаји ризика.
На слици је дат модел анализе ризика који је основа за доношење одлука у процесу управљања ризиком. Анализа ризика почиње успостављањем концепта с циљем
дефинисања процеса. Лажне информације или полуиформације могу се друштвеним
мрежама ширити невероватном брзином, што организацији може нанети несагледиву
штету, па је идентификација таквих претњи први корак у анализи ризика и управљању
ризиком. Идентификација ризика, његова процена и евалуација спроводе се с циљем
опредељивања свих потребних информација које су неопходне менаџменту ради
доношења одлука чији је циљ смањивање претњи на друштвеним мрежама које могу
имати штетан утицај на остваривање постављених циљева и имиџ организације.
9 Упутство о обавештавању јавности о активностима МО и ВС, МЦ „Одбрана“, Београд, 2015.
10 А. Larionovs, A. Teilansi, P. Grabusts, CORAS for Threat and Risk Modeling in Social Networks, Procedia
Computer Science, 2015, no. 43 p. 26–32.
11 Brandon, D., Project Management for Modern Information Systems, IGI Publishing, 2006. p. 417.
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Анализа ризика
Извор: Stølen, K. The CORAS Method. Process,
Concepts and Notation, SINTEF, 2011, стр. 27.
Стреловитим растом броја корисника друштвених мрежа претње и рањивост расту,
па је процес управљања ризиком на друштвеним мрежама, посебно идентификација ризика и анализа кључних фактора, есенцијално битан за доношење управљачких одлука
и остваривање пројектованих циљева организације.
КРИЗНО КОМУНИЦИРАЊЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Кризно комуницирање је један од кључних сегмената кризног менаџмента. То је посебно подручје односа с јавношћу које обухвата предвиђање могућих кризних догађаја,
припрему за њих и решавање криза и комуницирање са заинтересованим и другим
јавностима организације, као и посткризно оцењивање предузетих мера.12
Прецизна упутства о начину, процедурама и правилима комуницирања у кризним
ситуацијама обично регулишу интерни прописи организације. Ризици присутни на
друштвеним мрежама у процесу кризног комуницирања умањују се добром припремом
запослених, који морају бити упознати са кључним одредбама прописа који се односе на
кризно комуницирање и обучени да безбедно користе друштвене мреже13. Друштвене
мреже су незаобилазне у процесу кризног комуницирања због своје брзине, расположивости и директног контакта са циљном јавношћу. Поред дистрибуције информација, то
је средство које допушта дијалог заинтересованих страна. Карактеристике друштвених
мрежа нам дају могућност да остваримо непосредни контакт са заједницом, али и да
пратимо развој комуникација заинтересованих страна и погођених у несрећи или незгоди која је предмет кризног комуницирања14.
Ко је овлашћен да комуницира у кризној ситуацији на друштвеним мрежама одређује
лице које је одговорно за кризно комуницирање. Званична саопштења која се оглашавају
на веб-сајту о конкретној кризној ситуацији морају садржати везу ка профилима/стра12
13
14

Ж. Кешетовић, Кризни менаџмент, Факултет безбедности, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 165.
Упутство о обавештавању јавности о активностима МО и ВС, МЦ „Одбрана“, Београд, 2015.
Смернице за стратегију комуникације Министарства одбране и Војске Србије, МЦ „Одбрана“, Београд, 2013
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ницама на друштвеним мрежама. Тако ће тим за комуницирање у кризним ситуацијама
ставити до знања да је непрекидно расположив на друштвеним мрежама (7/24) и да заинтересована заједница може постављати питања и бити правовремено упозната о свим
детаљима, не чекајући нова саопштења. Најбољи пут деловања у кризним ситуацијама
на друштвеним мрежама су постојеће странице и профили дате организације, јер су
профили и странице отворени канали комуницирања са циљним групама на којима је
изграђен кредибилитет и којима се верује.
Кризна ситуација захтева непрекидно праћење друштвених мрежа, како бисмо дошли до сазнања о томе које су информације потребне јавности. Неопходно је да лица задужена за комуницирање у кризним ситуацијама правовремено и на најбољи могући
начин дају одговоре на постављена питања. Тако ће спречити ширење дезинформација
и гласина на друштвеним мрежама. Дељење информација са другим профилима и страницама на друштвеним мрежама у кризним ситуацијама ће осигурати досезање шире
јавности, која не прати конкретну организацију на друштвеним мрежама, а која битно
утиче на формирање јавног мњења у контексту кризне ситуације.
Када се криза заврши, анализа свега што се догодило доприноси успостављању модела понашања у сличним ситуацијама. Пожељно је користити метрику расположиву
на друштвеним мрежама и презентоване податке о кризи на друштвеним мрежама у
анализи конкретне кризе. Анализа је веома битна за евалуацију, а научене лекције могу
послужити као модел за искоришћавање присуства на друштвеним мрежама у кризним
ситуацијама. Погодност еволутивног приступа у развоју и примени друштвених мрежа
у кризним ситуацијама исказује се кроз потребу да се мења све што се није показало добрим у процесу комуницирања на друштвеним мрежама и неопходности примене алате
и технике које су имале позитивне ефекте и које доприносе ублажавању кризе.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Применом разматраног модела управљања ризиком, јасно дефинисаном стратегијом
и планским и организованим приступом у наступу на друштвеним мрежама Министарство одбране остварује позитивне резултате у наступу на друштвеним мрежама, што потврђују позитивни статистички показатељи и условима кризе. Званичне
информације за медије које Управа за односе са јавношћу Министарства одбране припрема у сарадњи са надлежним командама, јединицама или установама МО или ВС о
кризним ситуацијама објављују се на новим медијима и на званичним профилима/страницама МО и ВС на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter…).
Као студију случаја анализирали смо резултате наступа на друштвеним мрежама у
току мајских поплава 2014. године, када је Војска Србије била активно укључена у одбрану и отклањање последица од поплава, као и реаговања јавности на тим медијима.
У периоду 15–27. 5. 2014. године, планом односа са јавношћу на друштвеним мрежама дефинисане су тежишне активности на веб-порталу Министарства одбране и профилима/страницама МО на друштвеним мрежама, тако да обавештавање јавности буде
усмерено на ангажовање Војске Србије на одбрани од поплава, и то на:
− извештавање о ангажовању припадника Војске на утврђивању насипа;
− ангажовање припадника Војске на евакуацији грађана са поплавом захваћених
подручја;
− дотур хуманитарне помоћи ваздушним путем на подручја захваћена поплавом;
− обиласке званичника Министарства одбране поплавом захваћених подручја;
− активну комуникацију на друштвеним мрежама кроз странице и профиле МО и
ВС (facebook, twitter, youtube).
Идентификовани су ризици у форми питања која би могла бити изнесена као аргументи
у осуди ангажовања припадника Војске Србије у одбрани од поплава. Припремљени су од-
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говори на потенцијалне ризике и мултимедијални материјали који могу потврдити кључне
поруке упућене јавности у случају сценарија који се одвија уз претпостављени ризик.
Непрекидним двадесетчетворочасовним мониторингом друштвених мрежа у време
поплава и комуникацијом са циљаном јавношћу кориговани су првобитни планови, а
интензитет и облик интеракције са јавношћу прилагођен конкретним условима и потребама заинтересованих актера у комуникацији.
Реализацију свих активности на друштвеним мрежама вршио је формирани Тим
за информисање, који је био задужен за припрему стратегије наступа у медијима,
координацију, припрему и реализацију медијског праћења свих активности у вези са
ангажовањем припадника Војске Србије на одбрани од поплава.
Ефекти
Профили на друштвеним мрежама facebook и twitter показали су се у свом пуном капацитету и препознати су од грађана као званичан и поуздан извор информација.
Facebook страница МО и ВС од 2009. године до 15. маја 2014. године достигла је 28.000
‘свиђања’, а о њој је дискутовало око 5.000 посетилаца те друштвене мреже. Од 27. маја
2014. године facebook страница МО и ВС има 61.009 ‘свиђања’ (33.000 нових). Ову страницу је у време поплава коментарисало 140.000 корисника facebook-а. У посматраном
периоду више од 1.666.000 корисника видело је објаве на facebook страници МО и ВС15.
Twitter профил МО и ВС од 2011. године до 15. маја 2014. године запратило је 880
пратилаца. До 27. маја профил МО и ВС добио је нових 1500 пратилаца и објављено је
више од 200 кратких порука16.
Youtube канал МО и ВС од 15. маја до 27. мајa посетило је и прегледало један од клипова МО и ВС 34.730 корисника овог видео-блога, а прегледано је 62.684 минута видео
материјала17.
Интеграцијом профила/страница Министарства одбране и Војске Србије, вебсајта Министарства одбране и осталих веб-презентација система одбране значајно је
повећана видљивост тих веб-сајтова, а у кризним ситуација потврђени су кредибилитет
и поузданост интернет-медија система одбране као званичних интернет-страница. У
2014. години странице веб-сајтова МО и ВС дневно је посећивало 8.143 посетилаца, а у
периоду од 15. до 27. маја 2014. године више од 14.000 посетилаца, а преузето је више од
730 GB видео и фото материјала.
Очигледан је изразит пораст посећености веб-презентација МО у данима поплаве, те је 18. маја достигнута посећеност од 20.000 посетилаца. Преузети видео и фото
материјал дељен је на друштвеним мрежама у форми вишеструког вирала, а преузиман
је и коришћен и у штампаним медијима.
Усмереност
Усмереност прилога о систему одбране је била следећа: 85% неутралних, 13% позитивних и 2% негативно интонираних прилога. Број негативних коментара на објаве које
је у том периоду пласирало Министарство одбране био је занемарљив и мерио се десетинама. Веб-редакција Управе за односе са јавношћу је, у складу са планским активностима, иницирала дискусије праћењем дешавања на терену и одговарала на сва постављена
питања у реалном времену, што је утицало на позитивну усмереност комуникације на
друштвеним мрежама и на креирање става јавног мњења о улози Војске Србије у одбрани и отклањању последица од мајских поплава.

15
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http://www.facebook.com/pages/Министарство-одбране-и-Војска-Србије/217288163671?ref=ts, 27. 4. 2015.
https://twitter.com/mo_i_vs, 27. 4. 2015.
https://www.youtube.com/minnovi, 27. 4. 2015.
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ЗАКЉУЧАК
Управљање ризиком подразумева планску и организовану активност носилаца
комуницирања у организацији. Предузимањем мера за идентификовање, процену и
отклањање ризика у процесу комуницирања кроз интернет-канале комуникација сводимо ризик на најмању могућу меру. Кризно комуницирање, као најосетљивији облик
комуницирања, захтева добру припрему и јасне процедуре којима се дефинише ко,
када и како може комуницирати у име институције. На основу анализе студије случаја
можемо закључити да профили организације на друштвеним мрежама у кризним
ситуацијама постају ефикаснији канал комуникација од веб-сајтова МО и ВС и да, уколико имају уверљиве аргументе и присутни су на друштвеним мрежама, комуникатори
могу задобити поверење и утицати на формирање јавног мњења по питањима битним
за организацију.
Указујемо да је потребно развити ефикаснији систем размене информација у кризним ситуацијама, како бисмо са једног места располагали потребним информацијама из
своје надлежности. У случају МО и ВС постојала је потреба за комуникацијом у реалном времену са свим битним чиниоцима који су учествовали у ангажовању снага, због
информисања грађана кроз друштвене мреже или дељења са другима у систему одбране
информација приспелих кроз друштвене мреже.
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CRISIS COMMUNICATION AND
RISK MANAGEMENT IN SOCIAL NETWORKS
Mihailo Zogovic, PhD
Zoran Bobar, MSc
Public Relation Department, Ministry of Defence of the Republic of Serbia
Abstract: Rapid environmental changes triggered by technological development and communication tools represent a challenge for modern organizations that tend to use business opportunities and minimize potential risks. If an organization does not communicate via social
networks, someone else will communicate instead of it. In such circumstances, presence in social media, if based on appropriate strategies, is greatly beneficial to knowledge and experience.
However, social networks carry high risks of false application, therefore optimal management of presence is the imperative for the success of a certain organization. Particularly important aspect of the use of social networks is crisis communication, especially in situations where
the lack of official information allows for spreading of rumours and misinformation, which
can have harmful consequences on the formation of the public opinion about the crisis and the
reaction of the organization to the crisis. Information overload, i.e. the (ir)relevance and unreliability of the information offered through the new media, especially through social media,
is one of the disadvantages of this type of media, and it is therefore necessary to focus on the
approach strategy, the continued presence and monitoring of the information.
The Ministry of Defence of the Republic of Serbia is the only Serbian ministry that singlehandedly uses social networks daily in the process of public informing and direct communication, starting from 2008. The communication is continuously managed, especially in crisis
situations, and evaluation provides a look into the trends, defines the risks and responses to the
perceived threats.
This paper presents the results of research on the effects of crisis communication of the
Ministry of Defence through social networks and the possibilities of the management over
risks that exist in this area.
Keywords: crisis communication, risk management, security and defence, new media, social media, public relations.

ИЗЛАГАЊЕ ЛИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ФОТОГРАФИЈА НА
ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА И РИЗИЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ МАЛОЛЕТНИЦА1
Мр Љиљана Стевковић2
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Виктимолошко друштво Србије
Др Милица Ковачевић3
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Сажетак: Убрзани развој информационе технологије и с њим повезан глобални
тренд виртуелног дружења и „живота“ у сајбер простору, са собом повлачи бројне
ризике по конзументе оваквог тренда. У ери сајбер живота и великог „богатства“
појавних облика компјутерског криминалитета, све чешће се сусрећемо са различитим облицима виктимизације младих на друштвеним мрежама. Томе доприноси како
недовољна компјутерска и информациона писменост родитеља, тако и недовољна
свест младих о ризицима које пласирање личних информација и постављање
фотографија са собом носи. Овај рад има за циљ да прикаже резултате квалитативног истраживања о понашању малолетница на друштвеној мрежи Фејсбук и њиховој
виктимизацији која је резултат употребе и злоупотребе њихових онлајн доступних података и фотографија. Истраживање је реализовано на узорку од 20 малолетница узраста од 12 до 17 година применом дубинског интервјуа. Истраживањем
је настојано да се утврди да ли постоје разлике у ризицима виктимизације између
малолетница које на Фејсбук свесно постављају своје фотографије на којима су „изазовно“ или оскудно одевене и малолетница на чијим профилима нису присутне
такве фотографије. На самом почетку приказане су методолошке карактеристике
овог истраживања. Потом су приказани резултати истраживања који се односе на
понашање испитаница на друштвеним мрежама и информисаност родитеља о том
аспекту њиховог живота и свакодневних активности, као и они који се односа на
искуства виктимизације малолетница у погледу образаца понашања „виртуелних насилника“ и последица које су таква искуства испитаница изазвала. У закључном делу
ауторке су, на основу резултата истраживања, дале препоруке за бољу заштиту малолетница на друштвеним мрежама и умањења личних безбедоносних ризика.
Кључне речи: друштвене мреже, малолетнице, виктимизација, фотографије, ризик по безбедност
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Свакодневни живот постао је готово незамислив без употребе информационих
технологија. Ово се посебно односи на младе који су на те технологије упућени од
најранијих дана, с обзиром на то да преко њих комуницирају, упознају свет, уче и
забављају се. Друштвене мреже су у толикој мери коришћене међу младима да је права
реткост да неко од њих нема профил на макар једној од њих. Најновија истраживања
у САД показују да 92% тинејџера старости од 13 до 17 година свакодневно користи
интернет, те да од овог броја чак 71% има профил на Фејсбуку.4 У Европи такође
1 Овај рад је резултат рада ауторки на пројекту бр. 179044 Методологија евидентирања криминалитета
као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију, који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, а имплементира Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду. Пројектом руководи проф. др Весна Николић-Ристановић.
2 stevkoviclj@gmail.com
3 bucak80@gmail.com
4 Lenhart, A. (2015) Teen, Social Media and Technology Overview 2015, Pew Research Center.
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континуирано расте употреба интернета од стране младих. Према подацима Eurostat-a
у 2011. години је на територији свих европских земаља, 83% тинејџера старости од 16
до 19 година користило интернет на дневном нивоу, док је у истој узрасној категорији
години у 2014. години тај број порастао на 90%. Када су у питању друштвене мреже, подаци Eurostat-а показују да је у 2011. години у Европи 80% младих, старости од 16 до 24
године, користило друштвене мреже попут Фејсбука и Твитера, док је 2014. године исто
чинило чак 84% ових лица5. Овај тренд се више не односи само на тинејџере и младе,
већ и на децу, па је тако једним истраживањем у Шведској утврђено да деца приступају
интернету већ са четири године6.
Друштвене мреже се могу дефинисати као сајтови смештени на world wide web-у који
корисницима омогућавају: конструисање и презентовање сопствених јавних или полујавних профила у оквиру дате мреже, формирање листе корисника друштвене мреже са
којима ће се потом бити у контакту, те разгледање профила других корисника и профила корисника који су на туђим листама контаката7. Данас постоји огроман број друштвених мрежа, а свакодневно се и умножавају, те су уз Фејсбук и Твитер, најпопуларнији
Бебо (са 117.000.000 корисника), Гугле+ (са 1.600.000.000 корисника), Хабо (мрежа за
тинејџере са 268.000.000 корисника), Инстаграм (мрежа за дељење фотографија и видео-снимака са 150.000.000 корисника), Оркут (мрежа популарна у Индији и Бразилу, са
100.000.000 корисника и друге8. Кључна одлика свих поменутих друштвених мрежа јесте
да олакшавају комуникацију и упознавање, с обзиром на то да су профили корисника
најчешће јавни и да је лако могуће ступити у контакт са креатором профила, иако се све
више уводе и опције уз помоћ којих профил престаје да буде јавно доступан и којима се
онемогућава комуникација са непознатима.
Не може се порећи да присуство на друштвеним мрежама собом доноси мноштво
предности, као што су јефтина, брза и неограничена комуникација, ширење видика и
знања, као и стицање и одржавање пријатељстава. У литератури проналазимо и ставове
да се кроз учешће на друштвеним мрежама чува и обогаћује социјални капитал, те стичу
и брусе социјалне вештине9. То би се посебно могло односити на мреже попут LinkedIn
које подстичу креирање и размену професионалних профила својих корисника, мреже које подстичу сарадњу између научних истраживача, али и мреже које омогућавају
лакшу комуникацију са познаницима које ретко виђамо. С друге стране, исто тако није
спорно да неадекватно коришћење друштвених мрежа носи све опипљивије ризике по
безбедност корисника.
Полазећи од потенцијалних ризика боравка младих на интернету, овај рад има за
циљ да прикаже резултате квалитативног истраживања о понашању малолетница на
друштвеној мрежи Фејсбук и њиховој виктимизацији која је резултат употребе и злоупотребе њихових онлајн доступних података и фотографија. Након кратког увода о
друштвеним мрежама и ризицима боравка младих на интернету, приказане су основне
методолошке карактеристике овог истраживања. Потом су приказани резултате који се
односе на понашање испитаница на друштвеним мрежама и информисаност родитеља
о том аспекту њиховог живота и свакодневних активности. У наставку су приказани
резултати који се односа на искуства виктимизације малолетница у погледу образаца понашања „виртуелних насилника“ и последица које су таква искуства испитаница изазвала. У закључном делу, на основу добијених резултата истраживања, дате су
препоруке у погледу могућности боље заштите малолетница на друштвеним мрежама и
умањења личних безбедоносних ризика.
5 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home, страници приступљено 2. 4. 2015.
6 OECD, The protection of Children Online, 2012, 18. http://www.oecd.org
7 Boyd, D., Ellison, N. (2008) Social Network Sites: Definitions, History and Scholarship, Journal of Computer
Mediated Communication, 13, стр. 210−230.
8 Према: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites, приступљено 12. априла 2015.
9 Ellison, N., Steinfield, C., Lampe, C. (2007) The Benefits of Facebook ‘‘Friends’’: Social Capital and College
Students’ Use of Online Social Network Sites”, Journal of Computer-Mediated Communication, 12, стр. 1161−1165.
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ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ − НЕМИНОВНОСТ ИЛИ РИЗИК?
Свесни смо да нам интернет умногоме олакшава и лични и професионални живот.
Такође, свесни смо да ће технологија све више напредовати, и, самим тим, пружати
све више могућности. Али, истовремено, и носити све више (потенцијалних) ризика.
Управо деца и млади представљају кориснике интернета и друштвених мрежа који су
у највећој мери изложени различитим ризицима виктимизације. Организација за европску безбедност и сарадњу (скраћено: ОЕБС) систематизовала је ризике којима су
изложена деца као корисници интернета. Сви ризици су подељени на ризике услед
излагања непримереним садржајима (content risks) и на ризике услед небезбедних контаката са другим корисницима (contact risks). Непримерени садржаји се могу поделити
на оне чије је циркулисање и иначе законом забрањено, на садржаје непримерене узрасту деце и на садржаје који популаришу негативне обрасце понашања. Тако је у највећем
броју држава илегално промовисање расизма и бестијалности и растурање материјала
који садрже елементе дечије порнографије (нелегални садржаји). Сцене насиља и порнографски садржаји спадају у материјале непримерене узрасту, док би се давање савета за самоповређивање и самоубиство, или пропагирање поремећаја у исхрани попут
анорексије, могли окатегорисати као утицај на усвајање негативних образаца понашања.
Небезбедне контакте на интернету експерти ОЕБС-а деле на: а) контакте путем којих се
стварају предуслови како би се касније остварио контакт при коме би дете могло бити
виктимизовано (грађење односа у којима дете стиче поверење у лице са којим контактира − cybergrooming − да би се потом остварила сексуална експлоатација детета); б) контакте услед којих су деца изложена агресивном понашању других корисника (вређање и
подсмевање обично од стране других вршњака, енгл. cyberbullying); и ц) контакте путем
којих, због непромишљености, дете доприноси настанку штетне последице (коцкање на
интернету, учествовање у пиратерији које може условити каснију одговорност, сходно
грађанском и кривичном праву, и слично).10
Кључни проблеми који доприносе небезбедности деце на интернету и друштвеним
мрежама могли би се свести на неосвешћеност деце у погледу ризика којима су изложени и на немогућност родитеља да остваре адекватан надзор над активностима деце. Када
је реч о ризицима по безбедност, у медијима уобичајено проналазимо сензационалистичке наслове о насиљу и педофилији на мрежи, при чему конструктивно сагледавање
проблема и едукативни моменат остају у другом плану. Ово доприноси креирању стереотипа о томе да су ризику изложене готово искључиво девојчице које вребају средовечни мушкарци педофили, иако су и дечаци и девојчице изложени и другим ризицима,
при чему ни комуницирање са другом децом и малолетницима не мора бити сасвим
безбедно. Истраживање спроведено у Белгији указује да тинејџери изјављују да нису забринути за очување приватности својих података на друштвеним мрежама, те да је овакав став утолико израженији уколико је реч о млађој деци11, с тим што су ипак старији
малолетници ти који ће чешће изложити оне приватне податке који могу угрозити нихову безбедност12. Утврђено је и да деца при анкетирању изјављују да немају проблема са подешавањем поставки које гарантују безбедност на друштвеним мрежама, док
проучавање профила при научним истраживањима указује на битно другачије стварно стање13. Анкетирање деце у Европској унији указује на то да је током 2013. године
4% деце узраста од 11 до 16 година примило поруке са експлицитним садржајем, 17%
деце узраста од 9 до 16 година је изјавило да на мрежама комуницира са лицима која
не познаје из „стварног“ живота, док је свега 3% деце отишло да се упозна са лицима са
10 OECD (2012) The protection of Children Online, стр. 25−33.
11 Када говоримо о детету мислимо на лице млађе од 18 година, сходно Конвенцији УН о правима детета
(1989, Њујорк), дакле супротно српским кривичноправним прописима који дететом сматрају лице млађе
од 14 година.
12 Vanderhoven, E., Schellens, T., Valcke, M. (2013) Exploring the Usefulness of School Education about Risks on
Social Network Sites: A Survey Study. Journal of Media Literacy Education, 1, стр. 286−292.
13 Vanderhoven, E., Schellens, T., Valcke, M., Raes, A. (2014) How Safe Do Teenagers Behave on Facebook? An
Observational Study. Plos One, 9, стр. 1−10.
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којима је претходно ступило у контакт преко интернета, при чему ови контакти нису
резултирали било каквом виктимизацијом малолетника.14
Медијска експонираност случајева у којима су деца била угрожена или виктимизирана од стране пунолетних сексуалних преступника уживо, а након иницијалног контакта на друштвеним мрежама, очигледно помаже у подизању свести, те је последњих
година несумњиво допринела избегавању таквих ризичних контаката од стране деце15.
Међутим, недовољно се говори о другим опасностима непромишљеног објављивања
фотографија и личних података на интернету. Тако је последњих година појава секстинга (енгл. sexting, кованица од речи sex и texting − слање порука) веома заступљена међу
тинејџерима. Овај облик негативног понашања, који подразумева размену текстуалних
порука експлицитног садржаја и фотографија на којима се виде наги делови тела и/или
сексуални чин, најпре се појавио у САД, а сада већ није стран многим тинејџерима широм
света. Поруке и фотографије се пре свега размењују између вршњака, с тим што једном
одаслата порука лако стиже до оних којима није била намењена. Једним истраживањем
је утврђено да између 39% и 65% адолесцената у САД практикује секстинг, а овако висок
проценат се објашњава чињеницом да су они несвесни ефеката које њихово понашање
може да произведе16. Све више се говори о последицама које овакво понашање може
да изазове у тинејџерским годинама када свака грешка младог човека може довести до
одбацивања или исмевања од стране вршњака, али и последицама које секстинг може
имати на друштвени углед и могућност запослења. Изузетну медијску експонираност
доживео је трагични случај Amande Todd, петнаестогодишње Канађанке, која се особи
са којом је комуницирала путем видео-чета показала у топлесу. Снимак је потом проциркулисао интернетом, а девојчица је запала у депресију услед константног вређања од
стране вршњака у школи. Агонија је окончана њеним самоубиством17.
Излагање фотографија и личних података може резултирати негативним последицама и уколико није реч о фотографијама које приказују нагост, односно о експлицитним
садржајима. Могуће је да фотографије буду смештене у негативан контекст и пропраћене
негативним коментарима, што може погубно утицати на самопоуздање детета. Тако је
пре нешто више од годину дана на Фејсбуку формирана група на чијој страници су изложене донекле провокативне, полунаге, али не и наге, фотографије малолетница из
Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске, уз које је администратор групе додао погрдне и
увредљиве коментаре. Администратори Фејсбука су првобитно одбили захтев малолетница и њихових родитеља да ова група са 56.000 пратилаца буде блокирана, с обзиром да
садржај фотографија није имао непосредну сексуалну конотацију18. После неког времена група је ипак уклоњена, али су се убрзо на интернету појавиле различите варијације
на исту тему. О последицама по ове девојчице, од којих су многе становнице мањих
средина, може се само нагађати.
Родитељи све теже контролишу активности своје деце на интернету. С једне стране, родитељи су свесни да рестриктивни надзор може бити и те како контрапродуктиван, с обзиром да деца данас путем интернета комуницирају са другом децом, као и
да је интернет неисцрпан извор информација и забаве, те да би неучествовање у свим
овим активностима могло угрозити напредак и социјализацију деце. С друге стране,
могућности родитеља да контролишу децу на интернету директно зависе од њихових социо-економских прилика, образовања и блискости са децом, при чему данас ни најмање
није неуобичајено то да родитељи нису довољно компетентни и технички потковани за
надзирање деце на интернету, односно да се деца боље разумеју у ову технологију19.
14 Livingstone S., Haddon, L., Vincent, J., Mascheroni, G., Olafsson, K. (2014) Net Children Go Mobile: The UK
Report. London: London School of Economics and Political Science, London, стр. 42−47.
15 Videti Livingstone et al., (2011, 2014).
16 McLaughlin, J.H. (2010) Crime and Punishment: Teen Sexting in Context. Penn State Law Review, 155, стр. 145.
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Amanda_Todd
18 Бета пресс (2014) „Група на ФБ − Освета девојци“, 23. април 2014.
19
Ковачевић-Лепојевић, М., Жунић-Павловић, Ковачевић, М. (2014) Родитељски надзор деце и
адолесцената на интернету. У: Д. Тодоровић, Д. Петровић, Д. Прља (ур.) Интернет и друштво, Београд,
Ниш: Институт за упоредно право, Српско социолошко друштво, Филозофски факултет у Нишу, стр. 460.
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Истраживање које се бавило понашањем деце у ЕУ на интернету указује на облике надзора које родитељи најмасовније користе. Истраживањем је обухваћено 25.000
деце и њихових родитеља са територије земаља у ЕУ, у периоду од 2009. до 2011. године.
Сходно резултатима, родитељи деце старости од 13 до 16 година изјавили су да 74%
њих користи антивирус програме и програме за блокирање електронске поште од непознатих пошиљаоца како би заштитили децу (junk mail), да 23% њих надзире сајтове
које деца посећују. Поред тога, 36% родитеља се упознаје са листом дететових пријатеља
на друштвеним мрежама, 39% родитеља надзире оно што дете представља на сопственом профилу, 55% родитеља заједно са децом скида садржаје попут музике и видеоклипова, док 60% родитеља разговара са својом децом о томе како се понашати на интернету, односно помажу деци да разреше ситуације због којих се непријатно осећају
при коришћењу интернета и да разлуче који сајтови нуде квалитетне, а који неподобне
садржаје20. Занимљиво је да су се ставови деце у вези са родитељским надзором углавном
поклапали са оним што су и сами родитељи изјављивали, с тим што је преко 30% деце
изјавило да понекад не поштују забране и смернице које им родитељи постављају21. На
основу анализе података истраживачи закључују да родитељи генерално нису довољно
активни у упућивању малолетника у начине безбедног понашања на интернету, при
чему закључују да родитељи солиднијег социо-економског и образовног статуса чешће
разговарају о ризицима и мерама заштите, уз слабије примењивање мера које се своде на
онемогућавање дечијих активности на интернету22. Логичан закључак је и да родитељи
који и сами користе интернет чешће саветују своју децу у односу на оне родитеље који
иначе избегавају мрежу.
ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ, БЕЗБЕДНОСТ
ДЕЦЕ И МЛАДИХ И ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ
Евидентно је да су државе уочиле да се проблем (не)безбедности деце на интернету
не може препустити случају, те да све више осмишљавају стратегије којима ће се руководити. Примат се даје превентивним мерама и едукацији. О наведеном сведоче и бројни
интернационални документи о овој материји.
Савет Европе је усвојио Конвенцију о заштити деце од сексуалног искоришћавања и
сексуалног злостављања.23 У преамбули конвенције упозорава се на то да се информационе технологије све чешће злоупотребљавају у сврхе сексуалне експлоатације деце, услед
тога што ове технологије све чешће користе и деца и одрасли, те да њихове специфичности изискују интернационалну сарадњу при сузбијању злоупотреба. У члану 6 наглашено је да успешна борба изискује упознавање деце са ризицима, и то на основношколском
и средњошколском нивоу у оквиру ширег сексуалног образовања, те да опасностима
скопчаним са употребом информационих технологија треба посветити посебну пажњу.
Осим државе, и цивилно друштво и медији треба да дају свој допринос у сузбијању сексуалне експлоатације деце, при чему сектор који се бави информационим технологијама
има посебно битну улогу. Члан 23 обавезује државе да у своје кривично законодавство
уведу одредбе које би инкриминисале успостављање електронских контаката који имају
за циљ повезивање одраслих и малолетних лица у циљу касније сексуалне експлоатације
малолетника. Сходно овој одредби, Кривични законик РС24 је чланом 185б предвидео
кривично дело Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према малолетном лицу.
Законодавац предвиђа да ово дело чини лице које, у циљу извршења кривичних дела
20 Livingstone et al. (2011) EU Kids Online, London: London School of Economics and Political Science, стр. 34.
21 Livingstone et al. (2011) EU Kids Online, London: London School of Economics and Political Science, стр. 35
22 Исто.
23 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse
(ETS 201 “Lanzarote Convention”, Lanzarote, 25.10.2007)
24 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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против полне слободе, користи поменуте технологије како би договорило састанак са
малолетним лицем, а потом се и појављује на договореном месту. Тежи облик постоји у
случају када се договара и одлази на састанак са дететом (особом млађом од 14 година),
за шта је прописана казна од једне до осам година.
Савет Европе је усвојио и већи број препорука, односно правно необавезујућих докумената. Један од њих је Препорука Рец(2009)5 о мерама за заштиту деце од штетних садржаја и понашања и за промовисање активног учешћа деце у области информационих технологија и комуникација25. Међу ризике који вребају децу на интернету се,
између осталог, убрајају изложеност порнографским садржајима, прогањање (stalking)
и нарушавање приватности, те се наглашава да ове појаве могу нарушити психо-физичко и емоционално благостање деце. Ова препорука Комитета министара сугерише да
треба предузети мере како би садржаји на интернету били транспарентно категорисани и обележени, што би деци и родитељима омогућило да информисано одлучују о активностима на мрежи. У том смислу се пропагира осмишљавање паневропских ознака
и категорија које би се користиле на интернету у циљу означавања поузданих сајтова
и садржаја, с том оградом да се примена оваквих мера пре свега базира на принципу
добровољности.
Препоруком Рец(2006)12 о оснаживању деце за учешће у области информационих
технологија и комуникација26 Савет Европе ставља акценат на едукацију деце и сугерише развијање педагошких мера и осмишљавање учила путем којих ће се деца на
пријемчив начин упућивати у ризике одређених понашања на интернету. Примена
оваквих мера претходно изискује подизање свести запослених у сектору васпитања и
образовања, како би они били оспособљени да деци разложно укажу на ризике. Препорука констатује да је од великог значаја и спровођење истраживања путем којих би се
упознала мотивација и механизми понашања деце на интернету, при чему треба консултовати и припаднике како јавног, тако и приватног сектора који се баве информационим технологијама.
На нивоу Европске уније усвојена је Директива о аудиовизуелним медијима, број
2010/13, од 10. марта 2010. године,27 која препоручује едукацију деце о садржајима и безбедности на интернету, као и одговарајуће методе за филтрирање садржаја који су доступни деци. Осим тога у ЕУ је инициран програм Safer internet Plus Programme у оквиру
кога, под окриљем Европске комисије, компаније које послују у области друштвених
мрежа саме осмишљавају стратегије за бољу заштиту деце корисника тих истих мрежа.
Тако су бројне компаније, попут Епла, Беба, Мајспејса, Дојче телекома, Фејсбука, Франс
телекома - Оранж, Гугла, Нетлога, Нинтенда, Нокије и Водафона, усвојиле Принципе за
безбедно приступање друштвеним мрежама у ЕУ (Safer Social Networking Principles for the
EU), од 10. фебруара 2009. године. Не треба губити из вида да документ у коме су садржани принципи нема правно обавезујући карактер, већ да служи као препорука које
би не само поменуте, већ и друге компаније у истој области, требало да се придржавају,
како у интересу деце и у општем интересу, тако и у циљу очувања сопственог интегритета и друштвеног угледа. Први принцип се односи на едукацију, и своди се на то да употреба друштвене мреже треба да буде устројена тако да и деца и друга лица једноставно
овладају вештинама путем којих ће чувати своју безбедност на друштвеним мрежама.
Следећи принцип обавезује компаније да при развијању друштвене мреже воде рачуна
о потенцијалним ризицима по децу, те да на основу потенцијалног или утврђеног ризика уводе заштитне мере, као што је блокирање појединих садржаја и онемогућавање
25 Recommendation CM/Rec (2009)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to protect
children against harmful content and behaviour and to promote their active participation in the new information
and communications environment
26 Recommendation Rec (2006)12 of the Committee of Ministers to member states on empowering children in
the new information and communications environment.
27 Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of
certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision
of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive)
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деце одређеног узраста да користе одређене аспекте мреже. Трећи принцип се залаже
за примену техничких решења која подижу ниво безбедности, као на пример аутоматска немогућност јавног увида у лични профил малолетног корисника мреже. Четврти и
пети принцип се залажу за увођење опције за пријављивање непримереног понашања
на друштвеној мрежи, и за брзо реаговање администратора по пријави. Шести принцип сугерише да компаније што детаљније и аргументованије обавесте кориснике
о могућности заштите приватности на мрежи путем примене доступних техничких
решења, што би требало да мотивише кориснике да се одговорније односе према заштити приватности. Последњим, седмим принципом компаније се обавезују да континуирано надзиру дешавања на мрежи како би примениле адекватне мере реаговања, попут
ангажовања модератора, блокаде садржаја и слично28.
Ипак, када је реч о заштити деце на интернету и друштвеним мрежама путем примене законских забрана, треба имати у виду да је имплементација слова закона веома
сложена, а некада чак и неизводљива. Наиме, повреда права детета се одиграва у виртуелном простору где је практично немогуће извршити поделу надлежности и одредити домене суверенитета држава. Такође, могућно је да једно понашање буде забрањено
у једној држави, а дозвољено у другој, што може довести у питање заштиту интереса
онда када се дете и преступник налазе у различитим земљама. Из тих разлога поменути међународни документи инсистирају на што ближој међународној сарадњи и
међусобној усаглашености националних прописа.
ИСТРАЖИВАЊЕ ВИКТИМИЗАЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЦА
НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ
Методолошки оквир
Предмет истраживања било је понашање малолетница на друштвеној мрежи Фејсбук,
и у вези са тим, ризици и облици виктимизације којима су изложене. Конкретније,
истраживање је било фокусирано на утврђивање да ли, на који начин и у којој мери
онлајн доступни подаци и фотографије доводе малолетнице у ризик од виктимизације.
Из овако дефинисаног предмета проистекли су циљеви истраживања који подразумевају
долазак до сазнања:
1) о ризицима виктимизације малолетница на друштвеној мрежи Фејсбук, а у вези са
врстом и количином приватних информација и фотографија које чине доступним,
2) о облицима и карактеристикама виктимизације малолетница на друштвеној мрежи Фејсбук, односно карактеристикама жртве и „насилника“,
3) карактеристикама породице малолетница које су изложене виктимизацији на
друштвеној мрежи Фејсбук,
4) последицама по жртву и породицу.
Истраживање је реализовано применом квалитативне метологије, јер нам је циљ био
да што детаљније испитамо ризике и облике виктимизације малолетница на друштвеној
мрежи Фејсбук. Ово истраживање представља наставак квалитативног истраживања из
2012. године29. И овог пута циљ није био да се појава испита у квантитативном смислу,
на што већем узорку испитаника, него да се појава што боље „упозна“ у квалитативном
смислу, на основу информација добијених од малолетних жртава. Жртве су идентификоване анкетирањем ученица у једној основној и једној средњој школи. Ученицама седмог
и осмог разреда основне школе и првог, другог и трећег разреда средње школе подељен
28 Safer Social Networking Principles for the EU, 10 february 2009, Principles 1−7. Доступно на: https://ec.europa.
eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/sn_principles.pdf, приступљено 30.4.2015.
29
Истраживање је реализовано 2012. године, а резултати су презентовани на ИИИ годишњој
конференцији Виктимолошког друштва Србие. Више у: Стевковић, Љ. (2012) Друштвене мреже као средство
сексуалног узнемиравања малолетница. III годишња конференција Виктимолошког друштва Србије, Жртве
и савремени друштвени контекст: теорија, пракса и активизам. Београд, 22−23 новембар, стр. 23.
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је кратак упитник који је био анониман. При томе, ученицама је дата инструкција да,
уколико препознају неко од наведених образаца понашања и идентификују га са оним
што се њима догодило, и уколико желе више о томе да разговарају, да на упитнику оставе
контакт телефон родитеља како би се придобила њихова дозвола за даљи разговор са малолетницама. На овај начин је, од 132 малолетнице идентификовано њих 27 које су биле
изложене неком облику виктимизације на Фејсбуку а које су желеле о томе детаљније да
разговарају. Након контакта са родитељима малолетница које су биле заинтересоване за
интервјуисање формиран је узорак од њих 20 узраста између 12 и 17 година. Потом су
испитанице подељене у две групе са циљем утврђивања постојања разлика: оне које су на
Фејсбук постављале и чиниле свима јавно доступне фотографије на којима су „изазовно“
или оскудно одевене, и оне на чијим профилима нема таквих фотографија.
Од истраживачких техника примењен је дубински, полуструктурирани интервју.
Истраживање је обављено током априла 2015. године, након чега су добијени подаци
обрађени применом квалитативне методе обраде и анализе података.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Време проведено на друштвеној мрежи, приватност, садржаји
Најпре нас је интересовало колико времена испитанице проводе на Фејсбуку, на који
начин проводе то време (у смислу да ли играју игрице, да ли „ћаскају“ са другим корисницима, и слично), колико имају пријатеља и да ли су то њима познате особе. Потом
нас је интересовало које своје податке чине доступним, коме су доступни, као и какве
фотографије постављају на профил. И, на крају, у овом сегменту, интересовало нас је
да ли, и на који начин, њихови родитељи контролишу њихово време и понашање на
Фејсбуку.
На основу свих ових истраживачких питања можемо идентификовати одређене карактеристичне обрасце понашања испитаница на овој друштвеној мрежи.
Наиме, највећи број испитаница (12) на Фејсбуку проводи више од четири сата дневно, потом 2−3 сата (4), 1−2 сата (3), и мање од једног сата (1). Једна од испитаница која
има 16 година и на овој друштвеној мрежи проводи више од четири сата описала је
то следећим речима: „Па знате како, тешко ми је сад да кажем колико времена...практично то се, мање више своди на цео дан. У школи, на информатици те прво науче да
направиш профил на фејсу. Онда, што на часу, што на одмору упалиш вај-фај и ето те
на фејсу, смараш се на часу, ето те на фејсу, ложиш се на лика из школе, и то ставиш
на фејс кад се бедачиш за њим...кидаш из школе, то обавезно мора да је на фејсу. Хм,
дођем кући, мало комп, мало фон али све стављам на фејс...и то сви моји другари раде.
То ти је оно...није се догодило ако није било на фејсу“ (испитаница се на ову констатацију
насмејала). Готово све испитанице су се сложиле са овом констатацијом да се нешто
није догодило уколико то није постављено на Фејсбук. То практично указује на то да се
већим делом друштвени живот испитаница своди на виртуелну комуникацију и потребу да што више информација из свог живота поделе са што већим животом, при чему
је управо та њихова „видљивост“ на друштвеној мрежи репер њихог самопоуздања и
самопотврђивања.
Када је у питању начин на који проводе време на Фејсбуку резултати показују да
већина њих ову друштвену мрежу користи за „ћаскање“ (16), док преостале четири испитанице углавном играју игрице. Са овим је повезано и питање које се односи на број
пријатеља и чињеницу да ли су то њима познате или непознате особе. Наиме, готово
све испитанице (18) у просеку имају између 300 и 500 пријатеља од којих су више од
половине њима непознате особе. Када је у питању полна и старосна структура њихових
пријатеља, једна испитаница је то описала на следећи начин: „Па момци доминирају наравно...другарица ионако имам довољно. А како их бирам, па мало их тражим, мало ме
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траже, па гледам слике, ако ми се свиди прихватам. А ове што знам, па њих све прихватам за пријатеље, брука би било да не прихватим“.
У погледу информација које чине доступним и фотографија које постављају на своје
профиле, ту је методолошки циљано направљена разлика између испитаница. Сходно
томе, половина је оних које од информација доступним чине само податке о датуму,
односно години рођења, школи и разреду, док друга половина оставља и број телефона, адресу, податке о местима која најчешће посећује, и слично. Када су у питању
фотографије, половина испитаница поставља велики број фотографија, у којима
доминирају фотографије „из провода“, са летовања у купаћем костиму, „изазовно обучена у изазовним позама“ (испитаница, 16 година). За разлику од њих, друга половина
испитаница поставља фотографије различитих садржаја, и углавном групне, односно са
неким од чланова породице или пријатеља.
Оно што се истраживањем издвојило као забрињавајуће јесте (не)контрола времена
које испитанице проведе на Фејсбуку од стране родитеља. Наиме, само две испитанице, и то најмлађе, су рекле да су родитељи у потпуности упознати са њиховим боравком и понашањем на овој друштвеној мрежи, и уопште на интернету. Родитељи преосталих испитаница су упућени да оне имају профил на Фејсбуку, као и када су на овој
друштвеној мрежи док су у кући. Међутим више од тога не знају, нити их контролишу.
Посебан проблем код овога представља то што родитељи већине испитаница нису, или
су слабо технолошки писмени, тако да ни не познају много интернет и информациону
технологију и њихове ризике. Једна петнаестоодишњакиња је то овако објаснила: „Мама
зна да упали комп и то је све. Ма она има телефон из праисторије, може само да зове и
прими поруку, ништа више. А ћале, па има он профил на фејсу, али нисмо пријатељи.
Ја му рекла да ми не шаље захтев да ме не брука, а и он рекао да неће да ја њега брукам.
Лепо њему, лепо мени.“ Ова испитаница је доживела вишемесечно вређање и претње од
стране групе других малолетница из њене школе.
Виктимизација: облици, карактеристике
Као што је наведно, све испитанице су биле изложене неком облику виктимизације
на Фејсбуку. Неки од њих су, у знатној мери, реметили њихово функционисање у породици и школи. Посматрано према томе шта су доживеле на Фејсбуку, а што сматрају
повређујићим и угрожавајућим, испитанице су издвојиле понашања која се могу подвести под тзв. cyber bulling (вређање, подсмевање, поруке мржње), компјутерски криминалитет (хаковање профила и мењање садржаја профила) и сексуално узнемиравање
(коментарисање фотографија са сексуалном конотацијом у коментарима, слање порука
са сексуалном конотацијом, отворени вулгарни коментари, позивање на „дружење“).
Када је у питању разлика у изложености овим понашањима између наведене две групе
испитаница резултати показују да су у обе групе подједнако присутна понашања која
подводимо под cyber bulling и компјутерски криминалитет, док су малолетнице које на
свом профилу имају провокативне фотографије знатно више биле изложене сексуалном узнемиравању, па и подсмевању, али са сексуалном конотацијом. Ово је уједно и
једина разлика која се запажа између ове две групе испитаница, када су у питању ризици
виктимизације. Оно што је интересантно, и потврђује полазну хипотезу, јесте да су коментари и поруке са сексуалном конотацијом почели да се појављују након постављања
провокативних фотографија на Фејсбук профил. Своја искуства испитанице описују на
следећи начин:
,,Повремено ми је слао поруке путем фејса у којима је писало да га привлачим и да полуди од узбуђења када гледа моје слике. Каже да сам права риба. Еј, па то ми се свиђало...
слала сам му фотографије с мора, па селфије у разним варијантама, и све је то било кул
док није до детаља описао шта би ми радио. Више ми није било ни смешно ни кул. Блокирала сам га. Али онда је правио лажне профиле и био стварно досадан, слао поруке. Није
ми било свеједно. А онда ружни коментари на фејсу. Тада сам рекла мами“. (17 година)
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,,Постала сам главна фаца у школи. Другарица ме сликала и поставила слике. Биле
смо луде тај дан. Пућила сам се, смејала, плазила, лудовала. Одједном лудило лајкова. А
онда и хејтери. Кулирала сам док на мојој згради неко није написао ‘Б. курва’. Признајем
прво сам кулирала. А онда смс исте садржине. Сад ме ћале вози у школу и враћа кући.
Бедак“. (16 година)
,,Послала сам Вуку слику, ја у кади. Сутрадан је цела школа имала ту слику. Било је
језиво. То зезање, то је да полудиш. Трајало је данима, недељама. Нисам хтела да идем у
школу, била сам очајна. На крају сконтам да није он него његов брат, да ми се освети због
другарице. Баш је успео, загорчао ми је живот“. (14 година)
Нека од ових понашања су трајала дуже време и понављала су се у краћим или дружим
временским интервалима: ,,Понекад би ми стизале поруке на сваких 15 минута. Знао је
напише да имам кожу као порцелан, да сам гипка и чврста као барбика. Знате ја тренирам ритмичку гимнастику и онда стављам своје слике са тренинга и такмишења“ (14
година). Две испитанице су након вишемесечног дописивања са непознатим мушкарцима
пристале да се са њима упознају. У једном случају је био у питању старији мушкарац, колега њеног оца с посла, док је у другом случају мушкарац, према процени испитанице, имао
око тридесетак година. Старији мушкараца је испитаницу позвао у његов стан који је, према његовим речима, био у близини места сусрета: ,,Хтела сам, и отишла бих вероватно,
да ме у том тренутку мама није звала јер је схватила да нисам код другарице. Тек касније
сам сконтала шта је могло да се деси....свет је пун свакаквих фрикова“ (16 година).
Интересантно је да се само седам испитаница пожалило родитељима, и то тек када су
осетиле нелагодност, односно страх, због провокација. Као разлоге што нису потражиле
помоћ од родитеља или неког другог испитанице су наводиле да нису желеле да буду
кажњене, да им родитељи ионако не могу помоћи јер ту ,,влада закон јачега“ (мисли се
на Фејсбук), да их је било срамота, и слично. У једном случају родитељи испитанице су
контактирали Центар за социјални рад, а онда и поднели кривичну пријаву.
Када је реч о начину на који испитанице доживљају своје искуство виктимизације,
њих пет сматрају да је то нешто пролазно, да једноставно нису имале среће и да се тако
нешто више неће поновити. Девет испитаница је осетило страх који је присутан и данас,
дужи период након непријатног искуства. Три испитанице су осећале стид који их је у
почетку толико ограничавао да нису напуштале учионицу током школског одмора, док
су три испитанице сматрале да су оне саме, као и њихови родитељи, криви за то што им
се догодило.
У погледу особа које су их излагале непријатним и узнемирујућим догађајима на
друштвеној мрежи, испитанице су наводиле да су то већином у питању особе мушког
пола, њима познате или непознате. У случају испитанице којој је хакован профил, на
њему измењен садржај и са њега слате поруке мржње у једну групу на Фејсбуку, починилац је непозната особа. У ситуацијама cyber bullinga, према речима испитаница, у
питању су биле особе женског пола, њихове вршњакиње, или мало старије од њих.
С обзиром да је седам испитаница информисало своје родитеље о свом искуству, занимало нас је како су родитељи поступили. При томе, у три случаја су родитељи сазнали
за искуство своје деце из других извора, да би им потом испитанице предочиле целу
ситуацију. Све испитанице су рекле да су родитељи осећали одговорност и кривицу,
потом страх (3) и бес, али не на њих него на особу/особе која/е јој/им то чини (4). Када
су у питању реакције родитеља, у пет случајева су родитељи почели да контролишу време које дете проводи на Фејсбуку, као и њихов профил и садржаје које посећује и које
прима. Шест испитаница је рекло да су родитељи побољшали односе са њима, у смислу
инсистирања на квалитетнијем и искренијем разговору, док је у једном случају, као што
је наведено, искуство малолетнице пријављено надлежним државним органима.
У погледу последица запажају се разлике у зависности од тога којем непримереном и
непријатном, па и угрожавајућем, понашању на Фејсбуку је малолетница била изложена.
Најтеже последице је оставило искуство сексуалног узнемиравања што се најбоље види
из следећих речи једне од испитаница: „Дуго сам имала ноћне море. Сањала сам га како
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ме прати, вија, стиже. Вриштала сам. Мама је данима плакала. Тата је викао на мене,
на маму. Сада смо сви добро, али сам и даље параноична. Следеће године ћу на факултет а
још се плашим да упознајем нове људе, да идем ноћу сама. Угасила сам профил. Још увек ме
је срамота јер је цела школа видела моје голишаве слике.Срамота ме од тате иако и он и ја
знамо да нисам то ја поставила. Не знам да ли ће то икада остати иза нас, иза мене“ (17
година). Четири испитанице су рекле да је њихово искуство довело до раскола у породици
и међусобног окривљавања на релацији мама−тата и тата−мама, као и родитељи−испитаница. То је, по њиховим речима, на њих саме деловало додатно фрустирајуће. Већина
испитаница је имала проблем социјалног функционисања у школи, односно окружењу
које је имало увид у њихову виктимизацију. Неке од испитанице које су на свој профил
постављале провокативне фотографије наводиле су да су наилазиле на осуду и одбацивање
од стране њихових вршњака, иако су оне у целој тој причи биле жртве.
ЗАКЉУЧАК
У раду су приказани резултати квалитативног истраживања искустава малолетница на
друштвеној мрежи Фејсбук, са аспекта ризика, облика и карактеристика виктимизације.
Посебан акценат је стављен на јавност и врсту података и садржаја о себи које постављају
на профил и информисаност родитеља о ризицима и виктимизацији њихове деце. Определиле смо се за квалитативно истраживање са циљем да појаву детаљније испитамо
пре њеног квантитативног истраживања. Наиме, као што је приказано у раду, у свету,
а посебно у Европи развој свести о ризицима боравка младих на интернету и друштвеним мрежама условио је бројна квантитативна истраживања овог проблема. Свесни
смо да резултате нашег истраживања не можемо да генерализујемо, али то нам није ни
био циљ. Чињеница да смо од укупног броја анкетираних ученица идентификовали 37%
њих које су биле изложене неком угрожавајућем, непријатном понашању на Фејсбуку,
заједно са резултатима који детаљније описују њихова искуства, однос породице према
томе, однос њих самих и последице указује на потребу исттраживања ризика друштвених мрежа по малолетнике оба пола, и на знатно већем узорку испитаника.
Истраживањем су се издвојили кључни ризици виктимизације малолетница на
друштвеној мрежи Фејсбук. С једне стране, врло често, већ у школи, у склопу редовне
наставе млади се уче како да направе профил, који на наредним часовима ажурирају.
Намеће се питање: Зар настава информатике треба да се своди на Фејсбук? Време које
проводе на друштвеној мрежи, удружено са чињеницом да изостаје контрола и надзор
родитеља младе, поготово малолетнице доводи у ризик од виктимизације озбиљним
кривичним делима. Истраживање је показало да млади, односно испитанице, нису свесне опасности пласирања личних података и чињења доступним фотографија. Односно
нису свесне могућности злоупотребе и манипулације тим подацима. Посебан проблем
представља чињеница да родитељи у великој мери нису уопште, или бар не довољно,
технолошки писмени да би могли да врше надзор, а уједно и заштиту њихове деце од
потенцијалних ризика. С друге стране, забрињава то што, према речима испитаница, поједини родитељи нису заинтересовани за то како њихова деца проводе време на
Фејсбуку, шта имају на профилу, ко су им пријатељи, и слично.
Непобитна је чињеница да информационе технологије представљају поље врло динамичних промена, па закони тешко држе корак са актуелностима. Деликатности проблема доприноси и то што заштита деце не би смела довести у питање слободу изражавања,
нити слободу медија, а исто тако ни право на приватност не може бити занемарено. Све
то нас доводи до закључка да су пре свега неопходне превентивне и едукативне мере,
јер не само да забране не могу бити делотворне, него се могу косити и са поштовањем
неприкосновених људских права. С једне стране, ризике боравка младих на друштвеним мрежама је потребно детаљније истражити и истраживањем обухватити што већу
популацију. Потом је нужно, на основу добијених података, идентификовати факторе
ризика у понашању младих, као и врсте ризичних ситуација којима јесу или могу бити

426

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

изложени. Након тога је потребно осмишљавање едукативних и превентивних програма који би се систематски реализовали како у основним, тако и у средњим школама. Поред едукације ученика, потребна је и едукација родитеља како би схватили да
Фејсбук и остале друштвене мреже нису нешто што смо чекали цео животни век, врхунац технолошког напретка, него само још један, потенцијални, простор или средство за
виктимизацију њиховог детета.
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EXPOSURE OF PERSONAL INFORMATION AND PHOTOGRAPHS
ON SOCIAL NETWORKS AND SECURITY RISKS FOR FEMALE MINORS
Ljiljana Stevkovic, MSc
University of Belgrade , Faculty of Special Education and Rehabilitation
Victimology Society of Serbia
Milica Kovachevic, PhD
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation
Abstract: The rapid development of information technology and the associated global trend
of virtual frendships and “life” in cyberspace, entail many risks to consumers of such trend. In
the era of cyber life and great “wealth” of manifested forms of cyber crime, we are more and
more often facing different forms of victimization of young people at social networks. This
is contributed by the lack of computer and information literacy of parents, and insufficient
awareness of young people about the risks that public availability of personal information and
photos brings. This paper aims to present the results of qualitative research on behaviour of
female minors on the social network Facebook and their victimization as a result of the use
and misuse of their online available information and photos. The survey was conducted on a
sample of 20 female minors aged 12 to 17 years using in-depth interview. The survey aimed
to determine whether there are differences in the victimization risks among minor girls who
deliberately put on Facebook their photos on which they are “teasingly” or scarcely dressed and
minor girls who does not put such photos on their profiles. At the very beginning of the paper,
methodological characteristics of this study are presented. Then, the authors presented the
results related to the behavior of female minors on social networks and awareness of parents
about this aspect of their lives and daily activities. In addition, survey results related to the victimization experience of female minors in terms of behavior patterns of “virtual perpetrator”
and the consequences caused by such experiences, are presented. In the conclusion, based on
the survey results, the authors provide some recommendations for better protection of female
minors on social networks and reduction of personal safety risks.
Keywords: social networks, female minors, victimization, photographs, security risk.

САВРЕМЕНE ОБАВЕШТАЈНЕ АКТИВНОСТИ (INTELLIGENCE)
У ПОЛИЦИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Др Владимир Шебек
Управа криминалистичке полиције
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Сажетак: Иако примарни модел рада у полицијској организацији Републике
Србије, традиционални (реактивни) модел је више деценија под знаком питања.
Традиционални полицијски рад у супротстављању криминалу користи искључиво
реактивни приступ, који се састоји у предузимању активности након извршеног кривичног дела, с циљем његовог расветљавања и доказивања, што доводи до ограниченог успеха у супротстављању криминалу. Због тога је неопходан нови, проактивни приступ у криминалистичкој теорији и пракси, којим се активности усмеравају
на прикупљање информација о појединцима или групама лица, односно одређеном
простору или претњи, уз настојање да се дође до њихове везе са конкретним
инкриминацијама. Проактивно поступање у супротстављању криминалу означава
криминалистичку активност која се просторно и временски предузима у криминалном претпољу, те подразумева деловање унапред како би се предупредили криминални деликти. Разликује се од реактивног приступа, у ком се активности предузимају
post festum, што није ништа друго него закаснели одговор на злочин. Овакав
проактивни приступ се развио из схватања да се променом нагласка и методологије
полицијског деловања, усмереног пре свега на потенцијалне и актуелне починиоце
кривичних дела, може повећати укупна ефикасност полицијског рада уз истовремену
економичнију употребу полицијских ресурса. Описани проактивни полицијски
приступ означавамо моделом криминалистичко-обавештајне делатности.
Циљ рада је да представи модел криминалистичко-обавештајне делатности, који
има методолошки фокус на обавештајно интересантне и приоритетне преступнике.
У раду ћемо настојати да поставимо применљиве смернице и претпоставке за
идентификовање обавештајно интересантних и проритетних преступника као мета
у криминалистичкој теорији и пракси у Србији.
Кључне речи: традиционална (реактивна) полицијска делатност, криминалистичко-обавештајна делатност, методолошки фокус полицијског рада, обавештајно интересантни и приоритетни преступници, мултиагенцијски приступ.
УВОД У ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА
Да би једна организација била успешна, мора се прилагодити свом окружењу.
Криминално окружење полицијских организација је еволуирало током времена, што
не можемо рећи и за реакцију полиције на такве промене. Традиционалне полицијске
методе и начин рада, а које су у основи реактивне и удаљене од заједнице, у већини
полицијских организација су се показале као недовољне за контролу савремених
криминалних активности и уступиле су место проактивним методама, које захтевају
промену методологије рада полиције, као и ближу и континуирану интеракцију
полиције и заједнице.
Криминал је еволуирао од локалне трговине дрогама и крађа у сложену и комплексну мрежу организованог и транснационалног криминала, крађу идентитета и
радикализацију екстремних група и претње терористичким нападима. Како наводи Дворшек,1 управо су ово разлози који морају да доведу до озбиљних промена у
1 Узроци за стручно преиспитивање класичних концепата планирања су вишеструки: промене у сфери криминалитета; повећан обим криминалитета; нови појавни облици (организовани криминалитет);
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концепцијском приступу планирања криминалистичке делатности, тј. да пруже адекватне одговоре на све веће и растуће криминалне активности, али са смањеним и ограниченим ресурсима. Ово приморава менаџмент (руководство) полицијских организација
да се ослања на прикупљање информација и њихову анализу, тј. на производњу
обавештајних продуката (intelligence) више него икад.
Криминал, као противник, намеће потребу тражења вештог и снажног одговора, који
највећим делом зависи од квалитетног и правовременог обавештења. Такво обавештење
је кључ, не само за разумевање тренутног стања и размера криминалних делатности,
него и за предвиђање кретања криминала убудуће. Постојање солидног информационог фонда о криминалу, његовим носиоцима, структури и логистичкој подршци, неопходан је предуслов до којег се долази квалитетним и озбиљним криминалистичкообавештајним радом.
Преиспитивање стратегије полицијског рада, које је уследило након резултата о ограниченом домету традиционалне (реактивне) полицијске делатности, довело је најпре до
преиспитивања методолошког фокуса карактеристичног за реактивни полицијски рад, а
то је пре свега фокус на кривична дела уместо на криминалце. Стога, наставак овог рада
ће за предмет истраживања имати управо и један од главних циљева криминалистичкообавештајне делатности – усмеравање полицијског рада пре свега на криминалце, а
нарочито оне обавештајно интересантне и приоритетне, коришћењем свих метода2 за
прикупљање информација.
Такође, пре започињања дискусије о потреби промене методолошког фокуса усмереног на кривична дела, у кратким цртама приказаћемо основне карактеристике традиционалног полицијског модела и криминалистичко-обавештајног модела.
ТРАДИЦИОНАЛНА (РЕАКТИВНА) ПОЛИЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ
Оног тренутка, када смо постали свесни да је криминалитет доживео експанзију
и да су криминалци усавршили методе криминалног деловања, државна (пре свега
полицијска) реакција је морала да оштро одговори коришћењем савремених метода
супротстављања и контролом криминала, што је подразумевало промену традиционалног концепта. Свакако, сматрамо да традиционалне методе полицијског деловања
имају значај, али су недовољне за успешну контролу савременог криминалног деловања.
Наиме, традиционалну полицијску стратегију карактерише фокус на појединачне криминалне догађаје и реакција на њих. Тако, деловање полиције у оквиру овог модела има
наглашен репресиван карактер, без дугорочних циљева, са усмеравањем на решавање
проблема овде и сада.3
Овакав модел полицијске делатности је обликовао и погледе на улогу заједнице у
контроли криминала и непристрасне односе са грађанима. Према овом моделу, улога
грађана је пасивна и огледа се у примању професионалних услуга пружених од стране полиције, што доводи до дистанцирања полиције од заједнице и самим тим мањка
информација, тј. ствара се информациони дефицит.

пад стопе откривања; повећање потребе сарадње са полицијским јединицама на другим подручјима; већи
захтеви у погледу доказивања итд. Dvoršek, A., Kriminalistična strategija, Ljubljana, 2001, str. 19.
2 Методе прикупљања информација за потребе криминалистичко-обавештајног процеса смо поделили
на: методе прикупљања информација из отворених извора; методе прикупљања информација из затворених
извора и методе прикупљања информација из поверљивих (класификованих) извора информација. Више
о методама у прикупљању информација видети у: Шебек, В., Криминалистичко-обавештајни модели
организације полиције у контроли криминалитета, Докторска дисертација одбрањена на Правном
факултету у Крагујевцу, 2015, стр. 296−318.
3 Овакав начин рада и полицајце који га предузимају, Tilley назива „ватрогасцима“. Наведено према: Tilley, N., Modern approaches to policing : community, problem-oriented and intelligence-led policing, V. T. Newburn (Ed.), Handbook of Policing, pp. 373−403. На овај начин се занемарују информације о преступницима,
објектима, местима извршења, начинима извршења, али и о различитим формама и трендовима криминала.
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На критичкој анализи ових разлога, са правом се морамо запитати да ли је тренд
развоја криминалистичке делатности присутан и у нашој полицијској организацији,
односно каква је природа криминалистичке делатности у Србији? Ако желимо да дамо
одговор на ово питање, можда је најбољи начин да у тексту који следи представимо
информације о ставовима и мишљењима стручне јавности (припадника Министарства
унутрашњих послова различитих нивоа и специјалности) о њиховом свакодневном
раду у криминалистичкој пракси Србије.4
Табела 1: Укупна количина криминалистичких активности
(реактивно према проактивно) − дескриптивне мере

Реактивна делатност
Проактивна делатност

Величина Минимум
узорка
250
20
250
0

Максимум Аритметичка
средина
100
71,60
80
28,40

Стандардна
девијациа
19,197
19,197

На основу спроведеног истраживања, дошли смо до закључка да полицијски службеници у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, од укупне количине активности у криминалистичкој делатности, 71,6% делатности предузимају реактивно,5
а 28,4% делатности предузимају проактивно6 (видети Табелу 1). Посматрано по
издвојеним групама анкетираних службеника, што је приказано у Табели 2, закључујемо
да група полицијских службеника (криминалистички полицајци, службеници СБПОК
и остали службеници полицијских управа – ПУ и полицијских станица – ПС) највише
примењује реактивни приступ, и то у просеку у 79,5% случајева, затим следе руководиоци осталих полицијских организација (УКП, СБПОК, ПУ, ПС и др.), који реактивне
активности користе у просеку у 74,64% случајева. Знатно мање реактивног приступа је
забележено код руководилаца Службе за криминалистичко-обавештајне послове и прикривене иследнике − СКОППИ (66%), затим код аналитичара (62%), док обавештајни
службеници СКОППИ у најмањем проценту своју делатност усмеравају реактивним
ангажовањем (60%). Овакав резултат статистички (у смислу најмањих укупних процентуалних активности у реактивној криминалистичкој делатности) позитивно оцењује
активности које предузимају службеници непосредно укључени у криминалистичкообавештајну делатност (руководиоци СКОППИ, аналитичари и обавештајни службеници СКОППИ). Међутим, анализа укупног резултата говори у прилог чињеници да
је у Републици Србији криминалистичка делатност у највећој мери традиционално реактивна и састоји се од предузимања мера и радњи након извршеног кривичног дела, с
циљем његовог расветљавања и доказивања, односно post festum и није ништа друго него
закаснели друштвени одговор на злочин.
Табела 2: Проценат реактивне активности предузете
у криминалистичкој делатности према категоријама испитаника
КАТЕГОРИЈА ИСПИТАНИКА
Руководиоци СКОППИ
Обавештајни службеници СКОППИ

Просек
66,00
60,00

Стандардна
девијација
12,649
20,603

4 Истраживањем је обухваћен део популације професионалних припадника МУП-а РС, односно узорак од 250 полицијских службеника који су подељени у пет класификационих подгрупа: група руководилаца (менаџмента) Службе за криминалистичко-обавештајне послове и прикривене иследнике; група
обавештајнихслужбеника Службе за криминалистичко-обавештајне послове и прикривене иследнике;
група руководилаца (менаџмента) осталих организационих јединица (УКП, СБПОК, ПУ, ПС и др.); група
осталих полицијских службеника, као и група аналитичара.
5 Усмереност на извршиоца након извршеног кривичног дела;
6 Усмереност на спречавање извршења кривичног дела;

432

СУПРОТСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛИТЕТА

Руководиоци осталих организационих јединица
Остали полицијски службеници
Аналитичари

74,64
79,50
62,00

13,746
17,487
18,755

Овакав резултат још једном потврђује наш став да је криминалистичка делатност у
Србији у највећој мери традиционална, тј. реактивна, те да је неопходна промена оваквог модела полицијског рада, и то с циљем преласка на модел организовања полицијске
делатности који у својој основи има побољшање и блиске односе са заједницом, као и
методолошки фокус усмерен на криминално окружење – активне и потенцијалне извршиоце означене као приоритетне и обавештајно интересантне.
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНА ДЕЛАТНОСТ
Развој криминалистичко-обавештајног рада у полицији је нужна последица новонасталих захтева сложеног криминалног окружења, који је као и претходне сродне конструкције полицијског рада са собом донео различите степене организационих промена у култури и пракси полицијских организација. Искључиви мандат
криминалистичко-обавештајне службе, у теорији, јесте да кроз превентивни и предиктивни однос према учиниоцима свих облика криминалних делатности, путем
прикупљања, сређивања и анализе информација, као и дисеминације (али пре свега и
употребе) завршних криминалистичко-обавештајних информација, постигне критичну
предност у односу на криминално окружење. Таквом организацијом, полиција тежи да
помери своју активност у значајној мери од реактивног рада (Кривично дело? Ко је извршилац?) ка проактивном раду (Криминалци? Које кривично дело планирају/припремају
да изврше?). Управо такав приступ јесте главна одлика криминалистичко-обавештајне
делатности у полицијском раду који је оријентисан према мети/циљу (криминалистичком проблему).7
Суштина нове стратегије, коју предлажу познаваоци криминалистичко-обавештајног
рада, је у томе да се општа полицијска делатност употпуни активностима (тј.
обавештајним методама и техникама) које су традиционално својствене обавештајним
службама, комбинујући их са традиционалним криминалистичким методама.8 У свету
(пре свега на енглеском говорном подручју), обавештајна активност се означава термином intelligence.
Имајући у виду могућности и значај intelligence за полијске организације, можемо
закључити да иста треба да се користи за решавање широког спектра проблема везаних за криминал, а не само за конкретне кривичне случајеве, односно да се користи
креативно, за сврхе које се протежу и изван кривичне истраге − пре свега за фокус на
криминални контекст (окружење), лица и криминалне групе за које постоје сумња да су
укључени у криминал. Стога се може закључити да се криминалистичко-обавештајна
7 Clark, R. M. (2000), Intelligence Analysis: Estimation and Prediction, CQ Press, Washington, p.20.
8 Иако на први поглед можемо закључити да између класичне обавештајне активности и криминалистичкообавештајног рада постоји знак једнакости, то није тачно. Како је то оправдано навео Фатић, основна
разлика између обавештајног и криминалистичко-обавештајног поступања формалне је природе и лежи у
чињеници да се обавештајни рад, који се по правилу примењује према држављанима или органима других
држава, одвија ван законских оквира и правне регулативе, што се не може рећи за криминалистичкообавештајни рад. Обавештајно деловање према одређеним лицима или удружењима у иностранству у
начелу је незаконито, а добијени подаци служе за унапређивање сопствених безбедносних интереса, при
чему нису прихватљиви у било каквим судским поступцима. Криминалистичко-обавештајни рад се,
с друге стране, примењује углавном према грађанима сопствене земље и субјектима који могу деловати
на прекограничној основи и који су повезани са организованим криминалом, тероризмом или другим
тешким кривичним делима. За разлику од класичног обавештајног рада, криминалистичко-обавештајни
рад се мора спроводити строго у складу са законом, најчешће законом о кривичној процедури, који, између
осталог, уређује и примену специјалних истражних техника као његовог супстрата. Међутим, из искустава
традиционалних обавештајних активности можемо научити важне лекције које пружају контекст и
смернице за проналажење фокуса и примену обавештајних активности у полицијским организацијама. Наведено према: ФАТИЋ, А., Прислушкивањем до безбедности, Ревија за безбедност, бр. 1/2009, стр. 5−6.
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делатност појавила из суштински економских разлога у широком смислу, тј. из схватања
да се, променом нагласка и методологије полицијског деловања може повећати укупна
ефикасност полицијског рада уз истовремену економичнију употребу ресурса.
У криминалистичко-обавештајној пракси Србије, термином intelligence означавамо финални производ криминалистичко-обавештајног процеса − криминалистичкообавештајну информацију. Оваква информација пружа додатна знања о активностима криминалаца кроз унапређење сирових информација. Додавањем нових вредности
информацијама кроз активности у процесу анализе, криминалистичко-обавештајна
информација садржи нова знања која претходно нису била позната полицији. Због тога
се криминалистичко-обавештајна информација често назива и „информација која је
дизајнирана да ради“.
Криминалистичко-обавештајна делатност се уопштено дефинише као полицијски
рад чија је мисија да легално прикупља информације из свих расположивих извора информација и исте анализира како би обезбедили финални криминалистичкообавештајни производ. Међутим, генерални је став да се криминалистичко-обавештајна
делатност састоји из „сирових“ информација, које када се прикупе, процене, обраде и анализирају, бивају претворене у криминалистичко-обавештајну информацију.9
Ово обично захтева одређени секвенцијални процес који се уобичајено назива
криминалистичко-обавештајни процес.
Већина европских држава, али и држава широм света, већ су ефикасно развиле
криминалистичко-обавештајну делатност и полицијски рад вођен криминалистичкообавештајним информацијама као основ рада у супротстављању и контроли криминала свих врста. Криминалистичко-обавештајна делатност се сматра „виталним
зупчаником“10 у агенцијама за примену закона. Она утиче на квалитет свих полицијских
послова, те се користи за: редовне полицијске послове (патроле, управљање полицијским
јединицама у зонама са високим криминогеним ризицима, решавање проблема у
саобраћају); проактивни рад (оперативна контрола повратника, идентификација криминогених ризика, утврђивање потенцијалних криминогених делатности на одређеном
простору); у истрагама (доказивање кривичних дела); као и за ефикасну сарадњу и
координацију различитих полицијских служби, укључујући и размену информација
са другим националним безбедносним службама и полицијама других земаља.11 Свом
развоју, поред искуства традиционалних обавештајних служби, ова доктрина пуно
дугује и напретку у самој криминалистичкој науци, али и развоју и коришћењу савремених компјутерских технологија. Међутим, криминалистичко-обавештајна делатност је
и поред тога у великој мери и даље погрешно схваћена и недовољно искоришћена.
Према Картеру,12 обавештајна делатност у агенцијама за спровођење закона, тј.
криминалистичко-обавештајна делатност, називајући је Law Enforcement Intelligence, у
основи има два широко постављена циља:
1) превенцију: која подразумева добијање или развијање информација у вези са криминалним претњама и користи их за хватање преступника, постизање циљева и развој
стратегија које ће елиминисати или ублажити претњу;
2) планирање и алокацију ресурса: која ће пружити потребне информације доносиоцима одлука о промени природе саме претње, карактеристикама и методологијама
претње, као и о развоју и ширењу претњи, с циљем креирања стратегија реаговања и
ре-алокације (прерасподеле) ресурса.
9 Morehouse, R., The role of criminal intelligence in law enforcement. In: M. Peterson, R. Morehouse & R. Wright
(Eds.), Intelligence 2000: Revising the basic elements, 2000, (p. 7). Lawrenceville, NJ: International Association of Law
Enforcement Intelligence Analysts.
10 Schneider, S.R., The Criminal Intelligence Function: Toward a Comprehensive and Normative Model, IALEIA
Journal, Vol. 9, No. 2, 1995, p.1.
11 Ђурђевић, З., Радовић, Н., Криминалистичка оператива, Београд : Криминалистичко-полицијска
академија, 2012, стр. 309−310.
12 Carter, L. D., Low Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local and Tribal Law Enforcement Agencies –
second edition, US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services (COPS), 2009, p. 9.
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Успостављање модела криминалистичко-обавештајне делатности у полицијским
организацијама треба да обухвати све нивое, те да у прикупљање информација укључи
све полицијске службенике, односно лице које ће опазити, регистровати, сачинити
извештај и исти проследити (унети) у специјализовану базу података.
ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА
Криминалистичко-обавештајна делатност се развила из суштински различите
методологије у односу на традиционални модел полицијског рада, тј. из схватања да
се променом фокуса полицијског деловања, усмереног на потенцијалне и актуелне починиоце кривичних дела, може повећати укупна ефикасност полицијског рада, уз истовремену економичнију употребу ресурса. Криминалистичко-обавештајна делатност
управо посебан значај даје проблему обавештајно интересантних и других приоритетних преступника као мета/циљева.13
Иако је идеја о контроли „сталних“ преступника позната од раније, криминалистичкообавештајна делатност и активност ка утврђивању обавештајно интересантних и других приоритетних преступника као циљева/мета, реализује се у циљу контроле криминалне делатности истих, с обзиром на то да се сматра да су они одговорни за извршење
несразмерног броја преступа. Заиста, значајан број студија сугерише да мали проценат
преступника почини висок проценат свих злочина,14 те је процењено да око 10% од свих
преступника почини око 50% свих регистрованих кривичних дела.15 Oво истраживање
је спроведено у Великој Британији током 2001. године на популацији од једног милиона
преступника, где је идентификована популација од 100.000 преступника (укупно 10%
свих преступника који су претходно наведени као одговорни за половину свих регистрованих кривичних дела). Међу њима, њих 5.000, односно 0,5% од укупне популације
преступника, били су одговорни за један од десет преступа, односно за скоро 10% свих
злочина.16 Овакво размишљање је од стране стручњака из области сузбијања криминала
довело до стварања обрасца познатог као Паретово правило,17 којим се тврди да 20%
криминалаца изврши 80% кривичних дела. Онда је врло јасно да полиција мора своје
активности превасходно усмерити на прикупљање информација о овој „супер групи“
криминалаца, тј. за оне извршиоце кривичних дела за које се процењује да су од посебног интереса полицијским организацијама.
Иако су неки од резултата спроведеног истраживања оспорени,18 прихваћено је
становиште да би фокусирање полицијских, али и других агенција и установа, на
најактивније преступнике, могло довести до бољих резултата, у смислу смањења стопе криминала и побољшања поверења у систем кривичног правосуђа. Дакле, програм
настоји да идентификује обавештајно интересантне и приоритетне преступнике, јер се
13 Видети: Ratkliffe, J.H., Intelligence – Led Policing, Willan Publishing: Collompton, Devon, 2008, p. 6.
14 Blumstein, A. ; Cohen, J. ; Roth, J. & Visher, C. A., Criminal careers and “career criminals” (Vol. 1), Washington
DC, National Academy Press, 1986. Home Office, Criminal Justice: The Way Ahead, CM 5074, London (Home Office), 2001. Home Office, Narrowing the Justice Gap and the Persistent offender Scheme, National Probation Service
Briefing, Issue 14, London (Home Office), 2003. Home Office, Government to target 5.000 offenders causing most
harm to local communities, Home Office Press Relase No. 141/2004. Office for Criminal Justice Reform – OCJR, Cutting Crime, Delivering Justice: A Strategic Plan for Criminal Justice 2004−2008, CM 6288, London (OCJR), 2004.
15 Home Office, Criminal Justice: The Way Ahead, CM 5074, London (Home Office), 2001.
16 Home Office, Justice for all, Government White Paper, London : The Stationery Office, 2002. На тај начин, ова страгегија
има за циљ да реши питање проблема ове “супер” обавештајно интересантне групе преступника. Тако према: Prolific
and Other Priority Offender Strategy, Initial Guidance (Catch and Convict framework), London, UK, 2004, p. 4.
17 Vilfredo Pareto (италијански економиста и социолог, 1848−1923) је при истраживању прихода и расподеле националног богатства открио да у Италији око 20% домаћинстава поседује око 80% капитала. То доводи до Паретовог начела (или правила 80/20): 80% задатака се може решити употребом око 20% средстава,
односно 80% ефеката долази од стране 20% узрока.
18 Међу њима и: Garside, R., Crime, persitent offenders and the justice gap, Crime and Society Foundation, 2004;
Hopkins, M.-Wickson, J., Targeting Prolific and Other Priority Offenders and promoting pathways to desistance: Some
reflections on the PPO Programme using a Theory of Change framework, Criminology and Criminal Justice (SAGE
Publications), 2012, pp. 7−11.
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дошло до закључка да би контрола најактивнијих преступника дала предности на путу
смањења криминала, штете заједници и са њима повезаних трошкова кривичног поступка приликом обраде ових преступника.19
Озбиљан приступ у третирању оваквих појединаца (али и криминалних група) реализован је у Великој Британији у оквиру стратегије смањења поновног вршења кривичних дела обавештајно интересантних и других приоритетних преступника. На основу
субјекта интересовања, читав пројекат носи назив Prolific and Other Priority Offenders или
скраћено – PPO стратегија.
PPO програм (стратегија) се састоји од три међусобно комплементарна дела:
1) спречити и одвратити (Prevent and Deter) – део који у фокусу има оне младе преступнике који су у највећем ризику да постану следећа генерација обавештајно
најинтересантнијих преступника. Генерално, циљ овог дела је да заустави развој нових
PPO (односно смањење могућности за понављање преступа и генерално смањење броја
младих људи којима је криминална каријера на првом месту).20 Овај део стратегије ће
своје снаге посебно усмерити на три специфичне циљане групе:
− млади преступници, који су већ евидентирани у системима кривичног правосуђа
за малолетнике, али који још увек нису обавештајно интересантни преступници. Циљ је
да се избегне ескалација њихове криминалне делатности;
− старији малолетници и млађа пунолетна лица са проценом високог ризика од
вршења кривичних дела, који нису евидентирани у систему кривичног правосуђа за
малолетнике, а који су можда већ учествовали у извршењу мање озбиљних преступа;
− деца било ког узраста, којој је потребна непосредна подршка како би избегли широк спектар негативних утицаја. Ово укључујује ране интервенције и програме против
криминала.
2) ухватити и осудити (Catch and Convict) – представља део програма који ангажује
и усмерава интервенције према идентификованим преступницима, са намером да их
ухвати (ухапси) због њихове криминалне активности, као и да их брзо изведе пред кривични суд.21 За циљане појединце, полиција ће обезбедити комплетан профил мете/
циља уз одржавање брифинга тактичком тиму који ће извршити његово привођење.22
Такође, правосуђе ће тежити ка најранијем почетку суђења и примењивања приоритетног и одговарајућег кривично-правног оквира, односно, да се у свим фазама кривичног поступка PPO третирају као високи приоритет, с циљем да им се пружи највећи
подстицај да одустану од криминала.
3) рехабилитовати и поново вратити у локалну заједницу (Rehabilitate and Resettle)
– има за циљ да рехабилитује PPO који су у притвору или на издржавању казне затвора,
кроз блиску сарадњу између свих релевантних агенција у заједници и наставак подршке
по изласку из установе за извршење санкција.23
Стратегијом је предвиђено да је водећа агенција за управљање обавештајно интересантним и другим приоритетним преступницима за сва три дела стратегије Партнерство
за смањење криминала и нереда (Crime and Disorder Reduction Partnership – CDRP)24, односно да ће председавајући CDRP бити одговоран за успех локалног плана овог програ19 Наведено према: Hopkins, M.-Wickson, J., Targeting Prolific and Other Priority Offenders and promoting pathways
to desistance: Some reflections on the PPO Programme using a Theory of Change framework, Criminology and Criminal
Justice (SAGE Publications), 2012, p.1. Доступно на: www.hdl.handle.net/2381/11074 (прегледано 10. 12. 2012.).
20 Davson, P.-Cuppleditch, L., An Impact assessment of the Prolific and other Priority Offender programe, Home
Office Online Report 08/2007, p. 3.
21 Hertfordshire’s Prolific and other Priority Offender (PPO) Scheme, PPO Scheme Strategy 2008-2011, UK, 2008, p. 2.
22 Профил мете – циља представља анализу конкретних субјеката који су предмет криминалистичке
делатности. Овај производ криминалистичко-обавештајног рада обезбеђује корисницима веће разумевање
лица (осумњиченог или жртве) или групе људи (нпр., криминалне групе), који су означени као мете –
циљеви, а у складу са стратегијом контроле криминала или питањима високог ризика. Профил мете – циља
треба да садржи довољно детаља да покрене или подржи текуће криминалистичке операције.
23 Hertfordshire’s Prolific and other Priority Offender (PPO) Scheme, PPO Scheme Strategy 2008-2011, UK, 2008, p. 15.
24 Партнерство за смањење криминала и нереда (Crime and Disorder Reduction Partnership – скраћено
CDRP) представља партнерство више агенција успостављено у свакој локалној територијалној јединици у
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ма. Поред тога, у програм су укључене и друге агенције (мултиагенцијски приступ) које
су одговорне за функционисање делатности из своје надлежности. Поједностављено,
полиција преузима одговорност у управљању делом стратегије који се односи на хватање
и осуду, агенција за условни отпуст ће преузети вођство у делу стратегије која се односи
на рехабилитацију и поновно враћање у заједницу, док ће тим за преступе младих (The
Youth Offending Team/Youth Offending Service – скраћено YOT/YOS)25 имати примарну
надлежност у делу стратегије под називом спречавање и одвраћање. Такође, значајно
место, поред ових агенција, заузима и локална заједница (локална власт), агенције за
пружање социјалних услуга, правосудни систем и др.
ОБАВЕШТАЈНО ИНТЕРЕСАНТНИ И ПРИОРИТЕТНИ ПРЕСТУПНИЦИ
Један од фундаменталних аспеката методолошког фокуса јесте идентификовање
обавештајно интересантних и приоритетних преступника који би били мете/циљеви
проактивног полицијског рада. Стога, процес селекције је кључан за успех оваквог циља
полицијске делатности у контроли криминала.
Обавештајно интересантни и приоритетни преступници треба да буду приоритет у
раду свих партнерских субјеката: полиције, јавног тужилаштва, кривичних судова, установа за социјални рад, надлежног органа за извршење кривичних санкција и др., који
ће у складу са датим смерницама на националном нивоу бити одговорни за одређене
области програма. Тако, успех у борби против обавештајно интересантних и приоритетних преступника се ослања на веома близак радни однос између полиције и изван
полицијских партнера. У нашем случају, менаџмент полицијске организације би могао
да искористи комплементарне програме установа социјалне заштите које реализују превентивне програме за младе, али и законом26 предвиђен програм Повереничке службе у
оквиру Управе за извршење кривичних санкција у реализацији пружања помоћи лицу
после извршене казне затвора. Поред наведеног, обука и упознавање заједнице са програмом ће омогућити квалитативни, а пре свега и квантитативни допринос информација
о циљаној групи.
Представљеним моделом PPO стратегије морамо да нагласимо да није предвиђена
стандардизована дефиниција обавештајно интересантних и других приоритетних
преступника. Уместо тога, локалне полицијске јединице су слободне да одреде своје
дефиниције и идентификују PPO, односно оне који изазивају највише штете њиховим
заједницама, а у складу са општим критеријумима, утврђеним од стране Министарства
унутрашњих послова. Међутим, као кључни критеријуми за избор обавештајно интересантних и других приоритетних преступника су наведени:
− природа и обим злочина који су починили;
− природа и обим других криминалних активности (на пример, њихово учешће у
„бандама“ или друго антисоцијално понашање), и
− други локални критеријуми, узимајући у обзир утицај појединаца на локалну
заједницу.27 28
У прошлости, централно руководство полицијских организација је уско прописивало
врсте криминалаца који ће бити циљана група за криминалистичку контролу, као што
Енглеској, финансирано из буџета Министарства унутрашњих послова, са циљем да се формира заједница
– партнерство засновано на приступу смањења криминалитета.
25 Тим за преступе младих (The Youth Offending Team/Youth Offending Service – YOT/YOS) функционише са
децом и младима узраста од 10 до 17 година, а који су учинили неки преступ или су у ризику од преступа.
26 Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (Службени гласник РС, број 55/2014)
27 Prolific and Other Priority Offender Strategy, Initial Guidance (Catch and Convict framework), London, UK, 2004, p. 5.
28 Преступници који се дефинишу као „обавештајно интересантни и приоритетни“, обухватају циљану
групу, тј. који су починили шест или више кривичних дела у временском периоду од 12 месеци (једне године),
као и млади преступници, идентификовани од стране YOT тима. Тако према: Hopkins, M. ; Wickson, J., Targeting Prolific and Other Priority Offenders and promoting pathways to desistance: Some reflections on the PPO Programme
using a Theory of Change framework, Criminology and Criminal Justice (SAGE Publications), 2012, p. 6.
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су у највећем броју били учиниоци имовинских деликата (крађа, разбојништва и сл.),
што је наравно имало успеха, али циљ овог рада јесте да промовишемо флексибилнију
селекцију. Оваквим приступом настојимо да подстакнемо локалне полицијске
организације, друге субјекте и наравно локалну заједницу, да идентификују за себе оне
преступнике који изазивају највише штете њиховим заједницама. На тај начин ће локална подручја бити слободна да одреде своје дефиниције обавештајно интересантних
и приоритетних преступника, свакако, придржавајући се општих смерница које ће бити
дате на националном нивоу. Поред општих смерница за идентификовање циљаних преступника, национална стратегија треба да пружи и смернице за њихову дерегистрацију.
Сам приоритет и обележја идентификованих лица као обавештајно интересантних
и приоритетних, условљава офанзивност у приступу прикупљања информација, односно примену свих метода, нарочито оних које означавамо као прикривени методи за
прикупљање информација, које се коришћењем других криминалистичких метода не
могу добити. Међу овим начинима за прикупљање информација, а за криминалистичкообавештајну активност пре свега, посебно је значајна метода инфилтрације. Применом
метода инфилтрације у криминално окружење могуће је доћи до кључних информација
(али и доказа) о припремању или извршењу кривичних дела (пре свега оних форми
организованог криминала, тешког криминала, корупције и сл.), што је, поред осталог,
главна предност ових метода, а посебно јер омогућава:
− идентификовање лица умешаних у криминалне активности и прикупљање
информација и доказа који се не би могли прикупити применом других криминалистичких метода;
− утврђивање припремних радњи за извршење кривичних дела;
− утврђивање међусобних веза унутар криминалне организације; методама рада
осумњиченог или криминалних група (modus operandi); територијалним деловањем
осумњиченог лица (radius operandi); начином (обрасцима) комуникације између
осумњичених лица; скривеним локацијама тзв. „штековима“ и др.
ДИСКУСИЈА
Како тврде Конел и Кубиш (Connell and Kubisch),29 да би било који програм био успешан, треба да се руководимо теоријом промене која се мора размотрити пре започињања
програма, а треба је поново размотрити како током имплементације, тако и током
евалуације. Теорија промене нуди користан истраживачки оквир за методолошки фокус усмерен на обавештајно интересантне и приоритетне преступнике, те се може размотрити помоћу три основна питања:
1) Да ли је прихватљиво? Односно, у случају представљеног полицијског методолошког фокуса, утврдити да ли ће активности, уколико буду реализоване, довести до
жељеног резултата, тј. да ли је могуће очекивати позитиван утицај на смањење стопе
криминала кроз циљање идентификованих преступника?
2) Да ли је изводљиво? Да ли ће економски, технички, политички, институционални и
људски ресурси бити на располагању за извођење ове иницијативе?
3) Да ли се може тестирати? Односно, да ли је теорија о промени методолошког
фокуса погодна за евалуаторе да прате свој напредак као и на који начин ће измерити
успех програма?
Наравно, детаљна разматрања и покушаји одговора на сва питања би превазишла
планирани обим рада и циља приказа основа оваквог методолошког фокуса, те ћемо
у овој дискусији представити неке од најзначајнијих резултата представљене PPO
стратегије.
29 Connell JP and Kubisch AC, Applying a theory of change approach to the evaluation of comprehensive community initiatives: Progress, prospects, and problems. In: K. Fulbright-Anderson, A. C. Kubisch, and J. P. Connell
(Eds.), New approaches to evaluating community initiatives, Volume 2 : Theory, measurement, and analysis.Washington, DC: Aspen Institute, 1998, 15−44.
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Иако је одговорност за обликовање појединачних шема PPO и пружање услуга у програму пре свега на локалном нивоу, очекивања и успехе треба очекивати и на националном нивоу. Спроведено је више студија које су тестирале ефикасност PPO програма,
узевши у обзир исходе мера као што су оптужења и извршени преступи. Сажетак четири значајне студије смо илустровали у Табели 3.
Табела 3: Сажетак студија утицаја PPO програма (студије; методи; налази)30
Назив студије

Метод

Главни налази

Рани налази из
Националне PPO
евалуације31

Исход анализе 7.801 PPO, а који
су ушли у програм у септембру и
октобру 2004.

10% пад евидентираних преступа
PPO у првих шест месеци
програма;

Процена утицаја
PPO програма32

Узорак од 7.801 PPO који су
идентификовани 2004. као и
7.557 који су праћени током 17
месеци. Покушај да се развије
поређење група није успело.
Ограничена анализа интервјуа са
60 преступника и 52 службеника.

62% смањења у евидентираним
осудама и 43% смањења преступа
PPO групу у периоду 17 месеци
након ступања у односу на 17
месеци пре уласка.

Резултати из 2008.
године за PPO
програм33

Анализа «доказаних преступа»
(осуда) за преко 171 партнерско
подручје и за узорак од 10.771
PPO. Поређење преступа од
априла 2008 – март 2009.

Доказаних преступа је за 29%
било мање 2008/09 у односу на
претходну годину. Било је смањење
преступа у 117, а повећање у 20
партнерских подручја.

Резултати из 2009.
године за PPO
програм34

Анализа «доказаних прекршаја»
Доказаних преступа је за 39%
(осуда) за преко 173 партнерских
било мање 2009/10 у односу на
подручја и за узорак од 10.635
претходну годину. Било је смањење
PPO. Поређење преступа од
преступа у 146 партнерских
априла 2009 до марта 2010.
подручја.

ЗАКЉУЧАК
Jедна од кључних идеја овог истраживања, а која је везана за промену традиционалног (реактивног) модела полицијског рада, јесте и да истакнемо неопходност изласка из организационог издвајања и формирања посебних истражних јединица које
се фокусирају на само један злочин или категорију кривичних дела, с обзиром на то
да организоване криминалне групе и савремени криминалци не врше само једну врсту
злочина. Поред претходно наведеног, морамо истаћи и неопходност шире употребе техника и метода криминалистичко-обавештајне делатности, нарочито у делу стратегије
овог модела који свој фокус има ка обавештајно интересантним и приоритетним криминалцима. Усвајање и примена криминалистичко-обавештајних метода у прикупљању
информација о овако идентификованим циљевима/метама, омогућиће квалитетније
информисање доносилаца одлука за управљање и алокацију ресурса, а с циљем што
30 Извор: Hopkins, M. ; Wickson, J., Targeting Prolific and Other Priority Offenders and promoting pathways to
desistance: Some reflections on the PPO Programme using a Theory of Change framework, Criminology and Criminal
Justice (SAGE Publications), 2012, p. 14.
31 Dawson, P., Early Findings from the Prolific and Other Priority Offenders Evaluation, RDS Home Office Development and Practice Report No. 46, London (Home Office), 2005.
32 Davson, P. ; Cuppleditch, L., An Impact assessment of the Prolific and other Priority Offender programe, Home
Office Online Report 8/2007.
33 Home Office, Prolific and other Priority Offenders: results from the 2008 cohort for England and Wales, London
(Home Office), 2010.
34 Home Office, Prolific and other Priority Offenders: results from the 2008 cohort for England and Wales, London
(Home Office), 2010; Home Office/Ministry of Justice, Prolific and Other Priority Offender Programme Five Years
On: Maximising the Impact, London (Home Office/MOJ), 2009.
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ефикасније реализације стратешких и тактичких циљева. Међутим, морамо истаћи да
овакав приступ не треба да се користи само ad hoc за подршку реализације задатака у
полицијском раду, већ треба да се примењује систематски, тако да постане део свакодневне активности полицијских организација.
Иако је примена савремених обавештајних активности у полицијским организацијама,
бар у теоријском смислу, новијег датума и не постоје довољни подаци који би измерили успешност оваквог приступа, то није разлог стагнације у развоју и имплементацији
оваквих полицијских активности. Основни проблем пред којим се налазе заговорници
оваквог размишљања је тај што, генерално, полицијски службеници немају адекватно
знање о томе шта је криминалистичко-обавештајна делатност и какву корист може пружити полицијским организацијама. Тиме, полицијска организација остаје ускраћена за
вредне информације које би адекватном анализом биле преточене у искористив формат
у контроли криминала.
Промене у криминалном окружењу не остављају нам пуно могућности. Менаџменту
полицијске организације предстоји избор између две понуђене алтернативе: неуспех
или промену криминалистичке праксе уз култивисање савремених обавештајних активности.
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MODERN INTELLIGENCE-BASED ACTIVITIES IN POLICE ORGANIZATIONS
Vladimir Shebek, PhD
Criminal Police Directorate, Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Abstract: The primary model of work in the police of the Republic of Serbia is a traditional
(reactive) model which has been for several decades under question. Traditional police work
in fighting crime uses primarily reactive approach, which consists of undertaking actions after
the commission of the offense in order to investigate and prove crime, which results in limited
success in fighting crimes. Therefore, a new proactive approach to crime theory and practice
is needed; one that can direct activities toward collecting information about individuals or
criminal groups, namely certain area or a threat. Proactive actions in fighting crime is activity
of fighting crime which in terms of time and space is undertaken close to area where crime
takes place and requires undertaking prior actions in order to prevent the execution of criminal
offence, which is in opposition to the reactive approach, which is undertaken post festum and
is nothing but a delayed response to a crime. Proactive approach has evolved from a reasoning
and understanding that by changing the focus of police activities and methodologies aimed
primarily at potential and current offenders this can increase the overall efficiency of policing
and simultaneously result in effective use of police resources. This proactive police approach is
known as model based on criminal intelligence activities.
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The aim of this paper is to present a model based on criminal-intelligence activities which is
methodologically focused on offenders that are of interest from criminal intelligence perspective
and offenders that are marked as priority. In this way, this paper will strive to set applicable guidelines
and hypothesis for identifying offenders marked with priority and offenders that are of interest from
criminal intelligence perspective as targets of the criminal theory and practice in Serbia.
Keywords: traditional (reactive) police activity; criminal intelligence; methodological focus
of police work; offenders with priority and offenders of interest from criminal intelligence
perspective; multi-agency approach.

НАЧИНИ РЕАКЦИЈЕ НА НАСИЉЕ У ШКОЛИ
Др Дарко Димовски1*
Др Миомира Костић2*
Правни факултет Универзитета у Нишу
Сажетак: Аутори су нагласили да је јединствену дефиницију насиља у школи
тешко одредити, због немогућности да сви облици насиља у школи буду обухваћени
једним одређењем. Стога поједини криминолози истичу потребу разликовања школског насиља и насиља у школи. Иако се користи и појам bullying, потребно је нагласити да је насиље у школи појам који је доста шири. Насиље у школи, како су показала бројна истраживања, доста је распрострањено. На основу тога јавила се потреба реаговања од стране управе школе. Реакција на појаву насиља у школи огледа
су у два правца – медијација и вежбање одређених улога. Школе у Републици Србији
су у оквиру пројекта „Школа без насиља“, под покровитељством Уницефа, спровеле
пројекат превенције насиља у школи, примењујући ова два правца. Анализирајући
стање у једној основној школи у Нишу, аутори су указали на добре и лоше стране поступка медијације и играње одређених улога.
Кључне речи: насиље у школи, превенција, медијација, играње одређених улога.

УВОД
У свету у којем је примена насиља према другим људима ствар свакодневнице, ни
школе, као установе образовно-васпитног карактера, нису имуне на случајеве насиља
који се дешавају у њеним просторијама. Случајеви физичког обрачуна уз примену
ватреног оружја предмет су новинарског извештавања. Довољно је навести примере
из Сједињених Америчких Држава, у којима се жртве броје двоцифреним бројевима.
Уједно, школе у Србији су окружења у којима је насиље међу ђацима, али и између
ђака и наставника, итекако присутно. Малолетници врло често нису ни свесни различитих облика насиља којима су изложени. Како велики део дана проводе у школама, они су свакодневно изложени ризику да постану насилник или жртва.
Случајеви насиља у школи нису иманентни само савременом добу. Наиме,
довољно је навести чињеницу да су ученици у Француској у XVI и XXII веку, како
то сматра историчар Филип Аријес, долазили у школу наоружани, те да је због тога
долазило до ширења страха међу обичним људима. Сличан став имао је савременик
Филипа Аријеса, Мишел де Монтењ, који је наводио да су школе права тамница заточене омладине и да се ученици кажњавају прутом пре него што постану распуштени.3
Без обзира што је феномен насиља у школи познат од давнина, његову јединствену
дефиницију је тешко одредити. Иако бројни истраживачи сматрају да је одређење
насиља у школи веома једноставно, управо при њеном дефинисању је потребно обратити посебну пажњу, јер бисмо у супротном пропустили неки од облика насиља у
школи. Неки криминолози, попут Фурлонга (Furlong) и Морисона (Morrison), истичу
потребу разликовања школског насиља и насиља у школи. Наиме, школско насиље
се одређује као насиље, које потиче из друштва, при чему се оно извршава у школи, као локацији њеног испољавања, док се насиље у школи дефинише као насиље,
које настаје као резултат деловања школе, као одређеног система, који доприноси
стварању и повећавању проблема особа у школи.4 Иако је оваква дистинкција између
школског насиља и насиља у школи јасна, не постоји потреба њиховог разликовања.
1 *Доцент, Правни факултет Универзитета у Нишу, darko@prafak.ni.ac.rs
2 * Редовна професорка, Правни факултета Универзитета у Нишу, kosticm@prafak.ni.ac.rs
3 Попадић, Д., Насиље у школама, Институт за психологију, Београд, 2009, стр. 82.
4 Denmark, F., Gielen, U., Krauss, H., Midlarsky, E., Wesner, R., Violence in Schools: Cross-National and
Cross-Cultural Perspectives, Springer Science, USA, 2005, pp. 86-87.
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Једна од прихваћених одређења насиља у школи јесте дефиниција коју је дао Функ
(Funk) у свом извештају Европској комисији – оно обухвата широк спектар активности, које резултирају наношењем физичке или психичке патње особа, који се налазе у
школи или око ње, као уништење имовине у школи.5 Ипак, потребно је нагласити да
одређење насиља у школи има одређење потешкоће. Наиме, док напад незадовољног
родитеља на учитеља, због лоших оцена сопственог детета, у близини школе, можемо
сврстати у насиље у школи, иако је оно извршено ван школске зграде и дворишта, дотле
напад љубоморног мужа на своју жену, која је наставница у школи, у оквиру школског
дворишта не представља облика насиља у школи. Из овог примера увиђамо да одређења
конзистентне дефиниције насиља у школи је тешко, јер је потребно водити рачуна о различитим облицима насиља, који могу имати просторну повезаност са школом, а не могу
се сврстати у насиља у школи.6
Уједно, потребно је нагласити још један терминолошки проблем у дефинисању
насиља у школи. Често се у јавности користи термин bullying, који се може превести
као малтретирање или злостављање, за означавање насиља у школама. Иако се насиље
у школи и bullying делимично преклапају, потребно је нагласити да је насиље у школи
појам који је доста шири. Термин bullying представља, како то сматра криминолог Олвеус, ситуацију у којој је ученик злостављан, односно виктимизиран, па поново током
времена изложен негативном понашању једног или више ученика.7 Полазећи од тога да
bullying претпоставља однос моћи једне или више особа над жртвом, под овим појмом је
немогуће обухватити тучу једнаких ученика.8
ОБИМ НАСИЉА У ШКОЛИ У ПОЈЕДИНИМ ДРЖАВАМА
Без обзира што многе државе света прикупљају податке о распрострањености насиља
у школама, у тим истим државама у бројним случајевима не постоји адекватна систематика дугорочног прикупљања података. Као инструмент прикупљања података о насиљу
у школи употребљава се анкета о самопријављивању, као и анкета о виктимизацији.
Исто тако, користе се и извештаји наставничкој кадра о случајевима насиља у школи,
интервју, као и непосредно посматрање.
У европским земљама највише се примењује тзв. Оlweus bully victim questionnaire,
односно анкета о злостављачу и жртви.9 Ову анкету је развио норвешки професор Дан
Олвеус (Dan Olweus) за потребе прикупљања података о насиљу у школи у Норвешкој
током 1983. године, с циљем спровођења кампање за његово смањење. Године 1996. професор Олвеус је ревидирао анкету тако што је проширио листу питања.10 Као проблем у
анализи стопе насиља у школи јавља се чињеница да неки извештаји садрже само стопу
насиља између ученика, а не и између ученика и наставника, као и између наставничког
кадра, без обзира што насиље у школи обухвата и ова два последња облика. И поред
ових проблема, у неким државама је могуће наћи податке о свим облицима насиља у
школи, без обзира на актере самог насилног догађаја. Такве земље су Ирска и Велика
Британија.11
Прикупљање података о распрострањености насиља у школи од стране Hamilton
Fisch National Institute on School and Community Service током 1995. године показало је да
у Сједињеним Америчким Државама један од дванаест средњошколаца био суочен са
претњама или је био повређен употребом ватреног оружја. Уједно, истраживање је по5 Vettenburg, N., Violence in Schools: Awareness-raising, Prevention, Penalties, Council of Europe Publishing,
Strasbourg, 2001, p. 33.
6 Попадић, Д., Насиље у школама, Институт за психологију, Београд, 2009, стр. 12.
7 Sanders, C., Phye, G., Bullying: Implications for the Classroom, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004, p. 3.
8 Попадић, Д., op. cit., стр. 26.
9 Smith, K., Violence in Schools: The Response in Europe, RoutledgeFalmer, London, 2003, pp. 5-6.
10 Olweus, D., Olweus Bullying Questionnaire, Hazelden Publishing, USA, 2007, p. 4. Видети: https://www.
pdastats.com/PublicFiles/Olweus_Sample_Standard_School_Report.pdf, приступ 16. 6. 2014.
11 Smith, K., op. cit., p. 6.
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казало да је између 1992. и 1995. године једна трећина насилних кривичних дела у којима
су жртве биле особе старости од 12 до 19 година – извршена у школи.12 Према сведочењу
два од пет ђака старости између 12 и 19 година, њихове школе у урбаним срединама су
биле стециште окупљања уличних банди у 1995. години, док један од четворице ђака
тврдио да су школе из руралних средина биле место окупљања уличних банди. Степен
насиља у школама илуструје чињеница да је 4,5% ђака током 1995. године остајало својој
кући један или више дана због забринутости за своју безбедност. Није само безбедност
ученика угрожена. Наиме, и наставничко особље се суочава са ситуацијама које су ризичне за њихову безбедност. Тако је, на пример, скоро један од пет наставника у државним школама био суочен са претњама од стране ученика.13
Једно друго истраживање из 1996. и 1997. године сведочи о броју сексуалних напада у школама. Школски званичници пријавили су преко 4.000 хиљаде случаја силовања
и других облика сексуалне делинквенције.14 Опасност од насиља у школи најбоље
се отелотворује и чињеници да је широм света у задњих неколико година било преко 100 инцидената у којима је употребљено ватрено оружје, што је резултирало смрћу
одређених лица. Највише случајева насиља у школи са употребом ватреног оружја било
је у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Немачкој. Пораст насиља у школи са
употребом ватреног оружја најбоље се види у чињеници да је у Сједињеним Америчким
Државама број инцидената порастао са једног на пет годишње, док у Немачкој број инцидената износи један годишње, иако се раније овакви случајеви нису дешавали.15
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ШКОЛИ
У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА
Конфликт и примена насиља, чак и са смртним исходом, део су нашег свакодневног живота. Суочени са проблемима, млади људи често прибегавају насиљу, као методу
решавања проблема, или превазилазе дате ситуације тако што их избегавају, при чему се
код њих нагомилавају страх и бес. Иако су ови одговори, по Роџерсу, природни, они су у
дужем периоду неодговарајући и могу изазвати далеко теже последице.16
Млади људи морају научити да је неслагање са другим људима неизбежно и да се
конфликти не решавају сами од себе. Због тога треба научити како зауставити конфликт, управљати њиме и на крају га решити. Један од начина савлађивања ових вештина је спровођење одговарајућих програма превенције против насиља у школама.
Мере превенције у школама морају имати подршку локалне заједнице. Да би програм
превенције насиља који се спроводи у школама дао резултате, потребно је да учитељи,
професори, администратори и друго школско особље прођу обуку о начинима решавања
конфликата и медијацији, као једном од тих начина. Након учествовања школског
особља на оваквим семинарима, може доћи до примене ових вештина и у учионицама,
школском дворишту, теретани, ходницима, кафетерији и тако даље. Што већом употребом медијације у школама, она постаје део школске средине. Употреба ових вештина се
проширује и на друге области, што даље доводи до превенције насиља.17
Тако је истраживачица Алиса Хаусман, заједно са својим колегама, покренула пројекат
превенције насиља међу младим људима Violence Prevention Cirruculum, у којем су вештине стечене у школи најважније за његову редукцију. Учесници пројекта су посећивали
одређена предавања и дискутовали о насиљу вежбајући одређене улоге. На часовима од
12 Williams, K., Socially Constructed School Violence: Lessons from the Field, Peter Lang Publishing, New York, 2005, p. 3.
13 Ibidem.
14 McCabe, K., Martin, G., School Violence, the Media, and Criminal Justice Responses, Peter Lang Publishing,
New York, 2005, p. 11.
15 Heitmeyer, W., Haupt, H., Malthaner, S., Kirschner, A., Control of Violence: Historical and International
Perspectives on Violence in Modern Societies, Springer, New York, 2011, pp. 296-297.
16 The Journal of at-risk issues, National Dropout Prevention Center and the National Dropout Prevention
Network, USA, 2000, Volumes 7-9, p. 34.
17 Schargel, F., Smink, J., Strategies to help solve our school dropout problem, Eye on education, Larchmont, 2001, p. 220.
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40 минута ђаци су учили одређене вештине које им могу помоћи у избегавању насилних
ситуација. Упоређивањем ове групе ђака са контролном групом увидело се да су ђаци
који су прошли курс четири пута мање кажњавани у односу на ђаке из контролне групе
за насилно понашање.18
Веома интересантан програм мера превенције насиља, у којој је школа носилац таквих мера, јесте Resolving conflict creatively program (RCCP) у којем је у Њујорку учествовало 70.000 ђака из 180 школа. Основна карактеристика тог програма је постојање тзв.
ђака медијатора. Ђаци који су изабрани јавним или тајним гласањем пролазе тродневни
интензивни курс, учећи како да активно слушају, рефлектују осећања, парафразирају
оно што је свака страна рекла и постављају питања како би стране постигле обострано прихватљив договор. У основним школама које су обухваћене пројектом медијатори
носе мајице са видљивим обележјем (знаком). Њихов задатак је да за време одмора и
ручка мотре на друге ученике како би видели било какав знак будућег сукоба и примене
(екстремног) насиља. Уколико се једна таква ситуација догоди, ђак медијатор прилази
странама, питајући их да ли желе посредовање. Када сагласност постоји, они се повлаче
у мирну просторију како би поступак медијације почео.
За разлику од основне школе, медијатори у средњим школама добијају информације
у потенцијалним сукобима професора и ђака. Резултати спровођења програма су били
импресивни. У пет школа у којима је спроведена евалуација, током 1988. и 1989. године,
било је по 107 успешних медијација. Шире посматрано, у свим школама било је преко
1.000 поступака посредовања, при чему је сигурно спречено на десетине сукоба који би
водили до примене насиља (можда чак и са смртних исходом). Исто тако, преко 80%
професора и ђака је било уверено да је медијација успешан начин превенције конфликата и насиља.19
ОБИМ НАСИЉА У ШКОЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Филозофски факултет је 2003. године спровео истраживање о облицима насиља
у школи, које је показало да је најзаступљенији облик насиља у основним и средњим
школама вербално насиље, као и други облици психичког насиља. Наиме, 40% испитаника је посведочило о вређању и исмевању, док су оговарање, ширење лажи и
социјална изолација били присутни код 38% испитаника. Отимање и уништавање
имовине, уцењивање, присиљавање, сексуално узнемиравање и претња оружјем били
су заступљени након психичког насиља. О распрострањености насиља у школама сведочи податак да је 70% испитаника у поменутом истраживању било очевидац туче и
повређивања међу ученицима.20
Сличне резултате показало је истраживање које је спровео Уницеф помоћу упитника
на 26.628 ученика од 3. до 8. разреда у 50 основних школа широм Србије у пролеће 2006.
године. Оно је показало да у периоду од три месеца 65,3% ученика, судећи по њиховим
изјавама, доживело неки облик вршњачког насиља (проценти се зависно од школе крећу
од 48% до 80%). Ако се анализирају случајеви поновљеног насиља, онда се 20,7% ученика
могло класификовати у жртве, 3,8% у насилнике и 3,6% у жртве/насилнике. На насиље
одраслих жалило се 35,7% ученика, а 42% ученика били су сведоци вербалне агресивности ученика према наставницима. Најчешћи облици вршњачког насиља били су вређање
(45,6%) и сплеткарење (32,6%). Дечаци су се нешто чешће од девојчица изјашњавали као
насилници и нешто чешће су били изложени насиљу вршњака и одраслих. Старији уче-

18 Richard Robbins, P., Anger, aggression, and violence: an interdisciplinary approach, McFarlnad & Company,
North Carolina, 2000, pp. 150-151.
19 Richard Robbins, P., op. cit., pp. 151-152.
20 Нешић, С., Јовић, Н., Заштита деце од насиља у школама, Извештај Заштитника грађана и панела младих саветника, Заштитник грађана, Београд, стр. 7-8. Видети: http://www.zastitnik.rs/attachments/izvestaj%20
zastita%20deca%20od%20nasilja%20u%20skolama.pdf, приступ 29. 6. 2014.
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ници су чешће били насилни и чешће су се жалили на насиље одраслих, док су узрасне
разлике у изложености насиљу биле минималне.21
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА
У ШКОЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Полазећи од искустава у Америци, наше школе треба да буду носиоци примене мера
превенције против насиља. Наиме, насиље је свакодневна појава међу ученицима, о
чему најбоље сведоче подаци добијени од стране Уницефа. Ти сукоби често се преносе
ради насилног разрешења сукоба и ван школе, што у крајњем случају доводи до вршења
екстремног насиља (убистава). Тако Уницеф у Србији спроводи пројекат по имену Школа без насиља22 при чему школе укључене у овај програм имају могућност да на насиље
у школама реагују на један алтернативни начин – медијацијом. Основна школа „Радоје
Домановић“ је једна од ретких школа на територији Града Ниша у којој се спроводи поступак медијације. Наиме, поменута школа је укључена у пројекат Школа без насиља од
9. марта 2006. године, када је организовано представљање пројекта члановима школског тима ОШ „Радоје Домановић“. Један од обавеза школе, преузета пројектом, јесте
организовање тзв. форум театра, у којем постоји обавеза ученика да глуме одређење
улоге, као што су ученици који се понашају у складу са нормама друштва, односно ученици који су насилни. На тај начин ђаци уче како да препознају насиље и како да на
другачији начин реагују на различите облике насиље. Пенолошким речником речено,
на овај начин ученици примењују психодраму, односно социодраму. Уједно, у оквиру
пројекта су рађене бројне радионице, с циљем смањења насиља у школи. Међутим, иако
су радионице радо прихваћене од стране ученика, како је то констатовано у извештају,
нису примећене промене у њиховом свакодневном понашању.
Резултати пројекта Школа без насиља у ОШ „Радоје Домановић“ прикупљени су средином 2008. године на узорку од 95 ученика. Наиме, на питање о томе да се наброје три
школска правила којим се зауставља насиље у школи, највећи број ученика је могао да
наведе само једно – 41%. Након тога, у узорку је заступљена група која је могла да наведе
два од три правила – 24%. Двадесет један ученик није могао да наведе ниједно од поменутих правила, што чини 22%. Сва три правила је знало да наведе свега 13% ученика из
узорка. Овако добијени подаци нам указују да и поред рада са ученицима кроз одређење
радионице, с циљем спречавања насиља, тек њих 13% зна да наведе сва три школска
правила којим се зауставља насиље. Другим речима, неопходно је континуирано радити на даљем усвајању правила од стране ученика. На основу питања да ли ученици из
узорка познају неког ко је сносио последице свог насилног понашања у виду дисциплинске казне, њих 21, односно 22%, одговорило је потврдно. Анализирајући овај податак,
долазимо до закључка да постоји широка основа за примену поступка медијације код
ученика ОШ „Радоје Домановић“. Податак да 74 ученика сматра да разредни старешина
или неко од одраслих у школи не зна за све случајеве насиља које вршњаци трпе, још
једном потврђује став о постојању потребе за радом на превенцији насиља у школи. О
(не)успешности програма сведочи и податак да 17 ученика, или 18% зна неког ко је кориговао своје понашање од насилног ка конформистичком.
У табели 1 дат је приказ медијација од 2010. до 2012. године, при чему је наглашено
због чега је дошло до покретања поступка медијације, уз навођење сукобљених страна,
као и успешности и исхода поступка медијације. Иако постоје сви технички услови за
спровођење поступка медијације и након 2012. године, поступак није спровођен због,
како нам је објашњено у разговору са директором школе, проблема везаних за руководиоца тима медијатора. У поменутом периоду спроведено је 13 медијација, при томе су
21
Попадић, Д., Плут, Д., Насиље у основним школама у Србији – облици и учесталост,
Психологија, Вол. 40 (2), 2007, стр. 309.
22 Програм „Школа без насиља” у Србији. Видети: http://www.unicef.org/serbia/support_3041.html, приступ
29. 10. 2011.
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три поступка медијације била неуспешна. У једном случају је исход медијације непознат. Другим речима, из доступних докумената нисмо могли сазнати како се поступак
медијације завршио. С обзиром на то да је постојала могућност примене медијације од 1.
септембра 2010. године, било је за сходно очекивати да ће током те календарске године
бити мало случајева медијације – било је само један случај. Овај поступак медијације је
био неуспешан, јер стране у поступку нису могле да се договоре о начину решавања узрока проблема између њих. Већ у наредној години долази до спровођења пет поступака
медијације. Током 2011. године сви поступци медијације су били успешни, уз извињење
страна у поступку и један случај реституције. Године 2012 било је седам случајева
медијације. Два поступка медијације су била неуспешна, а исход једног је непознат.
Извињење је исход осталих случајева медијације током 2012. године.
Табела 1. Приказ медијација у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу
Број
медијација

Сукобљени
ученици

I

двојица ученика
IV разреда
двојица ученика
V разреда

Датум
одржавања
медијације
29. 12. 2010.
године
6. 9.2011.
године

Успешност
поступка
медијације
неуспешна
медијација
успешна
медијација

Исход
медијације

III

двојица ученика
и једна ученица
III разреда

21. 9. 2011.
године

мокрење
по туђим
стварима и
разбијање
огледалца

успешна
медијација

извињење и
реституција

IV

један ученик VI
разреда и један
ученик VIII
разреда

13. 10. 2011.
године

туча

успешна
медијација

извињење

V

двојица ученика

18. 11. 2011.
године

свађа

извињење

једна ученица и
тројица ученика
V разреда

21. 12. 2011.
године

свађа

IX

две ученице

X

две ученице

26. 1. 2012.
године
26. 1. 2012.
године
24. 2. 2012.
године
29. 3. 2012.
године

туча

VIII

двојица ученика
V разреда
двојица ученика
V разреда

туча

успешна
медијација
делимично
успела, двојица
ученика не
прихватају своју
одговорност
успешна
медијација
успешна
медијација
непознат исход
медијације
неуспешна
медијација

VI

30. 5. 2012.
године

свађа

неуспешна
медијација

/

4. 10. 2012.
године
19. 10. 2012.
године

туча

успешна
медијација
успешна
медијација

извињење

II

VII

XI
XII
XIII

један ученик и
две ученице VI
разреда
двојица ученика
VII разреда
двојица ученика
VII разреда

Разлози
покретања
медијације
туча
туча

туча
свађа

туча

/
извињење

извињење

извињење
извињење
/
/

извињење
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Уједно, поред спровођења поступака медијације, у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу
били су спровођени дисциплински поступци (Табела 2). Било је укупно спроведено
35 дисциплинских поступка од чега је десет обустављено. Године 2008. вођена су само
два дисциплинска поступка. Овај податак нам сугерише да је вишегодишњи труд управе ОШ „Радоје Домановић“, с циљем смањења обима насиља у школи, дао резултате.
Међутим, већ наредне године је дошло до наглог повећања броја дисциплинских поступака – било их је девет. Прекидом организовања тзв. форум-театра, у којем постоји
обавеза ученика да глуме одређење улоге, долази до наглог повећања броја дисциплинских поступака – током 2009. године било их је девет. Иако је током 2010. године дошло до смањена броја дисциплинских поступака за половину, број од пет дисциплинских поступака је и даље много већи у односу на почетну годину у овом посматрању.
Било је за сходно очекивати да ће број дисциплинских поступака бити мањи са упоредном могућношћу примене поступка медијације. Ипак, добијени резултати показују
супротно. Наиме, уместо да се број случајева дисциплинских поступака смањује, због
могућег спровођења поступка медијације, дошло је до њиховог повећања. Током 2011.
године спроведено је девет дисциплинских поступака. Иста ситуација се догодила и у
току 2012. године, када је било спроведено девет дисциплинских поступака, од чега за
три дисциплинска поступка нема података о исходу. Највећи број поступака о којима
у прегледаној документацији не постоје подаци о начину завршетка дисциплинског поступка – да ли је изречена одређена дисциплинска казна или је поступак обустављен,
био је током 2010. године – четири поступка. За два поступка спроведена 2011. године
не постоје подаци о начину завршетка дисциплинског поступка. Остале године у посматраном периоду не одликују овакви поступци за непостојањем података о начину завршетка. Полазећи од чињенице да за укупно девет дисциплинских поступака не постоје
ови подаци, долазимо до закључка да надлежни за спровођење дисциплинских поступака морају да уложе додатни напор како би на адекватан начин водили документацију, не
с циљем омогућавања увида истраживачима о броју дисциплинских поступака и начинима његовог завршетка, већ с циљем обезбеђивања правне сигурности ученика, против којих су вођени дисциплински поступци.
У посматраном периоду постоји велики број дисциплинских поступака који су
обустављени. Како је један од циљева вођења дисциплинских поступака развијање способности за улогу одговорног грађанина, надлежни за спровођење дисциплинских поступака су, позивајући се на овај циљ, дисциплинске поступке обустављали, уз претходни договор са учеником како би се превазишле последице учињеног прекршаја, што је
врло често подразумевало извињење жртви учињеног дисциплинског прекршаја.
Анализом разлога за покретања дисциплинских поступака можемо увидети да се ти
разлози у највећем броју поклапају са разлозима покретања медијације, те стога остаје
нејасно зашто није вођена медијација с циљем решавања постојећих проблема између
ученика. На тај начин би се избегла пракса изрицања дисциплинских казни у виду укора
директора, смањивања оцене из владања, као и прелазак у другу школу уз сагласност
родитеља. Међутим, треба напоменути да су одређени дисциплински поступци вођени
за дисциплинске прекршаје попут ношења оружја, у конкретном случају ножа, те је
нецелисходно за овакве озбиљне дисциплинске прекршаје водити медијацију. Ако би
дисциплински прекршај укључивао наношење телесне повреде, према нашем схватању,
било би неопходно вођење дисциплинског поступка.
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Табела 2. Приказ дисциплинских поступака у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу
Број
Година вођења
дисциплинских дисциплинског
поступака
поступка
I
2008. година
II
2008. година
III

2009. година

IV
V
VI
VII

2009. година
2009. година
2009. година
2009. година

Разлози покретања
дисциплинских
поступака
туча
туча
ударање другог
ученика
туча
туча
свађа
свађа

VIII

2009. година

свађа

IX

2009. година

свађа уз шутирање
школског инвентара

смањена оцена из владања

X

2009. година

туча

XI

2009. година

туча

XII

2009. година

XIII

2010. година

XIV

2010. година

XV

2010. година

XVI

2010. година

XVII

2010. година

ударање другог
ученика
звање ватрогасаца због
наводно постављење
бомбе у школи
звање ватрогасаца због
наводно постављење
бомбе у школи
звање ватрогасаца због
наводно постављење
бомбе у школи
звање ватрогасаца због
наводно постављење
бомбе у школи
ударање другог
ученика

усмени укор
уз извињење другој страни
поступак је обустављен уз
извињење другој страни
поступак је обустављен
ПРОВЕРИ ШТА ЈЕ БИЛО

XVIII

2011. година

туча

XIX

2011. година

туча

XX

2011. година

XXI

2011. година

XXII

2011. година

напуштање часа без
дозволе наставника
уз наношење штете
школској имовини
ударање другог
ученика
помагање другом
ученику у физичком
нападу на трећег
ученика

Изречена дисциплинска санкција
укор директора школе
поступак је обустављен
укор директора школе уз смањење
оцене из владања
смањење оцене из владања
смањење оцене из владања
усмени укор
смањење оцене из владања
обавеза ученице да се испише
из школе уколико направи нови
дисциплински прекршај

поступак је обустављен
поступак је обустављен
поступак је обустављен
поступак је обустављен
смањена оцене из владања
поступак је обустављен уз
извињење другој страни
поступак је обустављен уз
извињење другој страни
смањена оцена из владања
ПРОВЕРИ ШТА ЈЕ БИЛО
укор директора школе
нема података о исходу
дисциплинског поступка

Дарко Димовски, Миомира Костић

XXIII

2011. година

ударање другог
ученика

XXIV

2011. година

ударање другог
ученика

XXV
XXVI

2011. година
2011. година

туча
туча

XXVII

2012. година

ударање другог
ученика

XXVIII
XXIX

2012. година
2012. година

туча
туча

XXX

2012. година

поседовање ножа

XXXI

2012. година

учествовање у тучи

XXXII

2012. година

учествовање у тучи

XXXIII

2012. година

ударање другог
ученика

XXXIV

2012. година

туча

XXXV

2012. година

ударање другог
ученика
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нема података о исходу
дисциплинског поступка
извињење при чему не
постоје подаци о изреченој
дисциплинској санкцији
смањена оцена из владања
смањена оцена из владања
укор директора школе, смањене
оцене из владања и прелазак
у другу школу уз сагласност
родитеља
укор директора школе
укор директора школе
нема података о исходу
дисциплинског поступка
нема података о исходу
дисциплинског поступка
нема података о исходу
дисциплинског поступка
поступак је обустављен уз
извињење другој страни
укор директора школе уз смањење
оцене из владања
прелазак у другу школу уз
сагласност родитеља

ЗАКЉУЧАК
Иако феномен насиља у школи није иманентан само савременом добу, до друштвене
реакције на ову негативну друштвену појаву дошло је тек у XX веку. Бројне државе су
изградиле сопствене програме превенције насиља у школи. Међутим, одлика неких програма је медијација између ученика, или између ученика и неког од запослених у школи.
Уједно, примењују се програми који су, речено пенолошким речником, слични облику
групног третмана под називом психодрама и социодрама.
Основне и средње школе у Републици Србији су, у оквиру пројекта „Школа без
насиља“ под покровитељством Уницефа, почеле да примењују и један и други програм
превенције насиља у школи. Анализирана су оба програма превенције насиља у школи у
ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу. Добијени резултати везани за програм организовање
тзв. форум-театра, у којем постоји обавеза ученика да глуме одређење улоге, указују нам
да је неопходно наставити са организовањем психодраме и социодраме, како би биле
примећене промене код ученика у њиховом свакодневном понашању. Другим речима,
прихватање радионица од стране ученика, иако неопходан корак у корекцији њиховог
понашања, није довољно да би они прихватили да је одређени проблем који постоји
међу њима могуће решити. Иако су радионице радо прихваћене од стране ученика,
како је то констатовано у извештају, нису примећене промене у њиховом свакодневном
понашању. Стога је неминовно наставити организовање тзв. форум-театра са истим групама ученика у дужем периоду.
Други програм превенције насиља у школи спроведен у ОШ „Радоје Домановић“ у
Нишу везан је за поступак медијације. Број спроведених поступака медијације у посматраном периоду растао је из године у годину, из чега се може закључити да је медијација
постајала све више прихваћена као алтернативни облик реакције на насиље у школи.
Међутим, након 2012. године поступак медијације, иако су постојали сви услови, као и
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већ уходан тим медијатора, није спроведен, јер, како нам је објашњено, постоје одређени
проблеми везани за руководиоца тима медијатора. Уз уложен додатни напор постојећи
проблем би био лако превазиђен, што би довело до наставка спровођења медијације у
случајевима насиља у школи.
Анализирањем разлог спровођења дисциплинских поступака, као и њиховим
упоређивањем са разлозима за спровођење поступка медијације, увиђамо да се ти разлози у највећем броју случајева поклапају, те је стога могуће смањити број дисциплинских поступака, а повећати број медијација.
WAYS OF RESPONDING TO VIOLENCE IN SCHOOLS
Assistant Professor Darko Dimovski, LLD
Full Professor Miomira Kostic, LLD
University of Niš, Faculty of Law
Abstract: The authors point out that is difficult to determine a single definition of violence
in schools, because all forms of violence in schools cannot be covered by a single determination.
Therefore, some criminologists emphasize the need to distinguish school violence and violence
in schools. Although the term “bullying“ is also used, it should be noted that the violence
in schools is much wider term. School violence, as numerous studies have shown, is quite
widespread. The school administrations needed to react. Reactions to violence in schools are
reflected in two directions – mediation and role-playing. Schools in the Republic of Serbia,
within the project “School without Violence“ program, sponsored by UNICEF, conducted a
project on prevention of violence in schools, applying these two directions. By analyzing the
situation in a primary school in Niš, the authors pointed out the good and bad sides of the
mediation process and role-playing.
Keywords: school violence, prevention, mediation, role-playing.

УЛОГА КРАЂЕ ИДЕНТИТЕТА У КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА
ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА
Др Владимир Урошевић1
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Сажетак: Улога крађе идентитета, настала злоупотребом информационих
технологија, све је већа у кривичним делима високотехнолошког криминала извршених на територији Републике Србије. Велика количина личних података жртава крађе
идентитета у електронском облику лако је доступна извршиоцима кривичних дела из
те области широм света. Аутор у раду разматра најчешће облике крађе идентитета у
контексту кривичних дела високотехнолошког криминала извршених у Републици
Србији.
Кључне речи: крађа идентитета, високотехнолошки криминал, злоупотреба информационих технологија
УВОД
Крађа идентитета је данас постала веома чест елемент при извршењу кривичних
дела високотехнолошког криминала широм света.
Дигитализација и глобализација сервиса на интернету су довеле до повећања
коришћења података о идентитету у том простору. Приступ тим информацијама
омогућава извршиоцима кривичних дела да учествују у многим областима живота под
скривеним идентитетом. Чињеница да је велики број таквих података ускладиштен у
базама података чини те базе потенцијалним метама напада.2 Процеси глобализације
и непостојање граница у интернет простору су створили средину у којој се крађа
идентитета од стране извршилаца кривичних дела одвија на подручју читавог света ‒
транснационално.3
Злоупотреба информационих технологија за крађу идентитета подразумева употребу рачунарских система за крађу података, најчешће преко интернету. За крађу
идентитета преко интернета је потребно макар осредње познавање функционисања
информационих технологија.4 Ниједан технолошки напредак није имао тако велике
последице везане за крађу података као што је то случај с интернетом. Током 90-тих
година XX века начин чувања и размене информација нагло се променио. Дошло је
до експанзије употребе интернета, електронске поште, интернет трговине, уређаја
за складиштење велике количине електронских података и уређаја за електронски
пренос података. Променио се и начин пословања који је с класичног пословања
једним великим делом прешао на електронско пословање. Разлози нагле експанзије
крађе идентитета су ти што је извршиоце крађе много теже открити на интернету
него у реалном свету и што се крађа може извршити у много већем обиму и за
много краће време него што је то случај када је реч о класичним облицима крађе
идентитета.5
Жртвама крађе идентитета је много теже да отклоне последице кривичног дела,
па jе честa последица злоупотребе идентитета нарушавање личног достојанства
оштећених лица, њиховог пословног угледа, кредитне способности и сл. Оштећеним
1 vladimir.urosevic@mup.gov.rs
2 United Nations Office for Drugs and Crimes: Handbook on Identity-related Crime, United Nations, New York, 2011.
3 K. Finklea, Identity teft: Trends and Issues, Congressional Research Center, Washington, 2009, str. 1.
4 O. Angelopoulou; P. Thomas; K. Xynos; T. Tryfonas, Online ID theft techniques, investigation and responses, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, Vol. 1, No. 1, 2007, str. 78.
5
Finch, E.: “What a tangled web we weave: Identity theft and the Internet.” InY. Jewkes, Велика
Британија,2003, стр. 1.
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лицима је потребно много времена да начињену штету поправе. У најекстремнијим
случајевима крађа идентитета може имати и далекосежне последице за оштећене као
што су, на пример, одбијање банака да им дају кредите или отворе рачуне.
Крађа личних података везаних за идентитет се одвија на два начина: крађом података из личне поште (поштанских пошиљки, електронске комуникације) и преузимањем
података с одређених локација на интернету, као и крађом података из заборављених,
одбачених или изгубљених електронских уређаја и других предмета у којима се налазе
лични подаци (новчаници, нотеси, телефонски именици, мобилни телефони, електронски уређаји као што су таблети и др).
Неки аутори тај феномен одређују као кривично дело које подразумева да се неко
лице лажно представља као друго лице, с намером да прибави противправну имовинску корист или друге личне користи.6 Жртва или пасивни субјект тог дела може бити
физичко али и правно лице, као што и извршилац може бити појединац или више лица
као део организоване групе. Неретко се крађа идентитета користи као секундарно кривично дело како би се извршило примарно, а појављује се и као средство којим се врши
главно дело како би извршилац сакрио свој траг или га заметнуо. Крађа идентитета која
се користи да се изврши примарно кривично дело најчешћи је облик злоупотребе идентитета у Републици Србији. Примери су кривична дела преваре с кредитним картицама,
обичне преваре посредством интернета и рачунарских комуникација и др.
Управо у комуникацији онлајн једна од доминантних активности извршилаца кривичних дела из области високотехнолошког криминала у Републици Србији јесу крађа и
злоупотреба идентитета. Непознавање опасности које „вребају“ на интернету од стране
крајњих корисника, као и велики број личних података који се обрађују у пословне и
друге сврхе на начин који није довољно безбедан, пружају прилику извршиоцима кривичних дела да дођу до тих података и омогућавајући им широко поље деловање како
би дошли до података о идентитету оштећених лица који се могу злоупотребити при
вршењу кривичних дела.
Посебан аспект те проблематике се везује за деловање у виртуелном свету, нарочито
у виду неспособности деце да схвате значај прослеђивања различитих информација,
различитим путевима на интернету (где тата или мама раде, како се његови родитељи
зову, колико година имају, када су рођени и сл.). Свака информација остављена на интернету неповратно се архивира на неком од краулера, те је у сваком тренутку доступна, што је додатна опасност за оног ко је тај податак тамо оставио (или можда неког
њему блиског).7 Извршиоци кривичних дела везаних за сексуалну злоупотребу малолетних лица у порнографске сврхе на интернету, посебно када користе друштвене мреже као средство комуникације с малолетним лицима, употребљавају податке других
малолетних лица као и њихове фотографије да би се лажно представили жртвама као
њихови вршњаци.
Крађа идентитета има велики потенцијал и када је организовани криминал у
питању, пошто омогућава организованим криминалним групама висок ниво заштите од откривања и пружа им довољно времена да могу да прикрију и униште трагове
извршења кривичних дела. Практично, искоришћавањем туђег идентитета, извршиоци
се осигуравају да ће кривично дело бити приписано неком другом, а не њима. Када се
открије да лице чији је идентитет злоупотребљен није прави извршилац кривичног дела,
полиција не може да пронађе никакве трагове у вези с правим идентитетом извршиоца. Прикупљање материјалних доказа и трагова је додатно отежано због саме природе
електронских доказа и трагова и техничких могућности на интернету, које омогућавају
анонимност извршилаца кривичног дела и прикривање трагова и сл.
6 Bidwell T.: Hack Proofing Your Identity in the Information Age Syngress Publishing, Inc, 2002. стр.3.
7 Ивановић З., Уљанов С., Урошевић В.: Анализа феномена крађе идентитета, Међународна конференција
Превенција криминала и европске интеграције у светлу високотехнолошког криминала, Факултет за
полицијске студије, Бањалука, 2012, стр. 143-157.
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КРАЂЕ ИДЕНТИТЕТА КАО ПОЈАВА
Крађа идентитета се односи на прикупљање, поседовање, размену или купопродају
личних података ради вршења кривичних дела под лажним идентитетом. Личне
информације од значаја за извршиоце кривичних дела који се баве крађом идентитета
широм света обухватају следеће: имена и презимена, адресе, годиште, пол, брачни статус, бројеве телефона, бројеве кредитних картица и банковних рачуна, лична примања,
пословне и здравствене податке, кредитну способност и др. Злоупотреба идентитета
подразумева употребу личних података неког лица, који су претходно прибављени без
његовог знања и одобрења, за извршење кривичних дела под његовим идентитетом као
што су преваре, крађе и фалсификовања, а ради стицања противправне имовинске користи или прикривања идентитета правих извршилаца кривичних дела.8
Крађа идентитета се састоји из фазе неовлашћеног прикупљања личних података и
фазе злоупотребе прикупљених личних података како би се прибавила нека корист под
идентитетом лица чији су лични подаци отуђени.
Неовлашћено прикупљање личних података
Крађа идентитета почиње присвајањем личних података о неком лицу, без његовог
пристанка и знања, и то обмањивањем, крађом или преваром. Прикупљене информације
се могу искористити одмах након крађе, складиштити и чувати ради коришћења или
продати неком другом уз новчану надокнаду.
Злоупотреба прикупљених личних података
Крађа идентитета се наставља употребом прикуљених података за извршење кривичних дела, која су у највећем броју случајева везана за стицање противправне имовинске
користи лицима која злоупотребљавају украдени идентитет. Извршиоци кривичних дела
користе идентитет жртве тако што се при вршењу кривичног дела лажно представљају у
његово име (нпр., при отварању банковног рачуна који ће служити за пријем и подизање
противправно присвојеног новца пружају на увид службеницима банке фалсификовану
документацију и лична документа која садрже податке о идентитету жртве).
У тој фази је врло чест случај да се лажни идентитет употреби више пута за вршење
истих или различитих криминалних радњи.9
У овом раду се под изразом „крађа идентитета“ подразумева неовлашћено прикупљање личних података, а под „злоупотребом идентитета“ ‒ злоупотреба личних података
прикупљених крађом идентитета.
ОБЈЕКТИ КРАЂЕ ИДЕНТИТЕТА И УЛОГА РАЗЛИЧИТИХ
ИНСТИТУЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Крађа идентитета може погађати различите субјекте, а у Републици Србији су регистровани како напади на појединце и групе тако и на предузећа, финансијске и друге
институције.
Улога носилаца идентитета
Индивидуа је власник идентитета. Она има право да поседују и користе свој лични
идентитет у правном саобраћају. Такође има право да поседује и користи доказе о свом
идентитету као што су пасоши, возачке дозволе, здравствене књижице, личне карте и
слично. Крађа идентитета у највећем броју случаја погађа управо њих. За жртве крађе
8 Report on Оrganized Crime, Criminal Intelligence Service Canada, 2008, str. 33.
9 Identity Theft: Problem-Oriented Guides for Police (Problem-Specific Guides Series), U. S. Department of Justice
2004, str. 1.
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идентитета, губитак личних података и сазнање да је неко злоупотребио њихове податке
представљају веома трауматично искуство. Жртве крађе и злоупотребе идентитета као
последицу тих радњи могу да претрпе финансијску штету, нарушавање личног и пословног угледа, емоционални стрес, а врло често након крађе идентитета морају поново да раде на стицању поверења и подизању кредитних способности код финансијских
институција, у којима су њихов углед нарушили извршиоци кривичних дела.10
Од појединца зависи колико ће и како бринути о својим личним документима, начину
комуникације у којој се лични подаци могу компромитовати и сл. Заштита идентитета
од крађе и злоупотребе је данас у великој мери условљена савесним односом појединаца
и безбедносном културом, поготову када је употреба информационих технологија у
питању.
Улога државних органа
Државни органи имају три најважније улоге када су крађа идентитета и заштита идентитета у питању. Прва је издавање потврда о идентитету појединаца. Друга је
коришћење механизама за аутентификацију грађана који се пријављују за издавање
докумената, која представља функцију заштите и потврде њиховог идентитета. Трећа
улога је провера идентитета лица када се пред државним органима појављују у неком
поступку (нпр., легитимисање лица од стране полицијских службеника).
Органи унутрашњих послова, тужилаштва и судови имају важну улогу у заштити
идентитета. Њихова улога се највише може видети након што се сазна за крађу идентитета, дакле, у репресивном смислу. Те институције имају најважнију улогу када је у
питању поновно успостављање нарушеног идентитета појединца који је жртва крађе
идентитета.
Улога финансијских и других институција
Банке, кредитни бирои, различита предузећа која се баве пружањем услуга или трговином при отварању нових рачуна, давању зајмова и кредита при куповини или продаји
играју значајну улогу у провери идентитета лица. Уколико те институције не спроведу
добру анализу појединца који се појављује у улози клијента приликом пружања услуга као што су одобравање кредита или отварање рачуна, могу послужити као подршка
крађи и злоупотреби идентитета. У неким случајевима се дешава да чак и запослени у
тим институцијама краду податке о идентитету клијената како би их продали извршиоцима кривичних дела.
Финансијске организације и предузећа, на сличан начин као и државне институције,
прикупљају, чувају и размењују личне информације својих клијената и могу бити
објекти напада како споља тако и изнутра. Тај проблем је нарочито изражен када је у
питању складиштење података о пословању у електронском облику. Њихова улога у заштити приватних информација о корисницима или клијентима такође је кључна када је
у питању заштита од крађе идентитета. Они могу обавестити клијенте и своје потрошаче о сигурносним проблемима везаним за крађу идентитета и о постојећим ризицима, а
такође могу понудити заштитне опције којима се смањује ризик од крађе идентитета као
што су, на пример, мониторинг рачуна корисника, обавештавање корисника о извршеним трансакцијама преко платне картице електронским порукама и сл.11

10 М. Милошевић; В. Урошевић, Крађа идентитета злоупотребом информационих технологија, у: Безбедност у постмодерном амбијенту (књ. 6), Центар за стратешка истраживања националне безбедности
Београд, 2009, стр. 58.
11 Identity Theft: Introduction and Backgrounder, Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, University
of Ottawa, Faculty of Law, Ottawа, 2007, str. 9.
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МОТИВИ ИЗВРШИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА ЗА КРАЂУ ИДЕНТИТЕТА
Најчешћи мотиви за крађу идентитета су финансијске природе, али се подаци често
отуђују и ради прикривања идентитета извршилаца кривичних дела, као и за стицање
одређених привилегија и прибављање одређене документације потребне за извршење
кривичних дела и др.
Финансијски мотиви
Финансијски мотиви за крађу идентитета су везани за прибављање противправне
имовинске користи. У случајевима извршења кривичних дела где се као мотив појављује
прибављање противправне имовинске користи, крађа идентитета служи за прикривање
трагова везаних за идентитет извршиоца кривичног дела (нпр., отварање новог рачуна
за пријем новца који је прибављен противправним радњама или преузимање рачуна
корисника чији је идентитет украден у његовој банци ради трансфера новчаних
средстава без његовог знања и пристанка). У Републици Србији крађа идентитета је
скоро увек пратила извршење кривичних дела везаних за злоупотребе платних картица
и рачунарске преваре, као и за коришћење лажних профила на друштвеним мрежама, у
електронској комуникацији посредством електронске поште и др.
Tа активност је била најизраженија у случајевима тзв. „нигеријских превара“
извршених на штету грађана Републике Србије злоупотребама у електронском
банкарству и електронској трговини, али и на штету страних држављана од стране
извршилаца с територије Републике Србије. Финансијски мотив се јавља и при продаји
података о идентитету заинтересованим лицима уз новчану надокнаду. Извршиоци
кривичних дела с територије Републике Србије су нудили на продају податке прибављене
фишингом, као и преузимањем из база података са страних интернет продавница које
су претходно прибављали посредством SQL injection. Њихове активности су забележене
и на различитим форумима чији се чланови баве криминалним активностима.
Извршиоци су у више наврата покушавали да се посредством интернета у електронској
комуникацији и на одређеним лажним интернет сајтовима лажно представљају у
име предузећа која легално послују на територији Републике Србије, с намером да
од корисника услуга или запослених прибаве одређене податке, као што су налози за
електронску пошту (лозинке и др.) или за електронско банкарство. Било је и случајева
да су се лажно представљали при обављању одређених послова и тиме нанели штету
физичким лицима с територије Републике Србије, али и пословном угледу компанија
које послују на територији Републике Србије.
Прикривање идентитета извршилаца кривичног дела
У току и након извршења кривичних дела извршиоци покушавају да прикрију трагове и сакрију свој идентитет на тај начин што иза себе, на месту извршења као траг
остављају податке добијене крађом идентитета који полицију наводе у погрешном правцу, тј., на жртву крађе идентитета. На такав начин добијају на времену које им је потребно да се успешно удаље с места извршења кривичног дела, да се сакрију или да униште
материјалне доказе и трагове, присвоје противправну имовинску корист и сл. Такве активности извршилаца су везане за злоупотребе електронских налога за пошту коју су
претходно преузели, коришћење рачунара заражених рачунарским вирусима у оквиру
мрежа ботнет, украдене фотографије с друштвених мрежа и форума и сл.
ИЗВОРИ САЗНАЊА О КРАЂИ ИДЕНТИТЕТА НА ИНТЕРНЕТУ
Лица која су жртве крађе идентитета на интернету то најчешће сазнају у неким
кључним тренуцима као, на пример, када се пријаве на конкурс за посао, при куповини
куће или аутомобила, када конкуришу за кредите за куповину стана, увидом у стање на
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својим кредитним картицама, банковним рачунима и сл. Врло често у Републици Србији
жртве о томе да им је идентитет украден обавештавају и други корисници интернета који
су приметили да су њихови подаци злоупотребљени (при електронској комуникцији, на
одређеним интернет сајтовима, форумима, друштвеним мрежама и сл.).
Да су жртве крађе идентитета оштећени сазнају и у обавештењима да им је одбијен
захтев за издавање кредита, при пријему извода стања на рачунима и кредитним картицама које нису никад ни отворили, када их послодавци обавесте о томе да не могу
да добију запослење или да не могу да напредују у служби, када их полиција или нека
друга државна установа о томе обавести (нпр., да су се негде појавили као извршиоци
кривичних дела).
Врло се често дешава и да поједине компаније обавештавају жртве крађе идентитета
да је њихов идентитет злоупотребљен за куповину, на пример, неке робе од те компаније.
СПЕЦИФИЧНОСТИ И ОБЛИЦИ КРАЂЕ И
ЗЛОУПОТРЕБЕ ИДЕНТИТЕТА НА ИНТЕРНЕТУ
Извршиоци кривичних дела из области високотехнолошког криминала у Републици Србији користе интернет како би извршили кривична дела и потом сакрили доказе
и трагове извршења, као и свој идентитет. Најчешће активности које предузимају на
интернету су крађа личних података ради даље препродаје заинтересованим лицима
и крађа података о платним картицама. Међутим, и сви други лични подаци везани за
идентитет, који су доступни на интернету, у подједнаком обиму су предмет њиховог
интересовања (подаци о јединственим матичним бројевима и сл.). Краду се чак и подаци који су посредно везани за идентитет жртве, као што су подаци о стручној спреми,
личним афинитетима, начину провођења слободног времена, хобијима, годишњим одморима и сл. Савремене информационе технологије пружају многе предности извршиоцима кривичних дела, посебно када су у питању анонимност и скривање трагова, на
пример, коришћењем мрежа ботнет за прикривање електронских трагова који остају у
виду лог фајлова.
Истраживање кривичних дела у којима је идентитет украден на интернету веома
је тешко у Републици Србији, посебно када се имају у виду чињеница да интернет не
познаје границе и да се докази о извршеним кривичним делима могу наћи на серверима
који се налазе у било којој држави на свету.
Научно истраживање, које је Министарство унутрашњих послова Републике Србије
у сарадњи с више научних институција и других државних органа спровело и у оквиру
твининг пројекта 2014. године објавило публикацију Везе сајбер криминала с ирегуларном миграцијом и трговином људима, указало је, између осталог, и на то да је популација
узраста од 6 до 30 година најугроженија активностима преузимања профила на друштвеним мрежама, као и да је популација узраста од 10 до 18 година најугроженија тим
активностима извршилаца кривичних дела. Такође је занимљив податак да се проценат
контактирања лица наведеног узраста с лажних профила од стране извршилаца кривичних дела кретао и до 16,9% испитаника.12 Прикупљање доказа о крађи идентитета
злоупотребом информационих технологија представља додатан проблем. Многи докази
се састоје од IP адреса (Internet Protocol) коришћених у неком специфичном периоду,
логова на серверима, електронских порука и сл. Да би се разумео значај тих доказа потребно је, међутим, прилично добро познавати принципе функционисања информационих технологија. Електронски докази се морају прикупљати брзо пошто се неки од
њих ‒ логови на серверима, чувају у одређеном временском интервалу, након чега их
интернет провајдери бришу.
За крађу података на интернету такође се користе и малициозни софтвери за хакерске упаде у осетљиве системе и њихове базе података и за компромитовање и крађу елек12 Везе сајбер криминала с ирегуларном миграцијом и трговином људима, Министарство унутрашњих
послова Републике Србије, 2014.
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тронских података о идентитету лица. Поред упада у базе података од стране хакера, дешава се и да запослени у предузећима продају велику количину података извршиоцима
кривичних дела за новчану надокнаду, али такви случајеви у области високотехнолошког
криминала у Републици Србији још нису регистровани. Савремена рачунарска опрема
може бити тако малих димензија да омогућава копирање, складиштење и преношење
фајлова који садрже личне податке, на такав начин да се њихово уношење у компаније
не може лако детектовати, због чега је изношење таквих података из предузећа постало
веома лако. Инсајдерске преваре су данас веома опасне имајући у виду ту чињеницу.
Неке технике крађе података о идентитету подразумевају и прављење лажних интернет сајтова којима се, методом фишинга, преварним електронским порукама или тзв.
телефонским фишингом, жртве наводе да ненамерно одају информације о себи. Други,
софистицирани методи се односе на модификације уређаја за аутоматску обраду података, као што су банкомати или терминали POS (енгл. Point of Sale), како би се снимали
електронски подаци без знања лица која су власници платних картица или банака издавалаца тих картица, на пример, методом скимовања. Поред наведених метода користе се и најсофистицираније методе које укључују употребу рачунарских вируса, методе социјалног инжењеринга и др.13 Учиниоци кривичних дела с територије Републике
Србије такође су корисници наведених метода.
Крађа идентитета, поготову у онлајн комуникацији, једна је од доминантних активности криминалних група на интернету. Непознавање опасности које вребају на интернету од стране крајњих корисника, као и велики број личних података који се обрађују
у пословне и друге сврхе, на начин који није довољно сигуран, пружају велику предност и широко поље за деловање извршилаца кривичних дела, који користе управо те
могућности да би дошли до података о идентитету који се могу ефикасно злоупотребити
при извршењу кривичних дела.
Напади „пецањем“ усмерени ка крађи идентитета
„Пецање“ (фишинг) је облик напада којим се може прибавити велики број личних
и других података о корисницима на интернету. Крађе идентитета коришћењем ових
напада имају велике размере, а подаци се краду од великог броја корисника интернета,
широм света, у веома кратком периоду.
„Пецање“ или мрежна крађа идентите потиче од енглеске речи Phishing и најчешћи
је вид прибављања поверљивих података o идентитету лица и њиховим платним картицама у последњих неколико година. Овај облик прибављања података подразумева
скуп активности којима неовлашћена лица, коришћењем лажних електронских порука преко електронске поште и лажних интернет страница финансијских институција,
кориснике интернета наводе на откривање поверљивих података као што су, на пример, јединствени матични број грађана, корисничко име и лозинка, PIN број картице
(Personal Indentification Number), број кредитне картице и слично. При тим нападима се
користи комбинација социјалног инжењеринга и техничких могућности које пружају
савремене информационе технологије.14 За реализацију таквих напада се користе електронске поруке, као што су:
− лажна упозорења банака или других финансијских организација да ће рачун
клијента бити угашен уколико не унесе односно не ажурира одређене податке;
13 Социјални инжењеринг је акт манипулације, којим се људи наводе да одају поверљиве информације
о себи. Та техника се заснива на ометању пажње одређеног лица с циљем прикупљања информација које
оно иначе не би одало, а како би се ти подаци касније злоупотребили (ради одавања корисничких имена,
лозинки или, на пример, података о платним картицама). Све методе социјалног инжењеринга се заснивају
на специфичним правилностима у процесу доношења одлука познатијем као „погрешна когниција“, која
представља образац неправилног просуђивања који се појављују у одређеним, специфичним ситуацијама.
Због свега наведеног, „погрешна когниција“ се другачија назива и „буба у људском хардверу“, а криминалцима служи за стварање различитих техника напада ради прикупљања осетљивих информација.
14 The Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks, NGS Software, London, 2006.
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− лажне поруке администратора у којима се траже кориснички подаци попут лозинке;
− поруке које се позивају на безбедност и захтевају од корисника откривање личних
информација (број корисничког рачуна, лозинка итд.) или инсталацију неког програма
ради отклањања откривеног безбедносног пропуста, и
− поруке које обавештавају корисника да је добио на лутрији, због чега треба да достави одређене податке како би могао подићи добитак.15
Да би се клијент неке банке преварио и навео да унесе своје податке, технике „пецања“
често укључују коришћење линкова који по називу личе на праве адресе банака, али се
заправо налазе на сасвим другој IP адреси и хостоване су на серверима широм света, док
изглед интернет презентације у потпуности одговара правој интернет страници банке.
У принципу, основни начин функционисања „пецања“ је следећи: на електронску пошту корисника одређене банке се шаље електронска порука у којој се, на пример, наводи
да се база података банке преуређује и да је потребно да прималац поруке оде на линк
који се налази у поруци преко интернета. Линк је лажан, тј., води на лажну страницу
банке у којој се нуди да се прималац поруке улогује, да унесе своје личне податке као
што су име и презиме, адреса, телефон, број картице и до када је валидна, број CVV2 и
друго. Врло се често дешава да извршиоцима кривичних дела није довољно да корисник
унесе податке о једној платној картици, већ се после уноса броја платне картице и других
битних података појављују поруке у којима се корисник обавештава да је унео погрешну врсту картице, након чега се наводи да унесе и бројеве других платних картица које
поседује.
Свест корисника услуга банака о „пецању“ данас је на вишем нивоу, па су и извршиоци кривичних дела приморани да употребе нове технике. Уместо слања електронских
порука којима се корисници убеђују да посете неку интернет страницу на адреси из
лажне поруке, данас се користе вируси типа trojan keylogger.16 Када се рачунар жртве
зарази, тај вирус, након што жртва посети праву интернет страницу своје банке, аутоматски шаље на адресу творца вируса тј. извршиоца кривичног дела све лозинке, корисничка имена, податке о платним картицама и друге податке које корисник куца на
тастатури. Банке су покушале да доскоче том изазову тако што су смислиле падајуће
меније за избор лозинке на својим интернет сајтовима, виртуелне тастатуре за унос података и слично, али су извршиоци кривичних дела узвратили новим малициозним софтверима типа mouse loggers17 и screen grabers18 како би преузимали осетљиве податке.
И компаније и криминалци су данас приморани да свакодневно смишљају нове начине
примене софистицираних технологија за сопствене сврхе, тако да се трка између њих
стално наставља.19
Употреба рачунарских вируса за крађу идентитета
Извршиоци кривичних дела који се баве крађом идентитета податке о идентитету
лица покушавају да прибаве употребом рачунарских вируса.20 Корисник рачунара те
програме може покренути несвесно и потпуно неприметно, а могу их покренути и извршиоци кривичних дела из области високотехнолошког криминала, како би их употребили за прибављање финансијских и других податка који се налазе на „зараженим“
рачунарима. Када се рачунарски вирус покрене у рачунарском систему, на екрану рачунара у највећем броју случајева не појављују се никакве информације о његовој активности, нити су подаци о томе на било који начин видљиви неком другом лицу осим лицу
које је рачунар корисника заразило рачунарским вирусом. Корисник „зараженог“ рачу15 Платне картице: едукациони материјал за представнике полиције и правосуђа, Привредна комора
Србије, Београд, 2007, стр. 40‒41.
16 Малициозни софтвер који прикупља и шаље податке о куцању карактера на тастатури зараженог рачунара.
17 Малициозни софтвер који прикупља и шаље податке о активностима миша зараженог рачунара.
18 Малициозни софтвер који прикупља и шаље податке о активностима на монитору зараженог рачунара.
19 Phishing and Pharming: Understanding Phishing and Pharming, McAfee, Santa Clara, 2006, str. 4.
20 S. Schaefer, Identity Theft and the Internet, Georgia State University College of Law, Atlanta, 2002, str. 13.
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нара деловање рачунарског вируса може приметити једино на основу штетних резултата
које он производи, односно након што је штета већ причињена.
Када се рачунарски вирус покрене на рачунару корисника, помоћу њега се могу
отуђити сви електронски подаци који се налазе ускладиштени у меморији рачунара. Такви подаци су, на пример, осетљива комуникација корисника и други осетљиви подаци
који се налазе на рачунару. Неки поверљиви подаци, као што су лозинке које се налазе у
интернет претраживачима или електронским налозима за пошту, могу се пронаћи у сваком рачунару на стандардним локацијама. Аутоматским филтрирањем података према
унапред задатим параметрима, у потрази за информацијама помоћу стандардизованих
образаца направљених на основу података о локацијама на којима се поверљиви подаци
обично налазе, рачунарски вируси прикупљају податке о платним картицама, банковним рачунима, личне податке оштећених и друго.
Веома велики број рачунарских вируса обавља функције као што су снимање
откуцаја карактера на рачунарској тастатури, снимање процеса на мониторима рачунара, редирекција интернет саобраћаја, крађа комуникационих и других рачунарских
сесија, убацивање интернет тројанаца у рачунарски систем, генерисање финансијских
и других трансакција које се одвијају преко рачунара и рачунарских мрежа оштећених
лица ‒ корисника заражених рачунара, системска реконфигурација рачунара и крађа
личних и других података корисника рачунара и њему блиских лица ради даљег вршења
кривичних дела и ширења круга оштећених лица.
Крађа података о идентитету с носача рачунарске меморије
Лични подаци који се налазе на електронским уређајима као што су лаптоп, PDA
уређаји, USB уређаји, преносиви хард дискови, мобилни телефони и др., такође су
занимљив извор података о идентитету лица. До података с таквих уређаја извршиоци
долазе тако што их лица сама одају у комуникацији или их они проналазе преко
изгубљених или украдених уређаја. Такође, личне податке с таквих уређаја често краду
сервисери ради даље продаје.
Врло се често дешава да такве уређаје извршиоци кривичних дела краду управо да
би дошли до података о њиховим власницима који се на њима чувају. Поред личних
података, у меморији тих уређаја се могу наћи и финансијски и пословни подаци као
што су бројеви банковних рачуна, лозинке за приступ електронској пошти и др. Поред
личних података власника тих уређаја могу се пронаћи и подаци о њима блиским лицима.
Ти подаци се касније могу користити да се методама социјалног инжeњеринга и неком
од претходно наведених техника за крађу идентитета прибаве и детаљнији подаци о
идентитету лица блиских власнику уређаја који је отуђен, након чега се и ти подаци могу
злоупотребити за крађу идентитета.
ПРОБЛЕМИ У ОТКРИВАЊУ КРИВИЧНИХ ДЕЛА И УЧИНИЛАЦА
Лица и организације чији је идентитет украден и злоупотребљен врло често не знају
коме треба да пријаве да су жртве крађе идентитета. Крађа идентитета сама по себи није
тешко кривично дело и у већини држава се гони по приватној тужби (што је случај и у
Републици Србији), чиме је и мотивација за њихово пријављивање знатно умањена, посебно ако није било материјалних оштећења.
Финансијске институције као што су банке врло често не желе да сарађују с државним органима када је крађа идентитета њихових клијената у питању. Први разлог је тај
што је већина рачуна њихових клијената осигурана од таквог вида злоупотреба, док је
други тај што не желе да се уплићу у дуготрајне процесе, који подразумевају подношење
кривичних пријава државним органима, уколико нема конкретних злоупотреба ни
финансијске штете.
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Пошто се већина доказа о крађи идентитета на интернету налази на већем броју
локација у различитим државама недостаје и међународна сарадња како би се ти докази
сачували и на време прикупили, а након тога пронашли учиниоци кривичних дела.
Многим полицијским службама и другим државним органима широм света недостају
ресурси за истраживање тих кривичних дела, посебно када се одвијају помоћу фишинга, фарминга, рачунарским вирусима и другим савременим методама за које су потребни технички и људски ресурси да би се спровела адекватна и ефикасна истрага.
Такође недостају и адекватне обуке које би указале на ефикасне начине за спровођење
истрага и у оквиру којих би се истраживали нове тенденције у развоју информационих
технологија и њихова злоупотреба у наведене сврхе.
ЗАКЉУЧАК
Злоупотреба информационих технологија за крађу идентитета је друштвено опасна појава коју је тешко спречити, посебно у oнлајн амбијенту. Поред велике
финансијске штете, крађа идентитета изазива и низ других штетних последица као што
су емоционални стрес и финансијски трошкови које трпе жртве крађе и злоупотребе
идентитета. Неке од тих последица могу бити и дугорочне. У Републици Србији крађа
идентитета и злоупотреба идентитета грађана су све присутнија појава, а грађани
Републике Србије су у великом броју случајева били жртве извршилаца кривичних
дела када су они ефикасно користили украдене податке о идентитету како у Републици
Србији тако и у иностранству.
Употреба савремених информационих технологија је условила експанзију електронског пословања, које подразумева да су лични подаци клијената ускладиштени на серверима који често имају сигурносне пропусте и који су осетљиви на различите врсте
напада. Непознавање претњи којима обилује интернет од стране корисника додатан су
проблем када је крађа идентитета у питању. Посебно опасне технике за крађу идентитета, које имају разорне последице и које изазивају велику материјалну штету, јесу фишинг, фарминг и рачунарски вируси.
Државни органи се данас налазе пред великим изазовом када је крађа идентитета
злоупотребом савремених информационих технологија у питању, посебно због тога што
им недостају ресурси за истраживање тих кривичних дела у случајевима када се одвијају
помоћу фишинга, фарминга, употребом рачунарских вируса и другим савременим методама, чија адекватна истрага захтева техничке и људске ресурсе. Недостају и квалитетне обуке које би указале на ефикасне начине вршења истрага и у оквиру којих би се
истраживали нове тенденције у развоју информационих технологија и њихова злоупотреба у наведене сврхе.
Јасно је да је крађа идентитета специфична радња, коју је тешко спречити и открити
због тога што се украдени подаци не морају употребити одмах након отуђивања него
и после дужег времена, па се често не зна ко је оштећен све док се ти украдени подаци
не злоупотребе. Поред тога што изазивају велике финансијске губитке, крађе и злоупотребе идентитета стварају и велике проблеме лицима чији је идентитет злоупотребљен.
Велики број различитих података који су јавно доступни, често у електронској форми,
у комбинацији с недостатком безбедносних мера, како у државном сектору тако и у
корпорацијским мрежама и др., велики су фактор ризика када је крађа идентитета у
питању.
Развој информационих технологија, а посебно употреба интернета у Републици
Србији, доводи до нагле експанзије крађе и злоупотребе идентитета, док организоване
криминалне групе постају све заинтересованије за податке добијене на тај начин, како
би их даље злоупотребљавале при извршењу кривичних дела, али и након извршења
ради прикривања доказа и трагова.

Владимир Урошевић
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THE ROLE OF IDENTITY THEFT IN CYBERCRIME OFFENCES
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Abstract: The role of identity theft as a result of the misuse of information technologies is
increasing in cybercrime offences committed in the territory of the Republic of Serbia. A large
amount of personal data of victims of identity theft in electronic form is easily accessible to
offenders worldwide. The author considers the most common forms of identity theft in the
context of cybercrime offences committed in the Republic of Serbia.
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ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
КАО САДРЖАЈ РАДА ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ
Др Синиша Ђукић
Висока пословно техничка школа, Добој
Мр Ладин Гостимировић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд
Сажетак: Многе државе, суочене с тешким пријетњама безбједности, започеле су
планирање и примјену нових стратегија како би се што ефикасније супротставиле
тешким облицима криминала. Тероризам, организовани криминал и корупција, као
најопаснији облици криминала, присутни су и у Босни и Херцеговини и, као такви, представљају садржај рада безбједносних, полицијских, правосудних и других
субјеката система безбједности. Како савремени тероризам, организовани криминал
и корупцију прије свега карактеришу тајност, мобилност, интернационалност, планска подјела рада и хијерархијски устројена структура, тако и организација и надлежност субјеката безбједности, посебно оних који примјењују специјалне истражне технике, треба да буду флексибилне и прилагођене савременим облицима угрожавања
безбједности. Супротстављању тероризму, организованом криминалу и корупцији
претходи једна квалитетна и детаљна анализа која полази од одређених параметара, на основу којих се сагледавају стање тероризма, организованог криминала и
корупције и профил терористичких и криминалних организација које дјелују. С обзиром на то да се значајан дио незаконитих активности у области тероризма, организованог криминалa и корупције одвија на територији више држава, те да су поједини
извршиоци тих најтежих кривичних дјела предмет рада домаћих и међународних
безбједносних и полицијских агенција ‒ зато што се њихова угрожавајућа дјелатност
без вишестране сарадње не може пресјећи ни опасност од њих отклонити, у наредном
периоду је неопходна још активнија сарадња на унутрашњем и међународном плану.
Кључне ријечи: тероризам, организовани криминал, корупција, обавјештајнобезбједносне агенције.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Суочене с изазовима тероризма, организованог криминала и корупције, њиховом
огромном друштвеном опасношћу и специфичностима у односу на „обични“ криминал, савремене државе и међународна заједница у посљедње вријеме доносе посебне материјалноправне, организационе и процесне прописе у вези с њиховим
спречавањем, откривањем и сузбијањем. Тим се прописима установљавају посебни органи за борбу против тих најопаснијих врста криминала, са знатно ширим овлашћењима него што их редовно и традиционално имају органи кривичног
гоњења прије кривичног поступка и у кривичном поступку. То је условило битна
одступања од неких, одавно прихваћених начела кривичног материјалног и процесног права, као и промјене у ставовима према кривичној одговорности и кажњивости
учинилаца кривичних дјела и у општеприхваћеним схватањима о односима државе
према појединцима и њиховим људским правима1. Имајући у виду специфичности
савременог тероризма и организованог криминала, а првенствено њихову максималну конспиративност у раду, многе државе су започеле планирање и примјену нових
1 M. Grubač, Posebna ovlašćenja organa krivičnog gonjenja i ustavna prava građana, objavljeno u: Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja: zbornik radova, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd,
2008, str. 39.
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стратегија како би се што ефикасније супротставиле тим најтежим облицима криминала. Између осталог, тежиште противтерористичких и противкриминалних активности се преноси у сферу обавјештајне активности. Наиме, проблематика спречавања
и сузбијања тероризма, организованог криминала и корупције временом заузима доминантно мјесто у програмским опредјељењима готово свих савремених обавјештајнобезбједносних агенција које, према правилу, дјелују у правцу разоткривања припрема терористичког и криминалног дјеловања. Пракса је показала да се тероризму
успјешно могу супротстављати само специјализоване управе и дирекције у националним обавјештајним службама. Исто тако, поједине земље су у међувремену оформиле
и специјализоване службе безбједности за сузбијање првенствено унутрашњег тероризма – тзв. противтерористичке обавјештајне службе. Оне су посебно организоване и
опремљене за борбу против тероризма у земљи и у иностранству, при чему имају задатак да прикупљају обавјештајне податке о дјеловању терориста, али и да активно дјелују
на спречавању и сузбијању такве дјелатности. Према правилу, оне у свом саставу имају
и специјалне противтерористичке тимове и сродне јединице.
У обавјештајној обради терориста и њихових помагача, противтерористичке
обавјештајне службе примјењују и метод сарадње. За разлику од противтерористичке
полиције, те службе ипак представљају обавјештајне институције у правом смислу ријечи,
јер у свом дјелокругу рада дјелују и према иностранству и офанзивно (загранично)2.
Британски аутор Роберт Мос истиче: „Читава вјештина борбе против тероризма почива
у дубокој обавјештајној служби. Људи који су заслужни да прате и откривају политичке
екстремисте морају да разумију њихове мотиве и начин мишљења, како би унапријед
предвидјели њихове могуће потезе и кораке.“ У том правцу и дјелују обавјештајне и
безбједносне службе, које примјеном метода и средстава треба да правовремено открију
индикаторе који упућују на могућност појаве терористичких организација у земљи –
унутрашњег тероризма, да својим сазнањима спријече евентуално убацивање терористичких група транснационалног карактера у земљу, да сарађују са страним службама
безбједности, а ради ефикаснијег дјеловања и да размјењују обавјештајне податке, као и
да своја сазнања на вријеме достављају политичким структурама земље и јединицама за
антитерористичка дејства.
Веома је важно да обавјештајно-безбједносни антитерористички систем буде комплементаран политичко-дипломатској функцији државе, док су сакупљање обавјештајних
података и њихова анализа кључ за рјешавање проблема тероризма3. Организовани
криминал, корупција и тероризам, укључујући и транснационалне облике организованог криминала и тероризма, не представљају појаву која је нова и непозната националним и наднационалним субјектима безбједности. Међутим, нови појавни облици
организованог криминала, корупције, тероризма и осталих пријетњи безбједности много су сложенији и крећу се у ширим географским оквирима, односно до изражаја долази њихов транснационални елемент. Нови тешки облици криминала брзо попримају
широке међународне размјере јер нису ограничени на „класични“ илегални промет и
купопродају оружја, дроге, умјетничких предмета, прање новца и проституцију као
традиционалне активности организованог криминала, док циљеви терористичких
организација све више одступају од традиционалних терористичких циљева. Данас
илегални промет нуклеарног материјала, хемијских супстанци и микроба задаје највеће
проблеме органима гоњења на међународном плану. Поменуте материје су предмет
интересовања криминалних организација ради стицања противправне имовинске добити, али и терористичких организација ради пријетње или пак могућег вршења терористичких аката употребом нуклеарних, хемијских или биолошких материја.4 Ако се
2 М. Милошевић, Одбрана од тероризма, Београд, 2005, стр. 104.
3 Р. Гаћиновић, Како против тероризма, Дефендологија, бр. 19/20, Београд, стр. 91–101.
4 Предсједници држава или влада 47 земаља завршили су почетком априла 2010. године самит о
нуклеарној безбједности у Вашингтону, прихвативши у заједничкој изјави план америчког предсједника да
се до 2014. године „под кључ“ стави стотине хиљада тона нуклеарног горива за оружје. „Наш циљ је јасан:
обезбиједити да се терористи никада не домогну плутонијума или високообогаћеног уранијума, кључних
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уважи напријед наведено, врло је битно правовремено супротстављање тешким облицима криминала, а квалитетан обавјештајни рад је предуслов за такву дјелатност. Без
прикупљених података и информација немогућа је квалитетна оперативна и стратешка анализа, која има за циљ да развије свеобухватне обавјештајне процјене релевантне
за доношење одлука о начинима дјеловања. Квалитетније прикупљање обавјештајних
података – информација један од кључних услова за унапређење ефикасности
обавјештајног рада у борби против тероризма. Елементарни предуслов за остварење
тог циља је и благовремена информација. Сазнања о плановима, намјерама, циљевима,
начинима финансирања, времену дејства и другим елементима терористичког процеса представљају важан чинилац за успјешну превизију и превенцију тероризма. Исто
тако, за супротстављање организованом криминалу и корупцији неопходне су правовремене информације, посебно ако се зна да их у већини случајева карактеришу широке
размјере, дуготрајност и завјереничка организација.
ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
КАО САДРЖАЈ РАДА ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ
Кључни аспект обезбjеђивања одговорности обавјештајних и безбједносних
агенција јесте јасно одређивање њихове улоге и области дјеловања. То је у надлежности законодавства, с тим што је одговорност за разграничавање задатака безбједносне
и обавјештајне агенцијe на парламенту, док се њихове улоге не би смјеле мијењати
без учешћа законодавца. Такав начин дјеловања може помоћи у спречавању злоупотреба положаја владе према агенцијама, нарочито у земљама у транзицији. Законско
утемељење је такође неопходно због посебних овлашћења која се често повјеравају
безбједносним и обавјештајним агенцијама. Такође је важно да закон установи разлику
између безбједносне и обавјештајне службе и других институција, као што су органи
за спровођење закона, у чему од користи може бити законско одређење надлежности и
овлашћења. Ако се законом не одреде јасне разлике, границе одговорности остају нејасне,
па постоји опасност да се посебна овлашћења која агенције имају користе и у рутинским
ситуацијама у којима не постоји јасна опасност за државну безбједност. Овдје треба указати на разлике између пријетњи националној безбједности и кривичних радњи које
није увијек лако формулисати. Тероризам је кривично дјело које директно угрожава демократске процесе или се коси с њима и тако доводи у питање интегритет државе и
њених кључних институција. Међутим, организовани криминал се разликује од тога. За
многе земље, организовани криминал и трговина људима представљају највеће друштвено и економско зло, иако не угрожавају стабилност и опстанак механизама власти.
У неким земљама, нарочито у демократијама у транзицији, ти проблеми би могли попримити размјере пријетње стабилности и опстанку механизама власти, па се отуда с
правом могу сматрати пријетњом „националној безбједности“. У већини случајева организовани криминал се одликује широким размјерама, дуготрајношћу и завјереничком
организацијом који га разликују од „обичне“ криминалне активности, али га ипак не
подижу на ниво који оправдава употребу безбједносних и обавјештајних агенција у истрази и борби против њега. У неким случајевима могу постојати доказиве везе између
организованог криминала и тероризма, али такве везе се не могу претпоставити у сваком случају. Зато се у неким земљама обавјештајним и безбједносним агенцијама дају
овлашћења да помажу агенцијама за вршење власти, мада оне нису најважније одговорне институције за истраживање организованог криминала. У сваком случају, боље
је исцрпним законским одредбама јасно дефинисати различите аспекте националне
безбједности него оставити надлежност и овлашћења безбједносних и обавјештајних
састојака нуклеарног наоружања“, истиче се у саопштењу са завршетка самита. С тим у вези, значајан допринос треба да дају и обавјештајно-безбједносне агенције, а међупартнерска сарадња је у врху тих приоритета, доступно на: www.avaz.ba (1. 5. 2014).
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агенција отвореним за различита тумачења коришћењем израза као што је „заштита
државне безбједности“.
Примјер Босне и Херцеговине указује на значај постојања прописаног законског
одређења државне ‒ националне безбједности. Прво, оно омогућује парламентарцима
да се директно укључе у расправу о важним државним интересима. Често су те уопштене расправе корисне у расвјетљавању проблема и доприносе квалитету закона. Друго,
јасно одређење доприноси оправданости поступака које обавјештајне службе користе
да би заштитиле законски утврђене безбједносне интересе. Постојање закона који јасно
одређује аспекте националне безбједности на тај начин помаже у заштити државе од
политизације и тешких злоупотреба њених обавјештајних служби.5
Сходно законским одредбама, Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине6 је одговорна за прикупљање обавјештајних података у вези с пријетњама
безбједности Босне и Херцеговине, како унутар тако и ван Босне и Херцеговине,
њихово анализирање и преношење овлашћеним институцијама, као и за прикупљање,
анализирање, обраду и преношење обавјештајних података, с циљем пружања помоћи
овлашћеним службеним лицима, како је дефинисано законима о кривичном поступку
у Босни и Херцеговини, те осталим надлежним институцијама у Босни и Херцеговини
када је то потребно, ради сузбијања пријетњи безбједности Босне и Херцеговине.
Пријетњама безбједности Босне и Херцеговине сматрају се пријетње суверенитету,
територијалном интегритету, уставном поретку, основама економске стабилности Босне
и Херцеговине, као и пријетње глобалној безбједности које су штетне за Босну и Херцеговину, а нарочито: тероризам, као и међународни тероризам; организовани криминал
усмјерен против Босне и Херцеговине или штетан за безбједност Босне и Херцеговине
на било који други начин; трговина дрогама, оружјем и људима усмјерена против Босне
и Херцеговине или штетна за безбједност Босне и Херцеговине на било који други начин;
незаконита међународна производња оружја за масовно уништавање или њихових компоненти, као и материјала и уређаја који су потребни за њихову производњу; незаконита
трговина производима и технологијама који су под међународном контролом и др.7
На то да су тероризам и организовани криминал приоритет у раду Агенције, указује
и Годишња платформа8 са смјерницама за рад, која представља плански и усмјеравајући
документ којим се усмјерава рад Агенције и одређују основни задаци, циљеви и приоритети дјеловања Агенције у подручју њене надлежности. Тако се из Годишње платформе
види да се као могућа угрожавања безбједности Босне и Херцеговине намећу пријетње
безбједности које се обично називају нетрадиционалним, а које се остварују у облику:
радикалних и потенцијалних терористичких активности и група појединаца; организованог насиља или застрашивања националних и вјерских група како у непосредном
окружењу тако и у самој Босни и Херцеговини; дјеловања организованих криминалних
група и с њима најчешће повезаном илегалном трговином наркотицима, оружјем, експлозивним материјалима, трговином људима, производима и технологијама који су под
међународном контролом, као и оружјем за масовно уништавање, њиховим компонентама, материјалима и уређајима који су потребни за њихову производњу; покушајима
овладавања привредним субјектима, прањем новца и осталим облицима угрожавања
основа економске стабилности Босне и Херцеговине, те локалних и субрегионалних напетости и могућих сукоба који би могли бити извори нестабилности.
5 H. Born; J. Li, Postizanje odgovornosti u obaveštajnoj delatnosti, objavljeno u: Pravni standardi i najbolji načini
nadzora obaveštajnih službi, Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama, Ženeva, 2005, str.
31–32.
6 Zakon o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br.
22/04, 20/04 i 56/06.
7 Видети члан 5 Закона о ОБА/ОСА.
8 Видети шире у: Godišnja platforma o obavještajno-bezbjednosnoj politici sa smjernicama za rad Obavještajnobezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine – Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA/OSA BiH – dokumenti,
доступно на: www.parlament.ba (12. 1. 2015).
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У том контексту, од Агенције се захтијева да настави интензивно истраживање
дјелатности појединаца, група, организација и институција које финансирају, подржавају,
планирају, припремају, организују и спроводе дјелатности с обиљежјем тероризма, било
да је реч о глобалним терористичким пријетњама, пријетњама које су усмјерене против
Босне и Херцеговине и/или облицима терористичког дјеловања који се појављују унутар
Босне и Херцеговине, будући да су такви акти и појаве регистровани и у ранијим периодима. Агенција треба да континуирано настави активности на проналажењу тајних
складишта оружја и муниције који могу послужити за извођење терористичких акција,
јер тиме представљају пријетњу безбједности грађана и њихове имовине.
Као приоритете у питањима организованог криминала Агенција треба да третира:
све облике корупције; илегалне миграције; трговину људима и људским органима; незакониту производњу и трговину оружјем или производњу и трговину његовим компонентама, као и материјалима и уређајима који су потребни за његову производњу;
производњу и трговину наркотицима; незакониту производњу и трговину опасним и
осталим материјалима који су под међународном контролом; угрожавање монетарног
система, прање новца и незакониту приватизацију.9
Такође, у данашњем безбједносном окружењу обавјештајне агенције морају уско
да сарађују како међусобно тако и с другим државним безбједносним и полицијским
агенцијама, чији је свакодневни садржај рада супротстављање тероризму, организованом криминалу и корупцији.10
Међусобна сарадња представља посебан изазов за велике земље с већим бројем
обавјештајних служби, мада и мање државе често имају већи број актера укључених
у обавјештајну дјелатност, чиме се јавља потреба за оптималном сарадњом. У већини
земаља, централни обавјештајни механизми, које чине званичници на нивоу министара или високих јавних службеника, одговорни су за координацију процјена државних
обавјештајних служби. Њихов рад се може допунити мјерама које осигуравају да све
обавјештајне службе имају приступ истим базама података и документима, као и честе
контакте између агенција које се баве сличним питањима. Надаље, повећана потреба за
тим да обавјештајне службе прате питања од међународне важности која се одражавају
на домаће прилике (као што су међународни тероризам и организовани криминал)
ставља нагласак на сарадњу с другим државним безбједносним службама.
МЕТОД САРАДЊЕ
Метод сарадње је новији обавјештајни метод, под којим се подразумијевају разноврсни облици институционализоване сарадње између обавјештајних служби које
припадају различитим обавјештајним системима (заједницама) односно државама.
Он се не смије поистовјећивати с облицима сарадње између обавјештајних служби
које припадају истом обавјештајном систему, као што је, на примјер, сарадња између
појединих обавештајних служби (нпр., ЦИА и ФБИ) унутар обавјештајне заједнице
САД-а. Као поступак прибављања обавјештајних информација у оквиру метода
обавјештајне активности, метод сарадње се реализује билатералним или мултилатералним уговорима и споразумима на највишем државном нивоу, или међусобним договорима између обавјештајних служби, уз сагласност влада њихових држава. Реч је, дакле,
9 S. Đukić, Organization, duties and tasks of the Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina in
combating terrorism and organized crime, in: International scientific conference “Archibald Reiss Days”, Academy of
Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015.
10 Након смртоносног напада Француза Мохамеда Мераха, који је убио седам особа прије него што је
сам убијен 22. марта 2012. године, шеф Еуропола је изјавио да почиње нова ера џихада, у којој ће терористи
дјеловати самостално и без директне везе с Ал Каидом. Самим тим, према ријечима првог човјека Еуропола,
полицији и безбједносним службама биће знатно теже да „независне“ терористе идентификују и ухапсе
прије него што изведу терористичке нападе, доступно на: http://www.smedia.rs/vesti/vest/89267/
Tuluz-Teroristicki-napad-Napad-na-jevrejsku-skolu-Mohamed-Merah-hvatanja-ubice-iz-Tuluza-VIDEO.html
(23. 3. 2014).
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о поступку прикупљања обавјештајних информација који се заснива на међудржавним
уговорима.11 Чињеница да се обавјештајне службе све чешће морају бавити глобалним и
међудржавним питањима утицала је на експанзију односа између обавјештајних служби
различитих земаља. Користи од размјене информација су очигледне: размјена je предуслов за правовремену, обавјештену и добро разрађену безбједносну одлуку. Поред тога,
елиминисање дуплирања рада може уштедјети значајна државна средства. Информације
се размјењују на билатералној и мултилатералној основи.12 Билатерална сарадња обично обухвата размјену обавјештајних података и анализу тема од заједничког интереса. Таква сарадња, уопштено, функционише на онсову противуслуге, јер државе нерадо пружају информације које могу открити њихове изворе или методе, а да из тога
немају конкретну корист. Иако земље с ограниченим средствима за обавјештајну
дјелатност немају капацитете који се могу упоредити с онима које имају веће службе,
оне као противуслугу за уступљена сазнања могу да осигурају приступ у географска
подручја, или да пруже лингвистичке услуге које би веће службе у противном морале
саме да развију. Мултилатерална сарадња се развија као одговор на сљедеће изазове:
коалиционе снаге, распоређене у операцијама за подршку миру и војним операцијама,
захтијевају читав асортиман ратне подршке обавјештајних служби; транснационална
питања, као што су тероризам и организовани криминал, у којима успјех једне државе
користи свима, мотивишу многе земље да добију и омогуће приступ све ширем опсегу
информација. Мултилатерално умрежавање може бити пресудно за развој међусобних
веза, модерних технологија и база података, као и за пружање узајамне правне помоћи.
Неке међународне организације, као што је Европска унија, у процесу су стварања
наднационалних механизама за обавјештајну процјену. Међутим, ти механизми
су још зависни од података које им уступе обавјештајне службе држава чланица.13 С
циљем испуњавања својих дужности у складу са законом, Обавјештајно-безбједносна
агенција Босне и Херцеговине, уз одобрење предсједавајућег Савјета министара, може
закључивати споразуме с безбједносним и обавјештајним агенцијама страних земаља.
Да би испунила своје дужности у складу с тим законом, Агенција такође може, уз
одобрење предсједавајућег, након његове консултације с министром спољних послова
Босне и Херцеговине, закључивати споразуме с институцијама стране државе, или неком међународном организацијом државе или њеном институцијом. Предсједавајући
информише Обавјештајно-безбједносну комисију о постојању таквих споразума. На основу међународних споразума, Агенција може сарађивати са страним безбједносним
и другим одговарајућим службама у сврху размјене података, заједничког обављања
активности у надлежност Агенције, и с циљем успостављања техничке и образовне сарадње.14 Генерални директор, уз одобрење предсједавајућег и министра спољних
послова, може распоредити запослене у Агенцији да служе као официри за везу у
амбасадама Босне и Херцеговине у иностранству, када је то потребно ради испуњавања
дужности Агенције у складу са законом. Агенција може страним обавјештајним и другим одговарајућим службама достављати податке о грађанима Босне и Херцеговине
само на основу информација да грађанин представља опасност за безбједност Босне и
Херцеговине, државе примаоца тражених података, или опасност ширих размјера – за
11 М. Бајагић, Методика обавештајног рада, Београд, 2010, стр. 149.
12 Према наводима њемачких политичких магазина „Шпигл“ и „Билд“, канцеларска служба, као реакцију
на америчку шпијунажу у Њемачкој, наложила је њемачким обавјештајним службама ограничење сарадње
с америчким партнерским службама на најнижу мјеру. Њемачка влада је 10. јула 2014. године, послије
сазнања да је један службеник Министарства одбране такође шпијунирао за Америку, захтијевала, као дипломатско рјешење, да официр за везу Ције напусти Берлин, што се и догодило први пут у послијератној
историји земље.
13 DCAF BACKGROUNDER, Savremeni izazovi za obavještajnu zajednicu, доступно на: http://www.dcaf.ch/
publications/backgrounders (април 2007).
14 Обавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине покушава лоцирати поједине припаднике
терористичких организација, које њемачке безбједносне службе сумњиче за припрему терористичког напада, а који су, наводно, боравили у Зеници. Њемачки медији су објавили, позивајући се на податке њемачке
полиције, да су поједина од тих лица у Авганистану обучавана за бомбаше самоубице, те да планирају терористички напад у Њемачкој, доступно на: www.nezavisne.com/događaji/vijesti/ (28. 9. 2014).
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регионалну или глобалну безбједност. Метод сарадње је веома значајан и за рад других
безбједносних односно агенција за спровођење закона. Тако Агенција за истраге и заштиту15 може сарађивати са страним органима за спровођење закона и другим страним одговарајућим тијелима, с циљем обављања својих послова у складу с тим законом.
Сарадња може укључивати размјену података и заједничко обављање радњи из надлежности Агенције. Агенција за истраге и заштиту може доставити страним органима за
спровођење закона и другим страним одговарајућим тијелима податке о држављанима
Босне и Херцеговине, уколико прими обавјештење да држављанин представља опасност
за безбједност Босне и Херцеговине, државу у којој се налази, или ширу опасност за
регионалну или глобалну безбједност. Сарадња са страним органима за спровођење закона у кривичним стварима обавља се преко Канцеларије за сарадњу с Интерполом.
Агенција неће доставити податке о држављанима Босне и Херцеговине уколико нема
разумно осигурање да ће прималац обезбиједити исти степен заштите података који се
обезбјеђује у Босни и Херцеговини. Уколико се подаци односе на кривични поступак
који се води у Босни и Херцеговини, подаци се размјењују у складу са Законом о кривичном поступку. Што се тиче сарадње унутар Босне и Херцеговине, иако се таква сарадња
не сматра класичним обавјештајним методом, она је веома битна због тога што релевантне информације треба дијелити између појединих субјеката безбједности, како се
оперативни и други капацитети не би дуплирали на истим или сличним безбједносним
проблемима.
Тако су Обавјештајно-безбједносна агенција и друга тијела и институције Босне и
Херцеговине, укључујући (али не ограничавајући се на) Граничну полицију, Државну
агенцију за истраге и заштиту, ентитетска и кантонална министарства унутрашњих
послова, пореске и царинске органе, Финансијску полицију, тијела Интерпола за везу,
канцеларије за сарадњу с Међународним трибуналом и војне обавјештајно-безбједносне
структуре, обавезни међусобно сарађивати и помагати једни другима у обављању
дужности и координирати активности у оквиру своје надлежности, у складу са законима
и прописима везаним за заштиту извора, метода и осталих повјерљивих информација.16
Ради унапређења сарадње у подручјима заштите безбједности, територијалног интегритета Босне и Херцеговине и у борби против свих облика тешког криминала, у
јуну 2005. године закључен је „Споразум о координацији рада институција из области обавјештајних, безбједносних и полицијских активности“, а које подразумијевају
Обавјештајно-безбједносну агенцију, Министарство обране, Министарство
безбједности, Државну агенцију за истраге и заштиту, Државну граничну службу, Управу за индиректно опорезивање, Министарство унутрашњих послова Федерације Босне
и Херцеговине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, шефа полиције
Брчко дистрикта, шефа финансијске полиције Федерације Босне и Херцеговине, директора Пореске управе Републике Српске, директора Пореске управе Федерације Босне и
Херцеговине и Тужилаштво Босне и Херцеговине које има савјетодавну улогу. Такође,
у 2004. години, одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине успостављена је Група
за борбу против тероризма и јачање способности за борбу против тероризма (Ударна
група), која делује под вођством Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором Министарства безбједности, а у којој учествују и припадници Обавјештајно-безбједносне
агенције. Током 2005. године, али и касније, Тужилаштво Босне и Херцеговине је осигуравало сарадњу и координирало рад тијела која учествују у борби против тероризма, прикупљањем информација о свим случајевима тероризма на територији Босне и
Херцеговине и проводећи истраге. Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине у том
сегменту су се огледале првенствено у откривању мреже која осигурава финансијску
и сваку другу подршку лицима за која се сумња да су повезана с појединцима, прав-

15 Члан 23 Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, Службени гласник Босне и Херцеговине, бр.
27/04, 63/04, 35/05, 49/09 и 40/12.
16 Члан 67 Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији.
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ним лицима или удружењима чије дјеловање указује на кривична дјела тероризма.17 На
значај и обавезност сарадње између министарстава, агенција и ентитетских министарстава унутрашњих послова указано је и на семинару под називом „Улога Обавјештајнобезбједносне агенције Босне и Херцеговине у евроатлантским интеграцијама“, који је
одржан крајем 2008. године. Том приликом, чланови Парламентарне комисије за надзор над радом Агенције истакли су да се та област мора уредити тако да сарадња тих
институција буде обавезна, а да јој циљ буде побољшање безбједносне ситуације. С
правом се може закључити да ефикасно супротстављање тероризму, организованом
криминалу и корупцији у Босни и Херцеговини захтијева и веома квалитетну сарадњу
Обавјештајно-безбједносне агенције и осталих безбједносних, полицијских и правосудних институција, јер без заједничког дјеловања нема ни адекватног супротстављања
тим најтежим облицима криминала. Да таква сарадња18 постоји и да је у том контексту
значајан допринос субјеката система безбједности укупном супротстављању тероризму,
организованом криминалу и корупцији, сасвим је сигурно, али је исто тако очигледно
да се њихов заједнички ангажман у супротстављању тероризму, организованом криминалу и корупцији мора издићи на један завиднији ниво, а њихове заједничке акције
резултирати правовременим супротстављањем тим најопаснијим облицима криминала, односно благовременим дијељењем релевантних обавјештајних података.19 С тим
у вези треба напоменути да Oбавјештајно-безбједносна агенција Босне и Херцеговине обједињава двије компоненте ‒ обавјештајну и безбједносну, и да би се чак могло
говорити о једној компоненти – цјелини с двоструким обиљежјима: обавјештајним и
безбједносним. Преовлађујућа делатност Агенције су послови прикупљања, анализе,
обраде и дистрибуције података о тероризму, организованом криминалу и корупцији,
како у земљи тако и у иностранству, и у вези с тим, тајност или прикривеност дјеловања,
те непостојање овлашћења за примјену репресивних мјера и учествовање у формалним
правним поступцима у земљи. Дужности и задаци Агенције подразумијевају прикриве17 Комитет Савјета Европе за борбу против прања новца и финансирања тероризма (Moneyval) оставио
је рок Босни и Херцеговини да до половине априла 2015. године усвоји измјене и допуне Кривичног закона
у дијелу који се односи на финансирање теоризма. Одбор стручњака за процјену мјера против прања новца
има задатак да шири политику међународних стандарда у области борбе против прања новца и финансирања
тероризма за земље Европе. Манивал је пододбор Савјета Европе за проблеме криминала (CDPC), доступно
на: http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Manival-dao-rok-do-aprila/lat/174699.html (9. 2. 2015).
18 Заједничка активност Обавјештајно-безбједносне агенције и других безбједносних и полицијских
агенција у Босни и Херцеговини до сада је, у више наврата, омогућила спречавање и сузбијање најтежих
облика криминала. Тако је акција привођења трговаца оружјем под називом „Барут“, у сарадњи Управе
криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, МУП-а кантона Тузла и Обавјештајно-безбједносне
агенције, резултирала правовременим прикупљањем података, а потом и откривањем фабрика за
производњу оружја на подручју Босне и Херцеговине. Током акције је пронађена и већа количина пиштоља
калибра 6,35 милиметара произведених у илегалној фабрици, експлозива и око 10.000 евра. Исто тако,
полиција Брчко дистрикта, у сарадњи с Обавјештајно-безбједносном агенцијом, у акцији под називом
„Панцир“, привела је три особе и приликом претреса њихових кућа пронашла лабораторију за производњу
и узгој марихуане, те цијели арсенал ватреног и хладног оружја. Такође, о сарадњи полицијских агенција
и Обавјештајно-безбједносне агенције било је ријечи и приликом отварања дводневног семинара о борби
против тероризма, прања новца и финансирања терористичких активности, који је у организацији Министарства унутрашњих послова Републике Српске одржан октобра 2009. године у Бањој Луци. Том приликом
је наведено да су полицијске агенције, у сарадњи с Обавјештајном агенцијом Босне и Херцеговине, идентификовале четрдесет пет лица која су представљала опасност за националну безбједност, доступно на: www.
nezavisne.com/događaji/vijesti/ (28. 8. 2014).
19 Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине је
закључила да постоје одређени проблеми у сарадњи обавјештајних, безбједносних и правосудних институција.
С тим у вези, одржано је и више семинара с циљем утврђивања проблема у сарадњи и проналажења рјешења
за њихово превазилажење. Упоредити: Извјештај о раду Комисије за 2009. годину бр. 03/2-50-1-8-25/10 од 18.
1. 2010. – Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине
– документи, доступно на: www.parlament.ba (15. 2. 2015). Такође, терористички напад на полицијску станицу
у Бугојну 2010. Године указао је на несинхронизован оперативни ангажман различитих агенција задужених
за супротстављање тероризму, а у том контексту и на неадекватно поступање и управљање обавјештајним
подацима. Одређену резерву у погледу динамике и нивоа сарадње с Обавјештајно-безбједносном агенцијом
имају поједини руководиоци полицијских агенција у Босни и Херцеговини, који у том контексту истичу недостатак квалитета и количине уступљених информација о проблематици тероризма.
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ни, активни и истраживачки методолошки приступ, усмјерен ка свестраном схватању
тероризма, организованог криминала и корупције сагледавањем и продубљивањем
сазнања о њиховим узроцима, карактеру, обиму, облицима и носиоцима у Босни и Херцеговини, али и ван земље. Такав приступ подразумева и однос према ширем друштвеном или политичком контексту, у којем је извршење кривичног дјела или повреда
норми управног права само сегмент или пропратни израз цјелине безбједносног феномена или процеса. С обзиром на то да се дужности и задаци Агенције односно сличних савремених агенција примарно односе на спречавање и откривање, а тек потом на
реконструисање или истраживање већ почињених дјела, јасно је да оне морају имати
могућност прикупљања података још прије самог извршења кривичног дјела тероризма,
организованог криминала и корупције, настојећи да препознају активности које се тек
имају развити у правцу извршења кривичног дјела и које већ као такве могу бити легалан циљ или предмет интереса наведених агенција.
Као стручна и специфична институција, Обавјештајно-безбједносна агенција мора и у
наредном периоду наставити пут транформације у успјешну обавјештајно-безбједносну
институцију, која ће надлежним органима и институцијама Босне и Херцеговине правовремено достављати квалитетне обавјештајне информације из дјелокруга своје надлежности. Притом је потребно наставити и у оквиру својих могућности додатно побољшати
сарадњу, размјену података и контакте с органима и институцијама у Босни и Херцеговини, као и с међународним институцијама, с циљем испуњавања најважнијег задатка – информисање надлежних органа Босне и Херцеговине. Сарадњом с надлежним
институцијама и тијелима Босне и Херцеговине, Агенција мора активно учествовати у
хармонизацији послова из домена безбједности. У складу са законским овлашћењима
и могућностима за коришћење различитих мјера тајног прикупљања података и употребе различитих оперативно-техничких средстава, Агенција мора користити што
ненаметљивије методе рада и јаком унутрашњом контролом обезбиједити законитост
рада уз максимално поштовање људских права и слобода.
Предности и недостаци МЕТОДА САРАДЊЕ
Предности
Недостаци
‒ Заједничко отклањање пријетњи
‒ Повјерење ‒ искреност
‒ Заједничке акције
‒ Однос мањих и већих агенција
‒ Размјена података и искустава
‒ Правило треће стране
‒ Умрежавање и едукација
Извор: обрада аутора
ЗАКЉУЧАК
Ефикасно супротстављање тероризму, организованом криминалу и корупцији
захтијева веома квалитетан обавјештајни рад, како на стратешком тако и на тактичком
и оперативном плану. Управо развијање квалитетног обавјештајног рада и усклађивање
његовог дјеловања с дјеловањем других агенција за спровођење закона у области борбе против тешких облика криминала дају основу за успјешно супротстављање тим најопаснијим
облицима криминала. У том контексту, веома је важна и сарадња с обавјештајним и
безбједносним агенцијама страних земаља. Као питање које претходи супротстављању
тероризму, организованом криминалу и корупцији, нужна је детаљна анализа тероризма, организованог криминала и корупције која треба да обезбеди сагледавање облика
испољавања тих најопаснијих видова криминала, начина реализације терористичких и
криминалних активности, угрожености друштва, итд. Профил терористичких и криминалних група и организација треба урадити тако да се на основу њега може утврдити
структура тих група, њихова величина, коришћење насиља у поступању, њихов етнички
и социјални карактер, врста активности коју обављају, укљученост у транснационалне
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криминалне и терористичке активности, коришћење коруптивног дјеловања, као и политичког утицаја, предузимање легалних активности од стране терористичких и криминалних група, сарадња с другим групама, итд. Даља истраживања из области тероризма,
организованог криминала и корупције треба усмјерити и у правцу проучавања њихових
појединих појавних, нарочито оних који настају злоупотребом савремених технологија,
јер мјере и активности које се буду предузимале у функцији заштите од тероризма, организованог криминала и корупције на обавјештајно-безбједносном, полицијском, нормативном и едукативном плану, морају бити вишеструко повезане с другим мјерама
(политичко-дипломатским, информативно-пропагандним, финансијским, оружаним и
др.) и представљати једну хармоничну цјелину која се непрекидно развија, унапређује
и мијења. Наравно да су у супротстављању тероризму, али и организованом криминалу, безбједносне мјере веома битне, али се морају допуњавати и превенцијом и
рјешавањем конфликата, међурелигијским дијалогом, поштовањем различитости, правовременим супротстављањем корупцији и другим појавним облицима криминала и
сл. Такође, континуирана едукација субјеката система безбједности, посебно из аспекта
супротстављања најтежим облицима криминала, веома je битна како у систему основне тако и у систему специјалистичке обуке. Професионална изградња стручњака у области обавјештајно-безбједносног и полицијског рада треба бити међу приоритетима
у раду агенција. Изградња професионализма, опредијељеност за демократске норме и
принципе људских права, као и осјећај за грађанску одговорност треба да буду важни
као континуирани аспекти обуке обавјештајно-безбједносног, полицијског и правосудног особља, али и припадника других субјеката безбједности, а ради што квалитетнијег
обављања извршних и управљачких функција условљених специфичностима тешких
облика угрожавања безбједности.
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Abstract: Many countries, being faced with serious threats to security, have joined the planning and implementation of new strategies to fight more effectively against severe forms of
organized crime. Terrorism, organized crime and corruption, as the most dangerous forms of
crime, are also present in Bosnia and Herzegovina, and as such represent the content of the work
of security, police, judicial and other subjects of the security system. Considering that modern
terrorism, organized crime and corruption are primarily characterized by secrecy, mobility, internationalization, planned division of work, hierarchical structures, etc., the organization and
jurisdiction of the subjects of security, especially those applying special investigative techniques,
should be flexible and adapted to modern forms of threats to security. High quality and detailed
analysis which should be made on the basis of certain parameters that would give us the insight
into the state terrorism, organized crime, corruption and profile of terrorist and criminal organizations that operate, would contribute to the previous issue of fighting against terrorism,
organized crime and corruption. Given that a significant part of illegal activities in the field of
terrorism, organized crime and corruption covers the territory of more than one country, and
that some perpetrators of the most serious criminal offenses are the objects of investigation of
domestic and international security and police agencies, whose threatening activity without
multilateral cooperation cannot be stopped and the danger averted, it is essential to have even
more active cooperation at national and international level in the forthcoming period.
Keywords: terrorism, organized crime and corruption, intelligence and security agencies.
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