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Рад полиције у заједници између стратегије и 
основне полицијске обуке у Србији 

 Апстракт: Након усвајања Стратегије полиције у зајед-
ници1 (у даљем тексту: Стратегија) и донетог Акционог плана 
за примену Стратегије за 2015. и 2016. годину, који као докумен-
ти дају основне смернице од значаја за рад полиције са заједни-
цом, поставља се питање колико је Програм стручног оспособ-
љавања полазника основне полицијске обуке2 (у даљем тексту: 
Програм) компатибилан са наведеним документима. С друге ст-
ране, поставља се и питање колико је основна полицијска обука 
обухваћена усвојеном Стратегијом, а самим тим и Акционим 
планом за њену примену. Овај рад управо анализира и даје одгово-
рe на наведена питања. Рад поред увода и закључка обједињује 
још четири целине: Стратегија рада полиције у заједници; Поли-
цијско образовање; Рад полиције у заједници у Програму Центра 
за основну полицијску обуку (у даљем тексту: ЦОПО) и Однос 
Стратегије и Програма ЦОПО. 

Кључне речи: полиција, рад полиције у заједници, Страте-
гија полиције у заједници, обука, ЦОПО. 
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1 Службени гласник Републике Србије, бр. 43/13. 
2 Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке, Бео-
град, 2017. 
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Увод 

Полицијска обука која одражава приступ оријентисан на 
заједницу је релативно нова појава, иако сам концепт постоји у те-
орији и пракси од 80-их година прошлог века (Trojanowicz, Bucqu-
eroux, 1990). Историјски гледано, обука полицајаца је често суви-
ше спора да одржи корак са полицијском праксом (Chappell, 
2005:5). Упркос очигледној повезаности полицијске обуке и самог 
обављања полицијског посла, промене обуке су историјски зао-
стајале за променама у стварној полицијској филозофији и пракси 
(Chappell, Lanza-Kaduce, 2004:80-98). 

Многи аутори3 који су се бавили питањем рада полиције у 
заједници истицали су важност научних истраживања, као и поли-
цијске обуке4 за успешан развој овог концепта. У светлу великих 
напора и средстава посвећених редефинисању и поновном разви-
јању полицијских програма обуке и наставног плана и програма 
везаног за рад полиције у заједници и полицијским филозофијама 
усмереним ка решавању проблема, изненађујуће је да је само 
неколико емпиријских студија5 проучавало директне ефекте обуке 
из рада полиције у заједници на појединце запослене у полицији. 
Још мање студија је проучавало директне ефекте програма основ-
не обуке који су интегрисали рад полиције у заједници и полициј-
ске филозофије оријентисане ка решавању проблема, као и страте-
гије, у свој наставни план и програм за полицијске регруте. Према 
томе, ниво обуке, тип обуке и размена информација која је потре-

                                                            
3 Као што су: Buerger, 1993; Glensor, 1996; Chan, 1997; Herbert, 1998; Peak, 
Feltes, 2002; Кешетовић, 2000, 2003, 2007; Милосављевић, 2004; Војиновић, 
2004; Downes, 2004; Бакић, Гајић, 2006; Никач, 2007, 2010; Спасић, 2008, 2013; 
Матијевић, 2015; Ристовић, 2003 и др. 
4 Roberg, Crank и Kuykendall дефинишу појам обуке „као процес подучавања 
појединца „како” да обавља посао тако што ће му се пружити релевантне инфо-
рмације о том послу” (2004:225); Крстић обуку дефинише као процес учења 
под непосредним надзором и према упутствима наставника, који има за циљ да-
вање одговарајућих упутстава и стицање одређених вештина (Крстић, Д., 
1991:369). 
5 Као што су: Boydstun, Sherry, 1975; Greene, Decker, 1989; Hayeslip, Cordner, 
1987; Lurigio, Rosenbaum, 1994; Lurigio, Skogan, 1994; Rosenbaum et al., 1994; 
Schwartz, Clarren, 1977; Skogan, 1990; Trojanowicz, 1982, 1983; Weisburd, 
McElroy, Hardyman, 1988; Wilson, Bennett, 1994; Wycoff, Skogan, 1993, 1994. 
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бна да би се постигла подршка за рад полиције у заједници и по-
лицијски рад оријентисан ка решавању проблема између полициј-
ских службеника се још увек истражује (Haarr, 2001:405-406). 

Предмет истраживања је усклађеност Стратегије и Про-
грама стручног оспособљавања полазника основне полицијске 
обуке. У раду се полази од опште хипотезе да усвојени Страте-
гија и Акциони план за њену примену доприносе развоју полициј-
ске обуке за рад полиције у заједници, као и унапређењу примене 
овог концепта у целини. 

Проблем истраживања се огледа у томе да су са једне 
стране усвојени Стратегија и Акциони план, који предвиђају ра-
звој полицијске обуке за рад полиције у заједници, а са друге стра-
не недавно је усвојен Програм стручног оспособљавања полазни-
ка основне полицијске обуке, који је научној и стручној јавности 
још релативно непознат, те отуда потреба за истраживањем, како 
би се упоредила усклађеност Стратегије и Програма. Истражива-
ња у овој области су ретка у Србији, осим неколико евалуација ко-
је је спровело Министарство унутрашњих послова Републике Ср-
бије (у даљем тексту: МУП). 

Општи циљ истраживања јесте одређивање степена ус-
клађености потреба које дефинише Стратегија полиције у заједни-
ци са обимом, садржајем, исходом и компетенцијама које обезбе-
ђује Програм стручног оспособљавања полазника основне полици-
јске обуке. Специфични циљ истраживања је да резултати до ко-
јих се дошло послуже научној и другој стручној јавности у сагле-
давању тренутног стања основне полицијске обуке за рад у заје-
дници и могућностима за унапређење. 

Научна оправданост овог истраживања састојала се у до-
приносу верификовању научно недовољно познатих и проучених 
специфичних чињеница о основној полицијској обуци за рад у за-
једници, што треба да допринесе унапређењу обуке полиције у за-
једници. Истраживањем се указује на важност теме, па ће научна 
и стручна јавност добити сазнања од значаја за имплементацију, 
праћење и развој обуке полиције за рад у заједници. 

У раду су коришћене: aнализа садржаја научне и стручне 
литературе, правна анализу и анализа садржаја стратешких и пра-
вних докумената, историјски метод и упоредни метод. 
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Центар за основну полицијску обуку, поред тога што обра-
зује, истовремено професионално усмерава полазнике и тако их 
припрема да практично одговоре у данашње време све сложени-
јим и разноврснијим полицијским задацима. Наше време захтева и 
одговарајући облик организовања и савремене методе деловања 
полиције како би се достигао задовољавајући ниво безбедности, 
заштите људских права и слобода и постигли ефикасни резултати 
у сузбијању свих видова савременог криминалитета (Бошковић, 
2002:2), а осавремењивање рада полиције незамисливо је без свео-
бухватно успостављеног система полицијске обуке (Спахић, 
2014:87). Образовна функције полиције се не сме занемарити, јер 
она представља скуп послова којима запослени у полицији стичу 
знања, вештине и навике потребне за обављање послова на које су 
распоређени или могу да буду распоређени (упореди: Субошић, 
2010:98). 

У раду се полази од претпоставке да наставни задаци и ис-
ходи Програма, који су усвојени у складу са Стратегијом развоја 
система обуке и образовања за потребе полиције 2005. године, 
дају подрушку у имплементацији Стратегије. Треба указати и на 
чињеницу да у време доношења Наставног плана и програма 
ЦОПО из 2007. године није била усвојена Стратегија. 

 
Стратегија рада полиције у заједници 

 
Влада Републике Србије је 30. априла 2013. године усвоји-

ла Стратегију полиције у заједници. У том смислу донет је и Ак-
циони план за примену Стратегије полиције у заједници за 2015. и 
2016. годину, којим се одређују конкретне активности министар-
става, односно државних органа у спровођењу ове стратегије, до-
нете у складу са Стратегијом развоја МУП-а Републике Србије 
2011-2016. године, која обезбеђује главни правац развоја Мини-
старства, а за полазну основу узима да је полиција у служби гра-
ђана, а полицајац грађанин у униформи, који треба не само да од-
ржава добре односе са другим грађанима, већ и да сарађују са дру-
гим службама које се старају о реду и превенцији криминала, као 
и са локалним заједницама, невладиним организацијама, етнич-
ким и другим заједницама. Из свега изнетог произлази да предлог 
Програмa ЦОПО из 2017. године подршку треба да да не само 
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Стратегији рада полиције у заједници, већ директно и усвојеној 
Стратегији развоја МУП-а, јер управо полазници Центра, као бу-
дући полицајци, треба да практичним поступањима у оквиру но-
вог концепта рада полиције, изнесу саму мисију МУП-а. 

Усвајањем и применом Стратегије, као и Акционим пла-
ном за њену примену, треба да се стекну услови да нов начин ра-
змишљања и нова полицијска култура проактивним деловањем 
осигурају безбедност заједнице уз уважавање ставова грађана. Да 
будући полицајци „размишљају на нов начин“, проактивно делују 
и уважавају ставове грађана, биће могуће само ако буду имали 
квалитетну обуку и стручне тренере, који ће омогућити прихвата-
ње нове полицијске културе, а све то у оквиру имплементације до-
нете Стратегије. 

 
Полицијско образовање 

Институционално, полицијско школство у Србији утемеље-
но је оснивањем тзв. Рајсове полицијске школе 1921. године. По-
том су основане Централна полицијска школа у Земуну 1931. го-
дине, Виша школа УДБ ФНРЈ 1949. године, Виша школа за уну-
трашњу управу 1953. године, Виша школа унутрашњих послова, 
основана 1972. године, Полицијска академија, основана 1993, а 
Средња школа унутрашњих послова (у даљем тексту: СШУП) са 
седиштем у Сремској Каменици почела је са радом септембра 
1967. године. Генерално, полицијско образовање у Србији се до 
2006. године одвијало у три независне и одвојене установе: 
СШУП, Виша школа унутрашњих послова и Полицијска академи-
ја. СШУП у Сремској Каменици школовала је профил полицајца 
за обављање основних полицијских послова, са IV степеном стру-
чне спреме (упореди: Спасић, 2008:44-48). Одлуком Владе Репу-
блике Србије 2006. године основана је Криминалистичко-полициј-
ска академија, као самостална високошколска установа за оства-
ривање академских и струковних студијских програма свих нивоа 
за потребе полицијског образовања, као и других облика стручног 
образовања и усавршавања од значаја за криминалистичко-поли-
цијске и безбедносне послове. Криминалистичко-полицијска ака-
демија настала је интеграцијом Више школе унутрашњих послова 
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и Полицијске академије и њихов је правни следбеник.6 
Узимајући у обзир примедбе образовних и других органи-

зационих јединица МУП-а, уважавајући препоруке и сугестије ек-
сперата ОЕБС-а и Савета Европе, децембра 2005. године донета је 
Стратегија развоја система обуке и образовања за потребе по-
лиције, која, уз законску регулативу (Закон о високом образовању 
и Закон о полицији), представља основ и оквир за даље активности 
на реформи полицијског школства (Спасић, 2008:49). Током 2006. 
године у Сремској Каменици је формиран Центар за основну по-
лицијску обуку (ЦОПО), у коме се организује обука за полицајце 
опште надлежности, у трајању од 12 месеци. Настава је организо-
вана према андрагошком принципу, модуларног типа, где се по-
ред предмета организују стручни модули. Оснивањем ЦОПО први 
пут се почиње изучавати модул Рад полиције у локалној заједни-
ци. 

Пројекат „Полиција у заједници“ формално се почео спро-
водити у фебруару 2003. године, а међу основним циљевима били 
су: оспособљавање полиције за нови облик рада, усмерен пре све-
га на превенцију; унапређење односа полиције и грађана; усвајање 
савремених стандарда полицијског рада, и побољшање укупног 
стања сигурности у Републици Србији.7 Тиме је, много пре усваја-
ња Стратегије, недвосмислено стављено до знања да је обука по-
лиције од виталног значаја за будућу имплементацију новог ко-
нцепта рада. 

Полицијско школство припрема и обезбеђује најбоље ка-
дрове за полицију па је нужно, изменама и допунама наставних 
планова и програма, школовање усмерити на стварање кадрова 
који ће задовољити захтеве полиције XXI века. Систем полициј-
ског школства мора да буде повезан, усклађен и синхронизован, 

                                                            
6 http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija.html, доступно, 2. 6. 2017. године. 
7Наведено према: Kešetović, Ž., (2003). Reforma MUP-a Republike Srbije – od po-
licije poretka ka servisu građana, Politička revija, 2(1), 209-228. U: Spasić, D., Lajić, 
O., (2015). Community policing u Srbiji deset godina poslije: Izmedju tradicije i de-
mokracije, Zbornik radova IV Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istra-
živački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, Urednica Ksenija Butorac, Minista-
rstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske/Policijska akademija, Zagreb, Croatia, 
april 2015, str. 559. 
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уз одговарајућу заступљеност оних садржаја који су примарни и 
адекватни савременој пракси, како би кадрови школовани на тај 
начин имали одговарајући фонд знања и вештина које их препору-
чују за успешно обављање свих сложених задатака који стоје пред 
полицијом данас и у будућности (Бошковић, 2002:3-4). 

 
Рад полиције у заједници у Програму ЦОПО 

 
Обука за рад полиције у заједници се суочава са мноштво 

изазова, али обука се показала као неопходна у примени филозо-
фије полиције у заједници (Chappell, 2005:31). Савремено полици-
јско школство мора да одговори захтевима модерне полиције, у 
супротном неће испунити основне циљеве ни оправдати своје по-
стојање. Зато је нужно вршити одговарајућу трансформацију по-
лицијског школства, примењивати савремене методе наставе, ко-
ристити научна и техничка достигнућа и уз одговарајуће школова-
ње остварити васпитну функцију, како би будући кадрови полици-
је били спремни за извршавање практичних задатака (Бошковић, 
2002:5). 

Програм ЦОПО је израђен на темељима Наставног плана и 
програма из 2007. године, као и на основу анализе послова и зада-
така униформисаних полицијских службеника опште надлежно-
сти, којом су одређена знања, вештине, способности и ставови 
неопходни за компетентно обављање основних полицијских 
послова (упореди: Милић, 2009:357). Ова анализа извршена је то-
ком 2005/06. године, уз активно учешће полицијских службеника 
са терена и од тада битније анализе и измене нису вршене. 

Према Програму стручног оспособљавања полазника основне 
полицијске обуке, вршиће се оспособљавање полазника основне пол-
ицијске обуке за законито и ефикасно обављање полицијских послова у 
статусу овлашћених службених лица и примену полицијских 
овлашћења. Програмом се одређују циљеви, исходи и садржај обуке, 
облици извођења наставе, фонд часова, начини проверавања, 
оцењивања и вредновања постигнућа полазника, време трајања обуке, 
завршни испит, као и услови и начин реализације стручног 
оспособљавања полазника основне полицијске обуке.8 
                                                            
8 Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке, 
Београд, март 2017. године. 
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Образовање и обука у полицији имају пресудну улогу у одре-
ђивању полицијске културе, па се редовно мора радити на уса-
глашавању основне полицијске обуке са важећом законском ре-
гулативом и савременим стандардима у поступању полицијских слу-
жбеника, као и на континуираном унапређивању наставних садржаја 
основне полицијске обуке. Програм је израђен на основу урађене 
анализе посла и задатака униформисаних полицијских службеника који 
обављају послове за које је, актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у МУП-у прописана средња стручна 
спрема. На основу анализе посла и задатака, као и на основу извршене 
евалуације постигнутог успеха и резултата рада полазника који су 
завршили основну полицијску обуку од 2007. године до данас, 
идентификована су знања, вештине и ставови неопходни за компетентно 
обављање полицијских послова.9 

Спровођењем промена у ставовима и понашању полиције ства-
рају се услови у којима ће полиција и грађани имати прилику да 
промовишу међусобно разумевање, повећају пријатељске интеракције и 
блиску сарадњу (Riley, 1999; Lewis et al., 1999). Способношћу полиције 
да спроведе ове промене најбоље се може мерити успех свих програма 
полицијског рада. Ставови према грађанима у првом реду зависе од 
врсте знања и вештина које припадници полиције стичу током обуке, 
односно школовања (Иветић, Млађовић, 2016:66). 

Током обуке у ЦОПО полазници усвајају широк спектар радних 
копетенција, које их оспособљавају за обављање послова у полицији. 
Успешност утицаја полицијског школства на формирање полиције XXI 
века, односно успешност или неуспешност свршених полазника ЦОПО 
у професионалном раду, између осталог, зависи и од степена знања и 
вештина које су полазници усвојили током школовања, као и од степена 
применљивости знања и вештина које су свршени полазници стекли 
током обуке у ЦОПО (упореди: Бошковић, 2002:6), јер „теорија је добра 
само ако је практична“ (Jarvis, 2003:186). Управо су зато наставни 
садржаји ЦОПО, практична поступања, као и исходи тематских 
јединица и модула10, усмерени ка што приближнијим ситуацијама 
реалног живота и реалним потребама ка знањима и способностима бу-
дућих полицајаца. 

                                                            
9 Наставни план и програм ЦОПО, 2007, Сремска Каменица. 
10 Модул се у смислу Програма схвата као скуп функционално повезаних зна-
ња, вештина и способности (радне компетенције) неопходних за обављање од-
ређеног посла или задатка. 
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Рад полиције у заједници у ЦОПО се изучава у оквиру посебног 
модула Рад полиције у заједници, чији је циљ оспособљавање полазника 
за рад у заједници. Основна полицијска обука у Сремској Каменици 
садржи три компоненте: усвајање знања, вештина и ставова. 

 
Исходи модула Рад полиције у заједници 

Исходи модула су конципирани тако да полазник на крају 
обуке може да: 
- успоставља партнерство са заједницом, пружа услуге и едукује 
грађане; 
- проактивно делује у заједници; 
- поштује равноправност у току обављања полицијских послова. 

 
Модул Рад полиције у заједници би садржаo три повезане 

модуларне јединице: 
 

1. Успостављање партнерства, пружање услуга и едукација 
грађана 

У оквиру ове модуларне јединице изучавале би се четири на-
ставне јединице: 
1.1   Појам и карактеристике рада полиције у заједници; 
 
1.2   Успостављање партнерства полиције и заједнице; 
 
1.3   Дужности полицијских службеника у заједници и 
 
1.4   Едукација грађана у заједници. 
 

По завршетку наставне јединице успостављање партнер-
ства, пружање услуга и едукација грађана, исходи наставне једи-
нице су конципирани тако да полазник може да: 

Вештине: подстиче сарадњу и спроводи активности на успо-
стављању поверења и партнерског односа са заједницом; пружа 
корисне информације, обавештења и упутства грађанима у заје-
дници. 

Знања: разликује традиционални начин полицијског рада од 
рада полиције у заједници (Community policing); разуме основне 
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дужности полициијских службеника у заједници; разликује начи-
не едукације грађана у заједници. 

Ставови: увиђа предности рада полиције у заједници; схвата 
значај успостављања партнерског односа између грађана и поли-
ције; позитивно се односи према различитим потребама и захтеви-
ма грађана; схвата значај успостављања партнерства са заједни-
цом, пружања услуга и едукације грађана за побољшање угледа 
полиције. 
 
2. Проактивно полицијско деловање у заједници 
      У оквиру друге модуларне јединице изучавале би се следеће 
наставне јединице: 
 
2.1   Предделиктна стања на подручју заједнице; 
 
2.2   Разумевање и решавање проблема; 
 
2.3  Проактивно полицијско деловање у заједници − програми 
превенције криминала и 
 
2.4   Проактивно полицијско деловање у заједници − проблемски 
орјентисан рад полиције. 
 

По завршетку наставне јединице проактивно полицијско 
деловање у заједници, исходи наставне јединице су конципирани 
тако да полазник може да: 

Вештине: уочава предделиктнa стања на подручју заједни-
це и предузима мере за њихово отклањање; идентификује основне 
проблеме грађана у заједници и даје препоруке за њихово решава-
ње; учествује у програмима превениције криминала у заједници; 
учествује у проблемски оријентисаном раду у заједници. 

Знања: препозна најчешће проблеме грађана у заједници; 
разуме најзаступљеније програме превенције криминала у заје-
дници; разликује начине проактивног полицијског рада у заје-
дници; разуме проблемски оријентисан рад полиције у заједници. 

Ставови: схвата значај ширег приступа у решавању проб-
лема у заједници у односу на традиционално реаговање на њих; 
уважава предности проактивног полицијског рада у заједници; 
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уважава значај превенције криминалитета; схвата значај проакти-
вног полицијског рада у заједници за побољшање угледа полици-
је. 

 
 

3. Поштовање равноправности 
У оквиру треће модуларне јединице изучавале би се три 

наставне јединице: 
 

3.1   Равноправност − рад полиције у мултиетничкој и мултику-
лтуралној средини; 
 
3.2   Равноправност − мултирелигијско друштво и питање верских 
друштвених група које заговарају насиље и 
 
3.3  Равноправност − рад полиције са мањинским и социјално 
рањивим групама. 
 

По завршетку наставне јединице поштовање равноправно-
сти у току обављања полицијских послова, исходи наставне једи-
нице су конципирани тако да полазник може да: 

Вештине: учествује у спречавању свих облика дискрими-
нације у заједници; предузима активности које доприносе равно-
правности свих националних, етничких, верских и других група у 
заједници; пружа помоћ у остваривању права лицима са инвали-
дитетом у заједници; недискриминаторски поступа према припа-
дницима различитих сексуалних оријентација у заједници. 

Знања: препозна најчешће носиоце различитости људи; ра-
зликује облике дискриминације прописане Законом о забрани ди-
скриминације; разликује врсте традиционалних цркава и верских 
заједница и њихова обележја; разуме деловање друштвених група 
које заговарају насиље; препозна деликте мотивисане мржњом; 
препозна припаднике осетљивих друштвених група које су најче-
шће изложене дискриминаторском поступању. 

Ставови: уважава различитости по било ком основу; схва-
ти значај улоге језика у промовисању равноправности; поштује 
принцип недискриминације по било ком основу; поседује по-
зитиван став према слободи вероисповести; поседује толерантан 
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однос и спремност на сардњу са припадницима различитих се-
ксуалних оријентација; схвати значај поштовања равноправности 
за побољшање угледа полиције. 

Програм из 2017. године обухвата и садржаје који се односе 
на поштовање уставних начела и међународних принципа, заштиту 
људских права и слобода, као и на област сарадње полиције са гра-
ђанима. Из представљеног дела Програма може се закључити да 
квалитетна обука полазника мора да подразумева обуку у корела-
цији са другим модулима и предметима. Обука из модула Рад по-
лиције у заједници изводи се у корелацији са следећим модулима и 
предметима: Безбедносни сектор; Примена полицијских овлашће-
ња; Употреба средстава принуде; Безбедност саобраћаја на путеви-
ма; Одржавање јавног реда и обављање послова обезбеђења; За-
штита државне границе и странци; Сузбијање криминала; Инфор-
мациони системи. 

 
 
 

Однос Стратегије и Програма ЦОПО 
 

Да би се успешно применили принципи рада полиције у за-
једници и безбедности заједнице, морају се испунити знатни орга-
низациони захтеви који се постављају пред службу полиције а 
обим тих захтева се не сме потценити. Основа овог процеса рефо-
рме су успешно руковођење и неизоставно обука (Mellish, Ђурђе-
вић, 2004:234). 

Спровођење Стратегије подразумева обуку полицијских 
службеника из свих линија рада полиције у мери која ће бити при-
лагођена образовним потребама, како би се обезбедио адекватан 
трансфер знања и упознавање свих линија рада са новим присту-
пима (Субошић, 2010:6). Такође, резултате добијене утврђивањем 
образовне потребе треба имплементирати у Програм, како би се 
будући полицајци још боље обучили и припремили за обављање 
све захтевнијих полицијских послова. 
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Значај oсновне полицијске обуке је неспоран11. Oно што је 
битно није сама чињеница да полазник ЦОПО поседују одређени 
степен основног полицијског образовања, већ квалитет тог обра-
зовања, као и његова примењивост у реалним, свакодневним си-
туацијама. Квалитет основне полицијске обуке битно ће утицати 
на реализацију националне Стратегије рада полиције у заједници. 
У прилог значаја полицијске обуке иде чињеница да је овај значај 
препознат, па самим тим и обухваћен Стратегијом и Акционим 
планом за њену примену. Такође, полазници ЦОПО, као будући 
полицајци, нису пуки извршиоци полицијски послова, они пре-
дстављају људски капитал који треба да изнесе нови концепт рада 
полиције, односно практично реализује визију Стратегије. 

Као предуслов даљег развоја полиције у заједници, Стра-
тегија прописује да је неопходно обезбедити одговарајуће обра-
зовне и комуникативне капацитете у полицијској служби, код 
грађана и заједнице, како би се приступило практичној примени 
разноврсних иницијатива и програма. Да би полиција реализовале 
те разноврсне програме и пројкте у оквиру примене новог концеп-
та рада, она мора имати одговарајуће образовне капацитете. Када 
су у питању полицијски службеници који раде у заједници, те 
образовне капацитете треба превасходно да обезбеди, и 
обезбеђује ЦОПО, као и Криминалистичко полицијска академија 
(у даљем тексту: КПА). 

Стратегија у оквиру трећег поглавља (Основна опредеље-
ња и смернице) прописује да ће полиција у Републици Србији не-
говати следеће вредности: одговорно служење грађанима; равно-
                                                            
11 Према Извештају о спроведеној евалуацији основне полицијске обуке са фо-
кусом на трансферу знања и вештина полазника основне полицијске обуке и ре-
зултатима, ЦОПО, 2012, која је обухватила 1373 испитаника (полазници, ме-
нтори, тренери...) у кондензованом облику резултати евалуације указују да је 
обука у ЦОПО организована на начин да обезбеђује услове за формирање и 
трансфер знања и вештина и да постоји висок степен трансфера исхода од обу-
ке до радног места; 74,3% испитаника сматра да су знања и вештине стечене у 
ЦОПО релевантна за обављање послова полицајца опште надлежности. 
По питању доприноса предмета и модула формирању полицијске компетентно-
сти, 43,9% анкетираних се изјаснило да модул Рад полиције у заједници допри-
носи формирању полицијске компетентности. Овај податак међутим треба узе-
ти са одређеном дозом резерве, јер је истраживање вршено пре него што је ус-
војена Стратегија полиције у заједници. 
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праван однос према свима уз уважавање различитости људи, ува-
жавање заједнице и њихових потреба; укључивање заједнице у ре-
шавање безбедносних проблема; посвећеност остваривању безбе-
дности грађана и заједнице. Увидом у исходе Програма, може се 
уочити да он даје подршку у изграђивању свих наведних вреднос-
ти код полиције. 

У оквиру наведеног, трећег поглавља Стратегије, предви-
ђени су стратешки циљеви и водећи елементе:  

 
1. Успостављање савремених стандарда у раду полиције 
 
Стратегија предвиђа развој полицијске обуке, при чему се 

наводи да ће образовање полиције бити усмерено12 на даљи развој 
културе и професионалног профила полицијских службеника и њи-
хово оспособљавање за нове послове у оквиру модела деловања по-
лиције у заједници. 

Суштинска компонента нове обуке13 полиције у Србији за 
рад и деловање полиције у заједници биће усмерена на унапређење 
комуникацијских и радних образаца који су до сада развијани и 
изградња квалитетнијих односа према демократским вредности-
ма у друштву, грађанима и унутар полицијске организације. 

Стратегија даље предвиђа да ће у већој мери пажња бити 
посвећена усвајању знања о демократским принципима у раду 
полиције, заштити и унапређењу људских и мањинских права, са-
временим стандардима и техникама рада полиције, сагледавању и 
анализи безбедносних појава и догађаја у окружењу, новим појав-
ним облицима безбедносних претњи, ризика и изазова. 

Програм обуке, поред развоја полицијских вештина за по-
ступање у различитим ситуацијама, акценатован је на подизење 

                                                            
12 Стратегија је усвојена 2013. године и у 4. поглављу предвиђа развој 
полицијске обуке, док је Наставним планом и програмом ЦОПО још 2007. 
године био је предвиђен и усвојен развој обуке који подразумева и обуку у 
оквиру модула „Рад полиције у локалној заједници“, те би се могло рећи да је 
НПП Центра био проактиван. 
13 Програм ЦОПО из 2017. године обухвата и обрађује све наведене суштинске 
компоненте Стратегије, што је предвиђао и Наставни план и програм ЦОПО 
из 2007. године, тако да не можемо говорити о новој обуци, већ само о измена-
ма и унапређењу наставног садржаја и исхода обуке. 
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нивоа свести будућих полицијских службеника ка томе да грађане 
сматрају пре свега својим партнерима уместо да на њих гледају 
као на извор потенцијалне опасности, а обухвата и комуникацију 
за ситуације у којима нема конфликата, као и поштовање различи-
тости, односно комуникација са медијима, што предвиђа и сама 
Стратегија. У циљу развоја безбедносне културе грађана и заје-
дница, Програм предвиђа и усвајање знања из области културоло-
шких и верских разлика, развоја толеранције између већинских и 
мањинских заједница, комуникације, партнерстава, сагледавања 
безбедносних потреба локалне заједнице, проблемски оријентиса-
ног рада. 

 
2. Јачање поверења грађана и заједнице у полицију 
 

Програм ЦОПО из 2017. године указује на значај и потребу 
информисање заједнице, као и на потребу и начине повећање по-
верења у рад полиције. Полазници се обучавају да кроз бројне фо-
рме комуникације за упознавање безбедносних проблема грађана 
и заједнице, као што су активност „од врата до врата”, састанци са 
грађанима и представницима заједнице, сусрети и дружења поли-
ције и грађана и друго, могу по завршетку обуке да допринесу ја-
чању поверења заједнице и грађана у полицију. 

 
3. Сарадња и партнерство полиције са заједницом 
 
У току обуке полазницима се указује на користи и циљ ус-

постављања партнерског односа са заједницом, као и на начин ус-
постављања позитивних односа са органима, установама, групама 
и појединцима. Полазници се обучавају да препознају и отклоне 
ризике који урушавају поверење заједнице. Такође, код полазника 
се изграђује став да схвaте значај и корист доброг личног односа 
са заједицом. Обука обухвата и упознавање, као и прихватање ул-
оге Бироа за сарадњу са медијима, као и састав и функционисање 
општинских Савета за безбедност. 
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4. Успостављање делотворне безбедносне превенције 
 
Полазницима се указује на значај превентивног деловања 

полицијских службеника, као и на уважавање значаја превенције 
криминалитета. По том питању полазници се обучавају да уоче и 
отклоне бројна предделиктна стања на подручју заједнице, однос-
но да пружају препоруке грађанима у циљу превенције кримина-
литета. Даље, полазници се обучавају да препознају параметре 
које треба узети у обзир приликом дефинисања проблема на по-
дручју заједнице, као и о активностима које су усмерене на реша-
вање тих проблема. 

 
5. Проблемски оријентисан приступ безбедносној зашти-

ти 
Обука је конципирана ка проблемски оријентисаном раду, 

односно ка предузимању мера за решавање безбедносних пробле-
ма. Полазници се упознају са различитим облицима проактивног 
полицијског рада у заједници, али и са методама идентификовања 
проблема у оквиру проблемски оријентисаног рада. 

 
6. Посвећеност поштовању етичких принципа и различи-

тости 
 
Код полазника се изграђују ставови да уважавају различи-

тости, да раде у мултиетничким срединама и обезбеђују оствари-
вање права и слобода припадника мањинских и социјално рањи-
вих група у складу са домаћим и међународним правним нормама. 
Суштина обуке из тематске области Рад полиције у заједници је-
сте да полазници по завршетку обуке могу да прихвате концепт да 
раде за заједницу, односно да свој рад прилагоде потребама свих 
грађана Републике Србије. Програм ЦОПО је управо базиран на 
реализацији стратешких циљева предвиђених Стратегијом, одно-
сно у припреми будућих полицијских службеника за реализацију 
тих циљева. 

Да је значај Програма и уопште обуке и стручног усаврша-
вања полицијских службеника од круцијалног значаја за спрово-
ђење Стратегије, говори чињеница да су основне активности Ак-
ционог плана усмерене у том правцу. Наиме, у оквиру активности 
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1.1. Развој управљања − менаџмента у полицији предвиђен је као 
примарни задатак 1.1.1. Израда Приручника о раду полиције у за-
једници за руководиоце и полицијске службенике, као и активност 
1.2.4. Евалуација утицаја спроведених обука. Сигурно да овај при-
ручник за полицијске службенике не би требало да се у већој мери 
разликује од приручника полазника ЦОПО14, чије је значај препо-
знат15 и предвиђен активношћу 1.2. Развој полицијске обуке и 
задатком 1.2.1. Израдити анализу потреба за обукама полициј-
ских службеника и полазника ЦОПО за развој полиције у заједни-
ци. Даље, у оквиру исте активности предвиђени су задаци 1.2.2. 
Изменити планове и програме у складу са резултатима анализе и 
1.2.7. Евалуација утицаја спроведених обука. Све наведене актив-
ности и задаци несумљиво указују на значај Програма и обуке, ка-
ко полазника ЦОПО, тако и стручног усавршавања полицијских 
службеника. Активност 6.1. Рад полиције уз уважавање различи-
тости, кроз задатак 6.1.1. Обуке полицијских службеника о ети-
чким ставовима и вештинама комуникације од значаја за уважа-
вање и поштовање различитости грађана/ки и националних ма-
њина и осетљивих група, указује значај обуке полицијских слу-
жбеника по питању комуникације и уважавања различитости гра-
ђана/ки, као и националних мањина и рањивих група. 

 
 
 
 

                                                            
14 Препорука је да се након доношења програма обуке за полицијске службени-
ке који примарно поступају у оквиру послова рада полиције у локалној заједни-
ци, постојећи програм ЦОПО-а уподоби у делу који се тиче ове области рада 
уколико се утврди да постоји разлика у наставним садржајима, Извештај о ева-
луацији обуке и утврђеној образовној потреби „Развој рада полиције у 
заједници“, МУП РС, Одељење за стручно образовање и обуку, Београд, 
септембар 2016. године. 
15 Према евалуацији првог семинара за обуку полицијских службеника за рад у 
заједници, одржаног 2016. године у Врњачкој Бањи, већина полазника (41,66%) 
обуку је оценила општом оценом 5. Средња оцена обуке је 4 (3,79), док њих 
87,5% сматра да ће знања стечена на обуци моћи да примењују на свом радном 
месту. Извештај о евалуацији обуке и утврђеној образовној потреби „Развој ра-
да полиције у заједници“, МУП РС, Одељење за стручно образовање и обуку, 
Београд, септембар 2016. године. 
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Закључак 
 

Каже се да је недостатак образовања највећи непријатељ 
демократије (Милутиновић, 2006:188). С обзиром да је полицијска 
организација између осталог задужена за очување, поштовање и 
спровођење демократије, односно људских и грађанских права и 
слобода, онда би се могло рећи и да полицијска организација тре-
ба да посебан акценат стави на образовање својих кадрова. Потре-
ба за сталним стручним образовањем полиције произлази из 
чињенице да су социјалне норме и модели понашања подложни 
преиспитивањима, а да се правна регулатива често мења. Управо 
зато посебан акценат треба ставити на основно полицијско обра-
зовање као предуслов и основ неког вишег и ужестручног образо-
вања. 

Када је у питању генерално Програм ЦОПО, пожељно би 
било проверити и преиспитати усклађеност Стратегије са оста-
лим предметима и модулима основне полицијске обуке, а на пр-
вом месту се мисли на безбедност саобраћаја и сузбијање крими-
налитета, као и на вештине комуникације. Имајући у виду да се 
комплексност рада не само повећава, већ и мења временом, рад 
полиције и полицијска обука требају стално да буду у покрету, те 
у складу са тим и јесте нови Програм из 2017. године. Садржај и 
циљеви обуке се мењају и прилагођавају новим околностима и 
вредностима. 

Без укључивања полицијских едукатора, професора на по-
лицијским школама и факултетима у процес планирања, имплеме-
нтирања, а пре свега у процес праћења и евалуације, не може се 
формирати широка база знања и радити на образовању будућих 
полицајаца који излазе из школског система (Симоновић, 2004:17-
18). 

Да би се унапређивао рад полиције у заједници, како Стра-
тегија и предвиђа, неопходно је стално мерити постигнуте резу-
лтате у односу на дефинисане критеријуме и индикаторе стања и 
процењивати кроз разне евалуационе механизме. Тако добијене 
резултате треба даље имплементирати у обуку и Програм, као и у 
рад полиције у заједници. Осавремењивање полицијског рада уво-
ђењем новог концепта рада у старту је осуђено на рад са потешко-
ћама без квалитетно и савремено успостављеног система полициј-
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ске обуке. ЦОПО је битна афирмативно едукативна карика која је 
неизбежна у ланцу имплеметације Стратегије на подручју целе 
Републике Србије, с обзиром на суштинску намену Центра. 

Увидом у Стратегију развоја МУП-а Републике Србије 
2011-2016. и у Програм, може се утврдити да Програм кроз своје 
исходе доприноси реализацији мисије наведене стратегије тако 
што обучава и изграђује ставове полазника да: штите права и сло-
боде свих грађана; проактивно и превентивно делују у заједници; 
да одржавају јавни ред и мир активно доприносећи слободи изра-
жавања и окупљања, уз уважавање обичајних, верских, културних 
и других особености етничких, социјално рањивих, маргинализо-
ваних и других друштвених група и специфичности локалних за-
једница; те да пружају помоћ у насталим ванредним ситуацијама 
делујући у партнерству са заједницом. 

Не можемо бити задовољни само чињеницом да је донет 
нови Програм стручног оспособљавања полазника основне поли-
цијске обуке, а да се не постави питање колико ће те измене бити 
препознате и применљиве у пракси, тј. на терену. Из тог разлога 
важно би било извршити евалуацију полицијске обуке на терену, 
јер само тако можемо добити одговоре, да ли је нови Програм ус-
пешан и колико, односно у ком правцу даље треба да се развија 
основна полицијска обука, а Програм усклађује са захтевима и по-
требама терена. 

У већини случајева се мало зна о утицају програма обуке 
на знање полицајаца, њихове ставове и понашање. Нарочито је ва-
жно разумевање мере у којој унапређење или промене у ставови-
ма и знању као резултат обуке одговарају промени у понашању у 
интеракцији са грађанима. Истраживање је посебно потребно у 
следећим областима: 

 
• о извођењу полицијске обуке и способност да се додају 

нови модули обуке; 
 
• евалуације обуке како би се проучили дугорочни утицаји 

обуке на знање, ставове и понашање полицајаца; 
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• ефикасност полицијске обуке за рад са различитим заједни-
цама, нарочито верским заједницама, ЛГБТ заједницом и 
друштвеним групама које заговарају насиље.16 

 
У контексту наведеног, конструктивну сарадњу између 

бројних субјеката, као што су КПА, ЦОПО, Одељење за стручно 
образовање и обуку, Дирекција полиције (Управа полиције, Оде-
љење за организацију, превенцију и рад полиције у локалној заје-
дници), али и сарадњу са међународним организацијама, попут 
OESC (Organization for Security and Cooperation in Europe), DCAF 
(Democratic Control of Armed Forces) треба не само подићи на 
много виши ниво, већ директно укључити у утврђивање образовне 
потребе, кроз спровођење заједничке евалуације, односно сачиња-
вање предлога за измене и допуне Програма ЦОПО. 
 

Литература 
 

1.  Акциони план за примену стратегије полиције у заједници за 
2015. и 2016. годину, (2015). МУП Републике Србије, Београд. 

2.  Бошковић, М., (2002). Значај полицијског школства за органи-
зацију и делатност полиције у супротстављању кримина-
литету, НБП - Наука, безбедност, полиција, 7(2). 

3.  Bakić, B., Gajić, N., (2006). Police reform in Serbia:Five years 
later. Retrieved from www.osce.org/publications/fry/2004/01/182
62_550_en.pdf. 

4.  Војиновић, М., (2004). Полиција у заједници, Безбедно-
ст,46(3): 431-452. 

5.  Закон о полицији, Службени гласник Републике Србије, бр. 
101/2005. 

6.  Zhao, J., Quint, C. T., (1995). Community-oriented Policing 
Across the U.S.:Facilitators and Impediments to Implementation. 
American Journal of Police 14(1):11-28. 

                                                            
16 Наведено према: An Evidence-Assessment of the Recommendations of the 
President’s Task Force on 21st Century Policing — Implementation and Research 
Priorities, Jim Baker, Director of Advocacy International Association of Chiefs of 
Police, (Washington, D.C.: Office for Community Oriented Policing Services, 2015), 
pp.38. http://www.cops.usdoj.gov/ pdf/taskforce/TaskForce_FinalReport.pdf. 



Рад полиције у заједници између стратегије и основне полицијске … 

                                                                                БЕЗБЕДНОСТ 2/2017                        

 

150 

7.  Иветић, M., Млађовић, И., (2016). Ставови и искуства пола-
зника Центра за основну полицијску обуку о раду полиције у 
Србији, Безбедност, 58(3): 46-71. 

8.  Извештај о евалуацији обуке и утврђеној образовној потреби 
„Развој рада полиције у заједници“, (2016). МУП РС, Београд. 

9.  Извештај о спроведеној евалуацији основне полицијске обуке 
са фокусом на трансферу знања и вештина полазника прве и 
друге пилот генерације основне полицијске обуке и резулта-
тима, (2012). ЦОПО. 

10.  Jarvis, P., (2003). Poučavanje, АC, Zagreb. 
11.  Kešetović, Ž., (2003). Reforma MUP-a Republike Srbije – od po-

licije poretka ka servisu građana, Politička revija, 2(1), 209-228. 
12.  Mellish, D., Ђурђевић, З., (2004). Резултати евалуације пројек-

та полиција у локалној заједници и безбедна заједница у Ср-
бији, НБП – Наука, безбедност, полиција, 9(2-3): 215-234 . 

13.  Monk, R., (2001). A Report on the Police Work in the Federal 
Republic of Yugoslavia (Belgrade: OSCE Mission to Serbia and 
Montenegro). 

14.  Милић, Н., (2009). Обука полицајаца приправника, Безбедно-
ст, 51(1-2):  355-370. 

15.  Милутиновић, Ј., (2006). Проблеми образовних циљева у 
условима друштвених промена, Педагошка стварност, бр. 3-
4, Нови Сад. 

16.  Наставни план и програм стручног оспособљавања полазника 
основне полицијске обуке из 2007. године. 

17.  Програм стручног оспособљавања полазника основне полициј-
ске обуке, (2017). Београд. 

18.  Програм стручног усавршавања полицијских службеника 
МУП-а за 2016. годину. 

19.  Roberg, R., Crank, J., Kuykendall, J., (2004). Policija i društvo, 
Sarajevo: Office of public affairs Embasy of USA. 

20.  R., Haarr, (2001), The making of a community policing officer: 
The impact of basic training and occupational socialization on 
police recruits, police quarterly (vol. 4, no. 4, december 2001, 
Sage Publications, 402–433). 

21.  Ryan, B., (2005). Deliberating Police Reform in Serbia, PPA 
Working Paper Series, No. 9, (Limerick: University of Limerick, 
Department of Politics and Public Administration). 



ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ 

БЕЗБЕДНОСТ 2/2017                                                                                    

 

151 

22.  Симоновић, Б., (2004). Зборник радова Рад полиције у заје-
дници, Компарација пилот пројекта Community policing у 
САД са пилот пројектом у Србији, Бања Лука. 

23.  Slayter, J., (2001). A Report on the Evaluation of Human Rights, 
Ethics & Standards of Police Functioning in the Federal Republic 
of Yugoslavia, Serbia and Montenegro (Belgrade: The European 
Council). 

24.  Спасић, Д., (2008). Жене у систему полицијског образовања 
стање и перспектива женских људских права, Тeмида, 11(3): 
41-61. 

25.  Spasić, D. et al., (2013). Community Policing and Local Self-
Government: A Case Study of Serbia, Lex localis − journal of 
local self-government,  11(3): 293-309. 

26.  Spasić, D., Lajić, O., (2015). Community policing u Srbiji deset 
godina poslije: Između tradicije i demokracije, Zbornik radova IV 
Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani 
visoke policijske škole u Zagrebu“, Urednica Ksenija Butorac, 
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske/Policijska 
akademija, Zagreb, Croatia, str. 554-571. 

27.  Спахић, Т., (2014). Полицијска обука – темељ сигурности, Бе-
збједност, полиција, грађани, 10(3-4/14): 87-100. 

28.  Стефановић, В., (1996). Менаџмент кадрова, Еуропројекат, 
Ниш. 

29.  Стратегија полиције у заједници, Сл. гласник РС, бр. 43/13. 
30.  Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова 

2011-2016, (2010). МУП Републике Србије. 
31.  Стратегија развоја система обуке и образовања за потребе 

полиције, (2005). МУП Републике Србије. 
32.  Субошић, Д., (2010),. Организација и послови полиције, КПА, 

Београд. 
33.  Trojanowicz, R. C., Bucqueroux, B., (1990). Community Policing: 

A Contemporary Perspective. Cincinnati: Anderson. 
34.  Chappell, A. T., L. Lanza-Kaduce., (2004). Integrating 

Sociological Research with Community-Oriented Policing: 
Bridging the Gap between Academics and Practice. Journal of 
Applied Sociology/Sociological Practice 21/6:80-98. 

35.  Chappell, A. T., (2005). Learning in action: training the 
community policing officer, A dissertation presented to the 



Рад полиције у заједници између стратегије и основне полицијске … 

                                                                                БЕЗБЕДНОСТ 2/2017                        

 

152 

graduate school of the University of Florida in partial fulfillment 
of the requirements for the degree of doctor of philosophy 
University of Florida. 

 
 

Community Policing Between The Strategy and The 
Basic Police Training in Serbia 

 

Abstract: After the Community policing strategy (hereinafter 
the Strategy) was adopted, as well as the Activity plan for the Strategy 
implementation for 2015 and 2016, thus providing basic guidelines 
significant for community policing, the question arises as to what 
extent the Professional training program for trainees of basic police 
training (hereinafter Program) is compatible with the stated 
documents. On the other hand, there is the question as to what extent 
basic police training is included in the adopted Strategy, and therefore 
in the Action plan for its implementation. This paper analyses and 
gives answers to these questions. In addition to the introduction and 
conclusion, the paper encompasses four other parts: Strategy of 
community policing, police education, Community policing in Basic 
Police Training Centre’s Program (hereinafter BPTC) and relation of 
the Strategy and BPTC’ Program. 

Keywords: police, community policing, Community policing 
strategy, training, BPTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


