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Извори информација у криминалистичко-

обавештајној делатности 
 

Апстракт: Прикупљање информација представља осно-
вну фазу у процесу криминалистичко-обавештајне делатности, 
чији се успех ослања на способност да се информације прикупе и 
искористе. Сходно томе, сва дозвољена расположива средства и 
методе треба да буду употребљене са тим циљем. Међутим, 
анализирајући практичну делатност увиђамо да је недовољна 
искоришћеност свих расположивих извора информација, да се 
поједини извори фаворизују док се други неоправдано потцењују, 
али и да се у коришћењу извора информација не поштују станда-
рди у погледу оправданости, пропорционалности и неопходности 
коришћења извора у прикупљању информација. У циљу анализе 
извора информација у криминалистичко-обавештајној делатно-
сти спровели смо истраживање којим се тежило утврђивању 
ставова полицијских службеника у погледу значаја појединачних 
извора информација, њиховог коришћења у свакодневном раду и 
обучености за коришћење извора информација. Ради добијања 
ставова и мишљења испитаника, креирани су анкетни упитници. 
Истраживање је спроведено на узорку од 250 испитаника, а за 
обраду резултата примењене су статистичке методе и метода 
компарације. Анализом ставова испитаника потврђено је широко 
распрострањено схватање да је intelligence једнак информација-
ма добијеним из прикривених извора информација, те да су отво-
рени извори информација запостављени. Ово се делом може 
довести у везу и са недовољном обуком за коришћење појединих 
извора информација. На основу анализе добијених резултата еви-
дентна је како образовна потреба за обуком у коришћењу свих 
извора информација, тако и креирање плана за прикупљање инфо-
рмација како би се на адекватан начин искористили сви извори 
информација. 
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Кључне речи: извори информација, отворени извори инфо-
рмација, затворени извори информација, поверљиви (класифи-
ковани) извори информација, заједница као извор информација, 
план прикупљања информација. 
 

Увод 
 

У претходних неколико година полиција у Србији је 
прошла, и још увек пролази, кроз интензиван процес успоставља-
ња модела полицијског рада вођеног криминалистичко-обавешта-
јним информацијама. Нарочито битан, ако не и кључни сегмент 
овог процеса представља криминалистичко-обавештајна дела-
тност. С тим у вези, извори информација који се користе у циљу 
прикупљања информација за производњу стратешких и тактичких 
продуката криминалистичко-обавештајне делатности имају кљу-
чну улогу. 

Међутим, остаје непознаница да ли и у коликој мери 
полицијски службеници у Србији прихватају и користе све распо-
ложиве изворе информација у криминалистичко-обавештајној де-
латности. Одговор на ово питање смо потражили анализирајући 
резултате истраживања спроведног на популацији полицијских 
службеника МУП-а РС. 

Али пре него што се позабавимо овим, за криминалистичку 
науку и праксу занимљивим питањем, у уводном делу рада прика-
заћемо неке од најзначајнијих сегмената извора информација. То 
се, пре свега, односи на појам, поделу, улогу, терминологију, али 
и питање етике у коришћењу свих расположивих извора у прику-
пљању информација. 

 
Појам и врсте извора информација 

Информације − основни градивни елемент криминалисти-
чко-обавештајне информације − прикупљају се преко извора 
информација. Овај термин се у криминалистичко-обавештајној де-
латности употребљава да означи све путеве који воде до информа-
ција. То значи да се криминалистичко-обавештајни процес ослања 
на способност да се прикупе и искористе све расположиве инфо-
рмације у циљу безбедности заједнице, али и тзв. „критичне 
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инфраструктуре“ (Гачић et al., 2012: 161), односно „референтне 
вредности“ (Мијалковић, 2009: 120). 

Прикупљање информација је основна фаза у целокупном 
криминалистичко-обавештајном процесу. Тако, Готлиб и остали 
наводе да је информација „средство за живот криминалистичко-
обавештајне анализе“ (Gottlieb et al., 1998: 101). У том циљу кори-
стиће се сва расположива средства, извори и методи. Ово заправо 
значи да службеници који прикупљају информације треба да буду 
обучени за коришћење свих метода у прикупљању информација и 
отворени за њихово прикупљање из свих извора, односно не смеју 
да постану „жртве“ традиционалног концепта који карактерише 
прикупљање информација само из затворених и прикривених 
извора. Неадекватна методологија у прикупљању информација и 
ослањање на поједине изворе информација најчешће доводи до 
информационог дефицита о криминалном окружењу. Такво лими-
тирано сазнање о криминалним активностима може бити узрок 
неефикасноси спроведених мера у пракси и водити ка дезинфо-
рмисању о стварној ситуацији (Радовић et al., 2009: 134). Плански 
процес прикупљања информација обезбедиће да сви извори инфо-
рмација буду правилно идентификовани и максимално искори-
шћени. Дужина и свеобухватност прикупљања зависи и од ко-
нкретног задатка. Без планског прикупљања информација постоји 
опасност од тзв. диспропорционалности или несразмерности оби-
ма и извора. Тако прешироки криминалистичко-обавештајни за-
хтеви могу довести до својеврсног уништавања информација, али 
исто тако и преуски (мањи) обим захтева може редуковати или 
умањити квалитет крајњег криминалистичко-обавештајног прои-
звода. Због свега тога је неопходно сачинити конкретан план при-
купљања информација у коме ће се навести могући извори инфо-
рмација, истражити сви путеви прикупљања информација и сл.1 

У процесу прикупљања информација полицијске организа-
ције треба да користе максимум расположивих ресурса. У том ци-
љу прикупљање информација за криминалистичко-обавештајни 
процес не треба да буде искључиви мандат криминалистичко-оба-
вештајних службеника, јер у супротном то може да представља 

                                                 
1 Упореди са: Бошковић, М., Матијевић, М., (2007). Криминалистика 
оператива, Бања Лука, стр. 164-165. 
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проблем и доведе до тога да информације које би прикупили дру-
ги службеници (међу којима ће сигурно бити и оних које имају 
кључну улогу у антикриминалном деловању) остану недокументо-
ване, односно неискоришћене.2 

Због тога је потребно, слично наведеном војном слогану, 
промовисати полицијски слоган: „сваки полицијски службеник је 
сензор“, односно лице које ће опазити, регистровати, сачинити 
извештај и проследити га (унети) у специјализовану базу подата-
ка. То значи да је за успешан рад неопходно да су информације за-
бележене у одговарајућој форми, што у криминалистичкој пракси 
често изостаје с обзиром да полицајци радије задржавају инфо-
рмације за себе (у роковницима, бележницама, у глави), него што 
их забележе у одговарајући извештај и проследе. 

У криминалистичко-обавештајном раду се сусрећемо са ра-
зличитим изворима информација. За потребе овог рада, прве-
нствено ради лакшег разумевања и дефинисања извора информа-
ција, као и успостављања правилне линије за прикупљање инфо-
рмација у криминалистичко-обавештајном процесу, користићемо 
поделу извора информација на: 

1. отворене изворе информација,3 
2. затворене изворе информација4 и 

                                                 
2 Ради поређења интересантно је навести и филозофију америчке војске која 
промовише слоган: „сваки војник је сензор“, те у прикупљање информација о 
противнику укључују све људе који су обучени да прикупљају информације. 
Занимљив је и акроним који дефинише и усмерава прикупљање информација о 
непријатељу, а који представља војнички поздрав SALUTE са којим су сви 
војници упознати. Овај акроним означава следеће: 
- S: size – Колико људства има у јединици? 
- A: activity – Шта они раде? 
- L: location − Где су? Лоцирати локацију на мапи (уколико је доступна, а 

ако није описати локацију). 
- U: unit – Ко су они? Униформе? Описи? 
- T: time – Када су виђени? 
- E: equipment – Које оружје имају? Возила? Радио? Још нешто 

карактеристично? 
3 Најраспрострањенија и најједноставнија дефиниција отворених извора јесте 
она која под овим изворима подразумева све изворе информација који су јавно 
доступни. 
4 Затворени извори информација су у суштини сви они извори који нису 
доступни јавности, односно, укључују информације које су у информационим 
системима означенe неком од ознака поверљивости. 
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3. прикривене (класификоване) изворе информација.5 
Поред наведених извора информација, значајан део инфо-

рмација у процесу криминалистичко-обавештајне делатности, пре 
свега у полицијским системима са имплементираним моделом по-
лицијског рада вођеним криминалистичко-обавештајним инфо-
рмацијама, може се добити од заједнице као значајног ресурса. 
Наиме, овакав начин прикупљања информација је омогућен кон-
тактима са заједницом и приватним партнерима. У том смислу, 
нови појам који је од скора у терминологији криминалистичко-
обавештајне делатности је управо Community Intelligence, којим 
можемо означити посебну категорију извора информација. Сам 
термин теоретичари су прогласили новом идејом и реалношћу, 
која се не може уврстити у шири концепт идеје о подели извора 
информација. У тој структури извора Community Intelligence се 
може означити као посебна врста извора, односно sui generis.6 

Адекватан одабир извора информација омогућава правилно 
процењивање и предузимање одговарајућих активности на основу 
прикупљених информација. Неуспех у том делу може да ослаби 
или онемогући оперативни одговор на претњу, да утиче на 
немогућност правилне расподеле ресурса, а збирно – да доведе до 
неуспеха у остваривању циља. Правилно процењивање и анализа 
информација је поуздан поступак за решавање дилема пред којима 
се налази менаџмент полицијских организација у процесу доно-
шења одлука, посебно приликом израде стратешких и планских 
докумената (Стојковић, 2013: 37). 

 
 
 
 

                                                 
5 Прикривени (класификовани) извори информација обједињују више извора и 
метода прикупљања информација у један сложен полицијски приступ у раду, 
чији је заједнички именитељ тајност (конспиративност) предузимања. 
6 Заједница као извор информација представља извор за информације локалног 
нивоа, које, када се анализирају, могу дати слику о проблемима који се тичу 
заједнице и њене безбедности. Информације могу да обухвате теме од општег 
квалитета живота у заједници, па све до озбиљног (тешког) криминала и 
тероризма. Према: Association of Chief Police Officers – ACPO, (2005). Guidance 
on the National Intelligence Model, (National Centre for Policing Excellence – 
NCPE), UK, p. 47. 
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Информациона хијерархија и вредност информација 
 
Иако се основна активност у криминалистичко-обавешта-

јној делатности − прикупљање информација, чини једноставном, у 
стручној али и академској јавности наилазимо на „клизав терен“, 
пре свега због терминолошке збрке, тј. различитог, недоследног, 
махом неправилног коришћења термина у криминалистичко-
обавештајној делатности. За разграничење термина који се 
користе у процесу прикупљања информација, слично информа-
ционој хијерархији (DIKW: податак (Data); информација 
(Information); знање (Knowledge); мудрост (Wisdom)), креирали 
смо структуру: податак – информација – криминалистичко-обаве-
штајна информација, у једну информацијску хијерархију где сваки 
ниво додаје одређена својства изнад и испод оне претходне. Пода-
так је најосновнији ниво, информација додаје контекст, а крими-
налистичко-обавештајна информација додаје како, када и зашто је 
употребити. 

Податак је прва станица у информационој хијерархији. 
Подаци су основни градивни елемент информације. То су, на при-
мер, бројеви телефона прикупљени из листинга телефонских по-
зива, цитати текста из дневних новина, са интернета, сва возила 
која опажамо у вожњи, односно разговор који чујемо док седимо у 
аутобусу, ресторану. Подаци су, као што можемо закључити, сву-
да и стално око нас. Због такве неорганизоване природе података, 
у циљу даљег коришћења, они морају бити повезани и обрађени. 
Управо такав процес доводи до информација. Подаци у контексту 
и комбиновани унутар структуре чине информацију. 

Информација је резултат анализе и организације података 
на начин да даје ново знање примаоцу. Информација је разнолико-
ст порука од пошиљаоца (извора информација) до примаоца 
(службеника – колектора информација). Она постаје знање кад је 
интерпретирана, односно стављена у контекст, или кад јој је 
додато значење. Информацију чине подаци којима је дато значење 
путем релацијских веза, односно организовани подаци који су 
уређени за боље схватање и разумевање. Информације које су 
предмет криминалистичко-обавештајне делатности се називају и 
сирове информације (Raw information), односно информације које 
је криминалистичко-обавештајна служба само прихватила, али их 
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још није обрадила (није извршена процена информација, њихово 
сређивање и анализа), односно које су изворно преузете од извора 
информација. 

Криминалистичко-обавештајна информација представља 
финални производ криминалистичко-обавештајног процеса. Ова-
ква информација пружа додатна знања о криминалном окружењу 
кроз унапређење сирових информација. Додавањем нових вредно-
сти информацијама кроз активности у процесу анализе, кримина-
листичко-обавештајна информација садржи нова знања која 
претходно нису била позната полицији. Као таква, има за циљ да 
побољша рад полиције. Због тога се криминалистичко-обавешта-
јна информација често назива и „информација која је дизајнирана 
да ради“. Термин криминалистичко-обавештајна информација се у 
страној научној и стручној литератури (најчешће са енглеског го-
ворног подручја) означава општим термином – Intelligence, 
односно Criminal Intelligence. 

 
Етика и коришћење извора информација 
Што се тиче етичке димензије коришћења извора у прику-

пљању информација, као први изазов се јавља очување приватно-
сти лица и њихових Уставом и законима загарантованих права и 
слобода. Заиста, у многим земљама (не изузимајући ни оне најра-
звијеније) многе полицијске организације су критиковане због 
својих криминалистичко-обавештајних функција, не само због уо-
чених злоупотреба, већ и због „потенцијала за злоупотребу“ 
(Carter, 2009: 132).7 Због наведеног, у овом делу рада ћемо, поред 
приказа међусобно испреплетаног односа на релацији полицијски 
рад – индивидуална права, предложити редослед и начин кори-
шћења извора у процесу прикупљања информација за криминали-
стичко-обавештајну делатност. Методологију у избору извора за 
прикупљање информација можемо на најједноставнији начин пре-
дставити линијом којом се на правилан, пре свега етички начин, 
користе извори информација искључиво када то разлози истраге 
оправдавају, на начин пропорционалан тежини и сложености опе-

                                                 
7 „Потенцијал за злоупотребу“ не значи да се злоупотреба законских 
овлашћења догодила, већ да постоје значајне прилике за злоупотребу уколико 
не постоје контролни фактори у наведеном систему који ће спречити могуће 
злоупотребе. 
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рације, и када је таква делатност неопходна, тј. кад се другим из-
ворима или мерама не могу постићи законити циљеви рада крими-
налистичко-обавештајне јединице (Шебек, 2015: 202). Тако се као 
кључни фактори у одабиру извора информација идентификују: 1) 
оправданост; 2) пропорционалност, и 3) неопходност. 

У шематском приказу линије за прикупљање информација 
за криминалистичко-обавештајни процес, поред приказане линије 
и смера прикупљања информација, на ислустрован начин је при-
казан и спектар који означава ниво задирања у приватност лица, 
односно њихова Уставом и законима загарантована права и сло-
боде. 

 
Слика 1− Линија прикупљања информација у криминалистичко-

обавештајном процесу 
 
Оно што је битно истаћи у овом делу јесте неопходност да 

приступ у прикупљању информација красе три најважније особи-
не: проактивност, офанзивност и тајност (конспиративност), а 
све у складу са општим стандардима заштите слобода и права гра-
ђана. Проактивност у прикупљању информација означава дела-
тност службеника која се одвија у криминалном претпољу, са на-
стојањем да се буде присутан на терену и добро обавештен о свим 
претњама безбедности у датој средини да би се предупредиле 
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криминалне активности (Маринковић, 2010: 268).8 Офанзивност у 
прикупљању информација значи да се не сме бити пасиван у та-
квој делатности, тј. не сме се дозволити да се информације о кри-
миналним активностима прикупљају спорадично или чекати да 
оне дођу саме. Чињеница је да се најтеже врсте криминала преду-
зимају прикривено, те велику одговорност у њиховом спречавању 
има и криминалистичко-обавештајна јединица, одређујући дина-
мичне, агресивне и константне делатности службеника у прику-
пљању информација како би се информациони дефицит смањио. 
Тајност (конспиративност) предузимања подразумева делатно-
сти у прикупљању информација из свих извора које карактерише 
тајност предузимања. 

 
Методи истраживања 

 
Основни предмет овог истраживања су ставови полици-

јских службеника МУП-а РС о најзначајнијим питањима која се 
тичу извора информација у криминалистичко-обавештајној дела-
тности, пре свих – питања о значају појединих извора информа-
ција, коришћењу извора информација у свакодневној делатности, 
али и обучености полицијских службеника у коришћењу извора 
информација. Осим поменутих, истраживање је обухватило и 
компарацију ставова и мишљења испитаника – службеника 
укључених у Национални криминалистичко-обавештајни модел у 
Великој Британији. 

Основни циљ истраживања је да се на научно релевантан 
начин утврде ставови полицијских службеника о областима које 
су од највећег значаја за предмет овог истраживања, пре свега: 
која је вредност појединачних извора информација за полицијску 
делатност, затим учесталост коришћења појединачних извора 
информација у свакодневној полицијској делатности, као и пита-
ња која су у вези са обуком полицијских службеника за коришће-
ње извора информација. Такође, један од циљева у вези са осно-
вном тематиком истраживања јесте и упоредни преглед резултата 
                                                 
8 Присутношћу у криминалној средини и уочавањем и регистровањем одређе-
них догађаја и стања у њој пре него што се кривично дело реализује, постиже 
се двоструки ефекат: прво, делује се превентивно, а са друге стране, у случају 
да се кривично дело ипак изврши, располаже се солидном полазном 
информационом основом за његову успешну репресију. 
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истраживања са резултатима истраживања спроведеног у Великој 
Британији са идентичним предметом – ставовима службеника о 
изворима информација. 

Емпиријско истраживање је спроведено техником анкете. 
Анкета, као примењена техника истраживања, спроведенa је 
израдом инструмената истраживања који су посебно креирани за 
ту сврху. Ради се, пре свега, о израђеним анкетним упитницима 
који су реализовани према испитаницима како усменим, тако и 
писаним путем. Истраживање је спроведено на узорку од 250 
испитаника који су изабрани методом диспропорционалног 
стратификованог узорка из следећих класификованих подгрупа 
популације, базиране на одређеним професионалним и 
искуственим карактеристикама таквих подгрупа: 
• подгрупа (стратум) полицијских службеника МУП-а РС, прева-
сходно менаџмента – руководилаца Службе за криминалисти-
чко-обавештајне послове и прикривене иследнике. У табелар-
ним и графичким приказима, као и у дескриптивном тексту, ова 
група је означена као руководиоци СКОППИ; 

• подгрупа (стратум) обавештајних службеника Службе за кри-
миналистичко-обавештајне послове и прикривене иследнике 
МУП-а РС. У табеларним и графичким приказима, као и у де-
скриптивном тексту, ова група је означена као обавештајни 
службеници СКОППИ; 

• подгрупа (стратум) полицијских службеника МУП-а РС, прева-
сходно менаџмента – руководилаца осталих организационих је-
диница (Службе за борбу против организованог криминала – 
СБПОК; полицијских управа – ПУ; полицијских станица – ПС). 
За ову категорију је креиран анкетни упитник означен ознаком 
„Ц“, док је у табеларним и графичким приказима, као и у де-
скриптивном тексту, ова група означена као руководиоци ос-
талих организационих јединица; 

• подгрупа (стратум) осталих полицијских службеника МУП-а 
РС (Службе за борбу против организованог криминала − 
СБПОК; криминалистичких полицајаца и полицајаца у полици-
јским управама – ПУ; полицијским станицама – ПС). У табела-
рним и графичким приказима, као и у дескриптивном тексту, 
ова група је означена као остали полицијски службеници; 
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• подгрупа (стратум) аналитичара ангажованих у свим наведе-
ним организационим јединицама МУП-а РС. У табеларним и 
графичким приказима, као и у дескриптивном тексту, ова група 
је означена као аналитичари. 

Прикупљени подаци су прошли кроз фазе сређивања и су-
мирања. Сумирање података извршили смо помоћу мера центра-
лне тенденције, мера варијабилности и процентуалног учешћа по-
јединих категорија одговора. У оквиру ова два начина користили 
смо аритметичку средину као меру централне тенденције, као и 
опсег и стандардну девијацију као меру варијабилности. 

На основу што прецизније (логички и технички) сређених 
и сумираних података извршили смо поуздану анализу са прика-
зивањем и тумачењем резултата истраживања. За добијање стати-
стичких закључака у раду је примењено више статистичких ме-
тода. Такође, ради упоређивања добијених резултата са резултати-
ма страних студија спроведених на истом предмету истраживања, 
користили смо упоредни (компаративни) метод. 

 
Резултати истраживања 

 
У већини полицијских организација влада мишљење да је 

intelligence једнак информацији из тајних извора (најчешће љу-
дских извора информација – информатора, информацијама добије-
них употребом техничких уређаја или информацијама добијених 
од прикривених агената). Ово подразумева да полицијски службе-
ници информације добијене из других извора, као што су инфо-
рмације из заједнице, из отворених извора, партнерских оргaниза-
ција и сл. не сматрају intelligence (Hebenton et al., 1995: 170). Такав 
коментар остаје и у савременим истраживањима, која показују да 
се мало тога променило у последњих скоро двадесет година, с 
обзиром да се на intelligence у полицији и даље гледа као на инфо-
рмацију добијену из тајних извора о криминалцима и криминал-
ним активностима. Али, пре упоређивања са оваквим страним 
студијама о изворима информација, пружићемо преглед резултата 
добијених у нашем истраживању. 

У прилог коментару да се мало тога променило у погледу 
ставова и мишљења полицајаца на тему важности извора инфо-
рмација, говоре и подаци које смо представили у графикону 1. 
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Наиме, испитаницима је путем ординалне (ранкинг) скале 
дат избор у оцењивању важности извора информација за њихову 
криминалистичку делатност. У нашем случају ни мало изненађу-
јући подаци изражавају ставове испитаника да су затворени и 
поверљиви извори најважнији извори информација и то у преко 
70% случајева, те да су од њих најважнији сарадници и информа-
тори као извори информација. Традиционално потцењени су отво-
рени извори информација, који су важни у 31,8% случајева. 

 
Графикон 1 − Важност извора информација за криминалистичку 

делатност 
 

Као и у претходном, испитаници су на следећем питању 
које се односи на меру коришћења извора информација у полици-
јском раду имали задатак да на ординалној (ранкинг) скали такав 
податак и означе. 

Подаци о коришћењу наведених извора информација у по-
лицијском раду испитаника су приказани на графикону 2. У поли-
цијском раду највише се користе затворене базе података МУП-а 
− у више од 80% случајева, затим нерегистроване оперативне везе 
у 72,3% случајева, следе сведоци са око 60%, информатори − 
57,1%, специјалне истражне методе − 53,7%, отворени извори 
информација − 40,3% и на крају сарадници са 35%. 
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Графикон 2 − Коришћење извора информација у полицијском раду 

Како је обученост за коришћење извора информација ва-
жна за правилно коришћење самог извора, а самим тим и за вре-
дност прикупљених информација, занимало нас је у којој су мери 
полицијски службеници обучени у коришћењу појединачних из-
вора иннформација. Анализу одговора испитаника смо представи-
ли на графикону 3. 

 
Графикон 3 − Обученост у коришћењу извора информација 

Ако погледамо графикон 3, којим смо представили обуче-
ност испитаника за коришћење наведених извора информација, 
видећемо да су испитаници у највећој мери и обучени за коришће-
ње база података МУП-а и нерегистрованих оперативних веза, а 
најмање су обучени за коришћење отворених извора информација 
и сарадника. То може бити и разлог за оцењени ниво коришћења 
ових извора информација у претходном питању, с обзиром да су 
управо отворени извори информација и употреба сарадника озна-
чени као најмање коришћени извор информација у полицијском 
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раду. Ако упоредимо важност информација које се могу добити 
коришћењем ових извора и њихов значај за криминалистичку 
делатност, можемо с правом закључити да постоји празнина у 
обуци службеника за ове категорије извора, те да је евидентна 
образовна потреба. Такође, овом приликом морамо указати и на 
опасност од ослањања на само један извор информација (као што 
је у овом случају коришћење затворених извора иноформација), с 
обзиром да ће тако изостати реална слика претње. Употреба затво-
рених извора информација може ометати полицију у идентифико-
вању нових криминалних претњи. Да би се ово избегло, важно је 
да службеници буду „отвореног ума“ и потрагу за информацијама 
усмере изван полиције, те да сарађују са неполицијским агенција-
ма како би се проширио обим и опсег информација. 

Табела 1 − Важност извора информација – појединачни ставови 
испитаника 
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Сарадници 4,25 4,50 4,68 4,18 3,99 4,40 

Информатори 4,21 4,40 4,56 4,13 3,96 4,49 

Нерегистроване 

оперативне везе 
4,00 3,70 4,34 3,91 3,88 4,06 

Отворени извори 

информација 
2,98 3,20 3,02 2,91 2,90 3,20 

Базе података 

МУП-а 
4,01 3,70 4,04 4,05 4,06 3,83 

Кривично дело/ 

жртва /сведоци 
3,86 3,40 3,86 3,88 3,97 3,66 

Специјалне 

истражне методе 
4,19 3,90 4,18 4,07 4,26 4,31 

У претходној табели дате су просечне оцене важности извора 
информација укупно и по категоријама испитаника. Након дубље 
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анализе, утврђено је да не постоји значајна разлика у оценама 
различитих категорија испитаника када су у питању отворени извори 
информација, базе података МУП-а и специјалне истражне методе. 
Такође, дошло се до закључка да разлика у оценама различитих 
категорија испитаника постоји за следеће изворе информација: 
сарадници, информатори и нерегистроване оперативне везе. Наиме, 
за обавештајне службенике СКОППИ сарадници су значајно важнији 
него руководиоцима осталих организационих јединица и 
полицијским службеницима. Информатори су важнији обавештајним 
службеницима и аналитичарима у односу на полицијске службенике. 
Када је реч о нерегистрованим оперативним везама, може се 
закључити да су оне важније обавештајним службеницима у односу 
на полицијске службенике. Овакви резултати су одраз 
криминалистичко-обавештајних активности које у свакодневном 
раду предузимају обавештајни службеници СКОППИ, као и 
аналитичари који су у прилици да тако прикупљене информације и 
анализирају. Подаци о коришћењу извора информација у 
полицијском раду испитаника су показатељ недовољног коришћења 
свих расположивих извора информација, па се упућен предлог о 
неопходности да службеници постану прикупљачи из свих извора 
(All-source collection) мора озбиљно размотрити. 
Табела 2 − Мера коришћења извора информација – појединачни ставови 

испитаника 

Оцените у којој 
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Сарадници 2,74 3,30 2,98 2,93 2,75 1,89 

Информатори 3,36 4,60 4,16 3,58 3,10 2,20 

Нерегистроване 

оперативне везе 
3,82 4,10 4,42 3,85 3,78 2,91 

Отворени извори 

информација 
2,97 2,30 2,94 2,82 3,03 3,26 

Базе података МУП-а 4,10 3,50 3,84 4,30 4,20 4,06 

Кривично дело/ жртва 

/сведоци 
3,50 2,20 2,90 4,05 3,90 2,77 

Специјалне 

истражне методе 
3,40 2,40 3,14 3,66 3,45 3,54 



Извори информација у криминалистичко-обавештајној делатности 

 

64                                                                      BEZBEDNOST  3/2015                                                                                                     

 
У претходној табели дате су просечне оцене коришћења 

различитих извора информација у полицијском послу. Такође, при-
казане су просечне оцене појединачних категорија испитаника. 

Оцене нивоа обучености за коришћење одређених извора 
информација, како укупно, тако и по категоријама испитаника, 
дате су у наредној табели. Исто као и у претходним случајевима, 
користили смо анализу варијансе за тестирање једнакости између 
просечних вредности различитих категорија испитаника. Претпо-
ставке примене овог теста су испуњене само у случају следећих 
извора информација: сарадници, отворени извори информација и 
кривично дело /жртва /сведоци. На нивоу значајности од 0,05 
може се рећи да не постоји статистички значајна разлика између 
просечних оцена нивоа обучености различитих категорија испи-
таника. Када је реч о нивоу обучености за коришћење сарадника 
као извора информација, може се закључити да постоји статисти-
чка разлика у нивоу обучености различитих категорија испитани-
ка. Наиме, са поузданошћу од 95% може се рећи да су руково-
диоци СКОППИ у просеку више обучени за коришћење сарадника 
у односу на аналитичаре. Такође, може се закључити да су 
обавештајни службеници у просеку више обучени у односу на 
остале руководиоце, полицијске службенике и аналитичаре, као и 
то да су остали руководиоци у просеку више обучени у односу на 
аналитичаре, а мање од обавештајних службеника. Са поузда-
ношћу од 90% може се рећи да су полицијски службеници у 
просеку више обучени за коришћење жртава и сведока као извора 
информација у односу на аналитичаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGINALNI NAU^NI RADOVI 

 

BEZBEDNOST  3/2015                                                                                                           

 
65 

Табела 3 − Ниво обучености у коришћењу извора информација – 
појединачни ставови испитаника 
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Сарадници 2,91 3,50 3,64 2,89 2,77 2,14 

Информатори 3,14 4,20 3,76 3,21 3,00 2,20 

Нерегистроване 

оперативне везе 
3,57 4,20 3,74 3,80 3,54 2,89 

Отворени 

извори 

информација 

2,92 3,10 2,82 2,80 3,06 2,83 

Базе података 

МУП-а 
3,87 3,60 3,96 3,77 3,92 3,82 

Кривично дело/ 

жртва /сведоци 
3,60 3,50 3,50 3,71 3,75 3,15 

Специјалне 

истражне 

методе 

3,30 2,90 3,14 3,34 3,31 3,59 

 
Дискусија 

 
Након представљених резултата истраживања неизоставно 

се намећу одређена питања која би била предмет за конструктивну 
дискусију. Међу њима су најзначајнија: Који су разлози за 
неутемељено фаворизовање прикривених извора информација? 
Због чега је запостављена одговарајућа обука полицијских слу-
жбеника у коришћењу ширег спектра извора информација? Тако-
ђе, не можемо избећи ни дискусију која би за тему имала искуства 
светских полицијских организација у коришћењу, вредновању и 
обучености у коришћењу извора информација. 

Наравно, детаљна разматрања и покушаји одговора на сва 
питања превазишли би планирани обим рада и циљ који се жели 
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постићи, те ћемо у овој дискусији извршити компаративни приказ 
нашег истраживања са истраживањем које је спроведено у 
Великој Британији, а тиче се коришћења извора информација за 
потребе Националног криминалистичко-обавештајног модела 
(NIM). Резултати су приказани у докторској дисертацији Марен 
Клејвин (Kleiven, 2005). Запањујућа је сличност добијених 
резулатата. Наиме, у делу студије о важности извора информа-
ција, испитаници су у преко 70% случајева означили информаторе 
(Informants) и полицијске базе података (Data/computers/records), 
док су, као и у резултатима нашег истраживања, отворени извори 
информација (Open sources) означени као најмање важни. На 
слици 1 приказан је графикон наведеног истраживања. 
 

 
Слика 2 − Важност извора информација (Kleiven, 2005: 44) 

 
Такође, компарацијом нивоа коришћења извора информа-

ција у делатностима прикупљања информација из наведене сту-
дије закључујемо да је 82% криминалистичко-обавештајних инфо-
рмација изведено из информација прикупљених из полицијских 
база података (коришћено у 44% случајева) и информатора који су 
пружили информације у више од једне трећине случајева (38%). 
Ово подржава и наше закључке да су базе података и информато-
ри били најчешће коришћени извори у процесу прикупљања ин-
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формација. На слици 2 приказан је графикон наведеног истражи-
вања који се односи на питање коришћења извора информација. 
 

 
Слика 3 − Учесталост коришћења извора информација  

(Kleiven, 2005: 47)9 
 

Закључак 
 

Недоумице и заблуде око појма и коришћења извора 
информација су велике и значајне. У готово свим полицијским 
организацијама, убрајајући ту и нашу, доминира мишљење да се 
информација вредна за криминалистичко-обавештајни процес 
може добити искључиво коришћењем прикривених (класифико-
ваних) извора информација. На тај начин се запостављају други 
извори, нарочито отворени извори информација. Не улазећи у 
природу разлога за овакво мишљење, што смо у резултатима овог 
рада навели, проблем ограниченог коришћења извора информа-
ција резултира и оскудним, непоузданим информацијама о кри-
миналном окружењу. Докле год су квантитативни и квалитативни 
подаци о криминалу оскудни, непоуздани и неупоредиви, биће 
тешко развити ефикасне и ефективне противмере и стратегије, не 
                                                 
9 Напомињемо да се у истраживању ставова испитаника у овом случају 
захтевало да означе учесталост коришћења извора информација у последњих 
пет полицијских операција. 
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само на националном, већ и на регионалном и међународном 
нивоу. Без коришћења свих извора информација није могуће 
одредити обим и стварну природу проблема које са собом носи 
криминал. У том смислу, свака земља, па и наша, би требало да 
усмери активности ка прикупљању информација из широког 
спектра извора. У противном, неадекватна методологија у прику-
пљању информација и ослањање на поједине изворе информација 
довешће до информационог дефицита и лимитираног сазнања о 
криминалним активностима. Све наведено може проузроковати 
неефикасност спроведених мера у пракси и водити ка дезинфо-
рмисању о стварној ситуацији. 

Како би полицијска делатност била ефикасна, сви службе-
ници који прикупљају информације треба да буду обучени за 
коришћење свих метода у прикупљању информација и отворени 
за прикупљање информација из свих извора. То значи да полици-
јски службеници треба да буду прикупљачи из свих извора (термин 
настао у америчкој обавештајној заједници – е. All-Source),10 одно-
сно, да при избору и коришћењу извора избегну да постану 
„жртва“ традиционалног концепта да су само затворени и пове-
рљиви (класификовани) извори информација неопходни у раду 
криминалистичко-обавештајне јединице и да само они могу дати 
корисне и релевантне информације. 

С обзиром да се Република Србија налази у процесу развоја 
модела полицијског рада вођеног криминалистичко-обавештајним 
информацијама, као и придруживања ЕУ, развој кримина-
листичко-обавештајне делатности у оквиру које се користе сви 
расположиви извори за добијање потребних информација предста-
вља снажан, али и неопходан механизам за достизање потребних 
стандарда организовања и функционисања, који су компатибилни 
развијеним земљама чланицама ЕУ. 
 
                                                 
10 All-Source Intelligence представља дисциплину одговорну за производњу 
обавештајних производа из информација добијених из свих извора, као и 
процеса који се користе за њихов настанак. Такође, All-Source Intelligence се 
односи и на организовање активности које укључују све изворе, најчешће 
људске изворе информација, imageru intelligence, measurement and sigrature 
intelligence, signals intelligence open source intelligence у производњи готових 
обавештајних производа. Према: Department of the Army, (2010). Intelligence 
(FM 2.0), Washington, D.C., Chapter 5. 
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Sources of Information in Criminal Intelligence 

Abstract: Information gathering represents a primary phase in 
criminal intelligence activities and its success relies on the ability to 
collect and use the information. In accordance with that, all legitimate 
and available tools and methods should be applied for that purpose. 
However, by analyzing practical activity, it is observed that available 
sources of information are not sufficiently used as well as that some 
sources are favored while other ones are unreasonably underestimated 
and, furthermore, that standards are not followed in terms of 
justification, proportionality and necessity of using resources in the 
process of information gathering. The conducted research aimed to 
determine what the attitudes of police officers are in terms of the 
importance of individual sources of information, their usage in 
everyday work and level of training for the use of information sources. 
In order to obtain attitudes and opinions of respondents, 
questionnaires were created. The survey was conducted with a sample 
of 250 respondents, using statistical methods and a comparison 
method. By analyzing the respondents’ attitudes, a widespread belief 
that intelligence is equal to information obtained from closed sources 
of information is confirmed and, consequently, that open sources of 
information are neglected. This may partly be associated with the lack 
of appropriate level of training for the use of certain sources of 
information. On the basis of the results obtained, the need for training, 
in education, on the use of all sources of information and the creation 
of plans for information gathering are evident, in order to use all 
sources of information in an appropriate way. 

Keywords: Sources of Information; Open Sources of 
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