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Републици Србији 
 

Апстракт: Рад полиције у заједници (Community policing), 
као нов систем организовања и функционисања полиције, засно-
ван на томе да полиција и заједница заједно раде као равноправни 
партнери у идентификовању, одређивању приоритета и решава-
њу проблема, током последњих деценија привлачи све већу пажњу 
истраживача и научника. Емпиријско истраживање засновано на 
поставкама новог концепта полицијског рада чини тежиште 
овога рада. У раду су приказани резултати истраживања ставо-
ва и искустава полазника Центра за основну полицијску обуку (у 
даљем тексту: ЦОПО) у Сремској Каменици о раду полиције у 
Србији. Анкетирањем 265 испитаника из осам подручних полициј-
ских управа у Србији утврђени су њихови ставови и искуства о 
раду полиције у заједници, као новом концепту рада полиције. У 
истраживању се дошло до значајних резултата које аутори пре-
дстављају у овом раду. Рад, поред увода и закључка, има четири 
целине: концептуални оквир истраживања, методолошки оквир 
истраживања, резултате и анализу и дискусију. 
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Кључне речи: полиција, рад полиције у заједници, видљиво-
ст полиције, основна полицијска обука. 

 
Увод 

 
Идеја концепта полиције у заједници није нова о чему све-

дочи и стратегија британске полиције из 1829. године, у којој је 
наведено да полиција мора деловати превентивно са тежиштем на 
сталном патролирању, а свој успех заснива на подршци и ангажо-
ваности јавности (Милосављевић, 1997:252). 

Полиција није могла самостално да се избори са кримина-
литетом уз примену реактивних полицијских стратегија које су 
раније доминирале (Chappell, 2009). Због тога су се у појединим 
државама крајем 80-их и пре свега у току 90-их година двадесетог 
века почели примењивати нови системи полицијске организације 
и рада усмерени на превенцију и спречавање криминалитета. Но-
ви стратешки приступи супротстављања криминалитету прихва-
ћени су као светски стандард и примењују се широм света у ра-
зличитим варијацијама, али са неким заједничким карактеристи-
кама (Симоновић, 2005:6). 

Од 2000. године отпочело се са реформом полиције и у 
Републици Србији, а 2003. године, након усвајања документа Ви-
зија за реформу МУП-а Р2, за стратешки циљ одређена је трансфо-
рмација полиције према универзалном концепту полиције у заје-
дници (community policing). На основу овог програма, од 
2002/2003. године почела је реализација пилот-пројекта community 
policing-a у неколико градова Србије (Врњачка Бања, Нови Бечеј, 
Крагујевац, општина Звездара у Београду, Пожега), односно тра-
нсформација полицијске организације и њеног функционисања на 
подручју тих градова. Одлучено је да ће приступ пилот-фази у 
спровођењу овога пројекта бити „одоздо према горе“, што значи 
да би се практична примена начела који функционишу на локал-
ном нивоу касније искористила за доношење одлуке о томе која је 
најбоља пракса за примену на територији целе Србије (Спасић, 
Лајић, 2015:559). 

                                                 
1 Документ визије за реформу МУП Републике Србије – Сажетак, посебно 
издање часописа Безбедност, септембар 2003. 
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Сагледавањем досадашњих сазнања из области теорије, ис-
траживања и примене концепта полиције у заједници (community 
policing) као новоусвојене стратегије полицијског рада у заједни-
ци, конципиран је предмет овог истраживања. У фокусу овог рада 
налази се рад полиције у заједници, као нов концепт рада полици-
је у Србији, јер се његовом применом пружа директна подршка 
владавини права, а полиција као служба се ставља у функцију се-
рвиса грађана. 

Аутори су у раду представили резултате истраживања ста-
вова и искустава полазника ЦОПО у Сремској Каменици о раду 
полиције у заједници. Истраживањем се дошло до корисних резу-
лтата, на основу којих су, као и на основу дискусије о њима, изве-
дени конкретни закључци и препоруке које могу бити од значаја 
за унапређење концепта полицијског рада у заједници, односно 
теорије и праксе. 
 

Концептуални оквир истраживања 
 

Теоријске основе концепта 
Рад полиције у заједници (community policing), као нов на-

чин организације полиције и друштва на превенцији криминалите-
та, партнерства и проблемски оријентисаног рада (тзв. концепт 
„3П“), примењује се преко четири деценије у свету, а код нас од 
2002. године постоје настојања да се овај концепт имплементира. 

Као његови основни циљеви постављени су: оспособљава-
ње полиције за нови облик рада, усмерен пре свега на превенцију; 
унапређење односа полиције и грађана; усвајање савремених ста-
ндарда полицијског рада; побољшање укупног стања безбедности 
у Републици Србији (Kешетовић, 2003). 

Основно очекивање грађана од полиције састоји се у томе 
да полиција обезбеди сигурност њихових живота и имовине, и да 
поврати и осигура мир и спокојство у њиховом окружењу, одно-
сно да их лиши страха од злочина и непријатности због нарушава-
ња мира. Поред тога, грађани траже да им полиција, као јавна слу-
жба, помогне у решавању проблема. Полиција у очима грађана 
представља истовремено и инструмент права, чувара реда и мира 
и јавну службу (Спасић, 2013:2-3). 
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Ставови и искуства грађана са полицијом директно указују 
на степен поверења грађана у рад полиције и представљају инди-
катор који индиректно указује на неколико чињеница: 1) на квали-
тет полицијског рада у заједници и његову ефикасност; 2) на 
степен страха од криминала и потенцијалне виктимизације; 3) на 
степен задовољења безбедносних потреба грађана у заједници; 4) 
на препознавање и одређивање полиције као ресурса заједнице 
који својим радом доприноси квалитету живота грађана (Спасић, 
Лајић, 2015:554). 
 

Страна искуства и имплементација концепта у 
Републици Србији 

 
Увођењем овог модела рада у Канади стање безбедности је 

побољшано већ прве године за 30%, а грађани су били далеко за-
довољнији радом полиције (Војиновић, 2004:431), док је у Вели-
кој Британији утврђено да полицајци на битно другачији начин 
решавају инциденте, те да на конфликте гледају као непристрасни 
арбитри, а да свој успех посматрају кроз начин на који задовоља-
вају потребе грађана (Никач, 2010:44). У појединим градовима 
САД 80-их година прошлог века је за непуних пет година прихва-
ћен концепт полиције у заједници као доминантан стил обављана 
полицијских задатака, а битно се побољшала и ефикасност по-
лицијског функционисања (Brown, 1993:77 у: Никач, 2010:43-44). 
У Хрватској је 2011. године испитивањем ставова грађана према 
раду полиције утврђен знатан напредак у односу на ранија испи-
тивања и резултате (Мраовић et al., 2015:78). Овај концепт наишао 
је на снажну потпору и у Холандији, Белгији, Немачкој и 
Аустралији (Спасић, Лајић, 2015:555). 

Увођење овог концепта код нас до данас је имало бројне 
успоне и падове. Пилот пројекат „Полиција у локалној заједници“ 
инициран је средином 2002. године и почео је са применом у 
фебруару 2003. На почетку су у њега укључене четири општине из 
различитих региона Републике Србије: Звездара (Београд), Нови 
Бечеј, Крагујевац и Врњачка Бања. У даљем развоју дошло је до 
промене назива пројекта „Полиција у локалној заједници“ у 
„Безбедна заједница“, након чега долази до проширења круга 
учесника у пројекту, па се убрзо укључују и нове општине: Бачка 
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Паланка (2003), Нови Сад (2004) и Пожега (2004), (Никач, 
2012:55-56). Након усвајања стратешког документа Визија за 
реформе МУП РС и Предлога Плана за развој и имплементацију 
пројекта „Полиција у заједници“, у наставку започете реформе 
полиције у Републици Србији покренуто је неколико пројеката 
под заједничким називом ЈУНО 1-5 (JUNO)3, у веза са проблемски 
оријентисаним радом полиције. Покренути су у сарадњи МУП-а 
Републике Србије и Националног полицијског директората Кра-
љевине Норвешке ради унапређења организације полиције, изгра-
дње новог модела рада, побољшања обуке и успостављања профе-
сионалних стандарда по узору на развијене земље Европске уније 
(Никач, 2012:61). 

Према првој евалуацији имплементације рада полиције у 
локалној заједници 2004. године4 дошло се до резултата да је за 
мање од две године на пилот локацијама у којима је примењен 
концепт рада полиције у заједници постигнут изванредан успех. 
На свим пилот локацијама постоји снажно прихватање и посвеће-
ност принципу полиције у локалној заједници, уз пуно примера 
партнерског рада полиције са локалним субјектима на идентифи-
ковању и решавању проблема у заједници. Међутим, напредак 
постигнут на различитим пилот локацијама у великој мери се 
разликује, односно различити нивои напретка који су постигнути 
на пилот локацијама су резултат индивидуалних залагања, доне-
тих одлука, различитих капацитета, средстава и подршке која је 
пружена тим пилот локацијама. Према истраживању јавног мње-
ња, на подручју Врњачке Бање, Звездаре и Новог Бечеја 2004. го-
дине утврђено је да значајни сегменти јавности нису довољно 
упознати са новим приступом рада полиције и заједнице и новим 
иницијативама у решавању локалних безбедносних проблема. 
Полицијски службеници су се жалили да су њихови безбедносни 
сектори били сувише велики да изградe прави однос са заједни-
цом и да није било довољно полицајаца да би полиција била 

                                                 
2 Извештај о евалуацији пројекта Развој полиције у заједници кроз унапређење 
обуке и проблемски оријентисаног рада у полицији Републике Србије − ЈУНО 5, 
(2010). МУП РС, НПД Краљевине Норвешке, Београд-Осло. 
3 Евалуација је обухватила пилот-општине у којима је до тада почела 
имплементација пројекта (општина Звездара, Крагујевац (град), Нови Бечеј, 
Врњачка Бања, Бачка Паланка и Пожега). 
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ефикасна у заједници. Са друге стране, заједнице су се жалиле на 
недостатак повратне информације од полиције, као и на то да би 
грађани требало да имају бољи увид у оно што полиција ради 
(Нови Бечеј), а што је стварало перцепцију код грађана да полици-
ја не ради (Mellish, Ђурђевић, 2004:217-220). 

Спорост спровођења новоусвојеног начина рада полиције 
је био значајан проблем у многим областима (Кешетовић, Давидо-
вић, 2007:98), али је као највећи проблем у раду полиције у заје-
дници изнет недостатак људства и ресурса у полицији, што ника-
да није био проблем у западноевропским земљама (Ryan, 2005:15). 
Значајнији недостаци јављали су се у раду на сузбијању појединих 
тежих појавних облика криминалитета, као што су организовани 
криминал, тероризам и други (Никач, 2012:166-167). 

Међутим, ваља напоменути да су доношењем Стратегије 
полиције у заједници5 (у даљем тексту: Стратегија) 2013. године, 
Влада Републике Србије и Министарство унутрашњих послова да-
ли подршку развоју овог концепта и тиме заинтересованим субје-
ктима дали нову снагу у процесу имплементације. 

Сви аутори који су се бавили питањем рада полиције у заје-
дници истицали су важност научних истраживања за успешан ра-
звој овог концепта. Сагласни са тим, аутори овог рада су се опре-
делили за проучавање ставова полазника ЦОПО о раду полиције у 
заједници. Рад је утолико значајнији јер се у Србији први пут 
спроводи овакво истраживање на овој популацији испитаника. 

Koнцепт рада полиције у заједници претпоставља учешће 
заједнице као равноправног партнера у јачању сигурности и дру-
штвеног поретка у решавању проблема, пошто полиција не може 
да обавља овај задатак сама. Како би се остварила таква партнер-
ства, полиција мора бити боље интегрисана у заједницу, мора де-
ловати у сагласности са широм друштвеном заједницом, кроз 
побољшање услуга које пружа. 

 
 

                                                 
4 Влада Републике Србије усвојила је 30. априла 2013. године Стратегију поли-
ције у заједници (Службени гласник РС, бр. 43/13). 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 министарстава, односно државних 
органа у спровођењу ове стратегије. 
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Методолошки оквир истраживања 
 

Проблем и предмет истраживања 
Проблем истраживања се огледа у томе да су истражива-

ња у овој области ретка и недоследна у Србији, осим неколико 
студија (Kешетовић, 2003; Downes, 2004; Melish, Ђурђевић, 2004; 
Ryan, 2005, 2008; Kешетовић, Давидовић, 2007) не постоје поузда-
на емпиријска искуства која омогућавају компаративну анализу 
перформанси рада полиције у заједници на различитим локација-
ма у Србији (Спасић et al., 2013:294). 

Предмет истраживања је идентификација ставова и иску-
става полазника ЦОПО о раду полиције у заједници из које дола-
зе. Истраживање се спроводи на самом почетку обуке, што значи 
да се испитују њихови ставови засновани првенствено на искуству 
пре него што су ступили у ЦОПО. Избором тог тренутка за спро-
вођење истраживања аутори су желели да обезбеде објективност и 
смање утицај новог положаја у коме су се испитаници нашли. 

 
Хипотетички оквир 

Истраживање полази од главне хипотезе да концепт рада 
полиције у заједници на подручју Републике Србије, односно 
њеном делу обухваћеном овим истраживањем, није прихваћен и 
имплементиран као нова стратегија у полицијском раду. 

Помоћне хипотезе су: 
1. Полицијска организација није отворена према заједници. 
2. Полицијске ауто и пешачке патроле нису видљиве у заје-

дници. 
3. Реализација пројеката полиције у заједници није транспа-

рентна. 
4. Заједница није задовољна радом полиције. 
5. Заједница није информисана о актуелној проблематици. 
6. Заједница није информисана о полицијском раду. 
 

Узорак: структура и специфичности 
Оквир узорка чине сви полaзници 12. класе ЦОПО (њих 

286) од 20 до 25 година старости, који долазе из осам подручних 
полицијских управа (у даљем тексту: ПУ): Бор (БО) 29 полазника, 
Ваљево (ВА) 38, Врање (ВР) 22, Кикинда (КИ) 57, Пожаревац 
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(ПО) 27, Сремска Митровица (СМ) 33, Суботица (СУ) 33 и Ужице 
(УЕ) 26. Истраживање је спроведено у ЦОПО током октобра 2015. 
године на узорку од 265 полазника Центра. Узорком су обухваће-
на 193 мушкарца (72,8%) и 72 жене (27,2%). Анкетирани узорак 
представља 92,6% од оквира узорка. 

Другим речима, истраживањем су обухваћени грађани само 
на делу територије Републике Србије, односно осам ПУ (29,6% од 
укупног број ПУ) покрива 27.105 km2, односно 30,67% територије 
Републике Србије и 1.520.484 становника, што чини 21,15% ста-
новништва Србије6, како оне који живе у градовима, тако и стано-
вништво сеоских и приградских насеља, са испитаницима оба по-
ла. Конкретно, 141 полазник, односно 53,2% је одговорило да жи-
ви у граду, 20 полазника (7,5%) у приградском насељу, и у селу 
живи 104 полазника, што представља 39,2% анкетираних. 
 
Истраживачки инструмент 

Због природе истраживања определили смо се да основни 
истраживачки метод будe анкета, а као истраживачки инструмент 
коришћен је анонимни упитник. Питања у упитнику су отвореног и 
затвореног типа. Отворена питања су искључиво у вези са социоде-
мографским статусом испитаника (четири питања: пол, годиште, по-
дручна ПУ и подручје становања), док су остала питања која су од 
суштинског значаја за овај рад затворена (седам питања), о којима ће 
бити више речи у делу рада који следи. Определили смо се за две вр-
сте питања затвореног типа − она у којима је понуђено више одгово-
ра од којих испитаник бира један и питања конципирана као дихото-
мна. 

Прикупљени подаци су систематизовани и након кодирања 
унети у базу података у програму EXCEL for Windows. Статисти-
чка обрада података извршена је помоћу програмског пакета IBM 
SPSS 20 Statistics. 

Помоћу метода дескриптивне статистике одређене су фре-
квенције и припадајући проценти (N, %). Број посета полицијској 
станици/испостави у заједници (месту) по управама је предста-
вљен правоугаоним графиконом са медијаном. Hi-квадрат тест и 

                                                 
5 Према подацима Републичког завода за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs, 
доступно 28. 3. 2016. 
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Фишеров тачни тест су коришћени за утврђивање статистичке 
значајности категоричких варијабли. Статистички значајна разли-
ка је дефинисана за p вредност мању од 0,05. Подаци су предста-
вљени табеларно и графички. 

 
Временски и просторни оквир истраживања 

Временски оквир истраживања обухвата период од импле-
ментације првих пилот пројеката рада полиције у заједници у Ре-
публици Србији (2002/2003. година) до данашњих дана. 

Просторни оквир истраживања обухвата део територије Ре-
публике Србије који покривају подручне полицијске управе Бор, 
Ваљево, Врање, Кикинда, Пожаревац, Сремска Митровица, Субо-
тица и Ужице. 
 
Циљ истраживања 

Општи циљ истраживања јесте сазнање о раду полиције у 
Републици Србији и примени концепта рада полиције у заједници. 
Специфични циљ истраживања је да резултати до којих се дошло 
послуже полазницима ЦОПО, полицијским службеницима, нау-
чној и другој стручној јавности у сагледавању тренутног стања ра-
да полиције у заједници и могућностима за унапређење. 
 
Оправданост истраживања 

Научна оправданост овог истраживања састојала се у до-
приносу верификовања научно недовољно познатих и проучених 
специфичних чињеница о раду полиције у заједници из перспек-
тиве полазника ЦОПО, што треба да допринесе решавању актуел-
них проблема у овој области. Истраживањем се указује на важно-
ст теме, па ће научна и стручна јавност добити сазнања од значаја 
за имплементацију, праћење и развој рада полиције у заједници. 

Друштвена оправданост истраживања се састоји у томе 
што резултати истраживања у значајној мери могу допринети на 
пољу планирања будућег деловања полиције, али и других држав-
них органа и организација, институција, као и заједнице, у супро-
тстављању криминалитету. 
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Резултати и анализа 

 
1. Колико сте пута били (посета, обилазак...) у вашој по-

лицијској станици/испостави у вашој заједници? 
Грађани Србије имају најчешће контакте с полицијом при-

ликом издавања личних докумената 88% (Мраовић et al., 2015:79). 
Испитаницима је сугерисано да приликом одговарања на ово 
питање узму у обзир само одласке у полицијску станицу/испоста-
ву (у даљем тексту: ПС/ПИ) ради успостављања позитивних одно-
са са полицијом, упознавања или сарадње са полицијом, попут 
„Дана отворених врата“ и слично. 

Значај овог питања је у томе што не само да указује на от-
вореност и спремност полиције за сарадњу са заједицом, већ и 
омогућава да се превазиђу погрешна схватања и предрасуде, како 
би полиција и заједница искористили сваку прилику коју имају за 
међусобну комуникацију и састанке (Mellish, Ђурђевић, 
2004:219). 

Број посета ПС/ПИ у заједници (месту) по управама је 
представљен у табели 1, а расподела вредности по ПУ на слици 1. 

Од 265 испитаника највећи број − 86 (32,5%), није никада 
био у посети полицијској ПС/ПИ у заједници (месту), а скоро исто 
толико − 85 (32,1%), је био пет и више пута. 

 

Табела 1 − Број посета ПС/ПИ у заједници (месту) по управама (N (%)) 

  Никада 1 2 3 4 ≥ 5  

БО (N=29) 10 (34,5) 3 (10,3) 4 (13,8) 1 (3,4) 2 (6,9) 9 (31) 

ВА (N=38) 8 (21,1) 4 (10,5) 5 (13,2) 2 (5,3) 4 (10,5) 15 (39,5) 

ВР (N=22) 8 (36,4) 3 (13,6) 2 (9,1) - - 9 (40,9) 

КИ (N=57) 15 (26,3) 8 (14) 8 (14) 7(12,3) - 19 (33,3) 

ПО (N=27) 9 (33,3) 7 (25,9) 4 (14,8) - 1 (3,7) 6 (22,2) 

СМ (N=33) 15 (45,5) 3 (9,1) 2 (6,1) - 1 (3) 12 (36,4) 

СУ (N=33) 14 (42,4) 5 (15,2) 4 (12,1) 3 (9,1) 2 (6,1) 5 (15,2) 

УЕ (N=29) 7 (26,9) 3 (11,5) 1 (3,8) 3 (11,5) 2 (7,7) 10 (38,5) 

Укупно (N=265) 86 (32,5) 36 (13,6) 30 (11,3) 16 (6) 12 (4,5) 85 (32,1) 
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Слика 1 − Расподела броја посета полицијској ПС/ПИ у заједници 
(месту) по полицијским управама 

 
Највећи проценат испитаника − 45,5% и 42,4%, у Ср. Ми-

тровици и Суботици, респективно није никада био у ПС/ПИ у за-
једници (месту), док је таквих испитаника најмањи проценат био у 
Ваљеву (21,1%). У Врању је највећи проценат испитаника (40,9%) 
био у ПС/ПИ у заједници (месту) пет и више пута (табела 1). 

На слици 1 се уочава различита расподела броја посета по 
полицијским управама. У полицијским управама Пожаревац, Ср. 
Митровица и Суботица половина испитаника није ни једном или 
је само једном била у посети ПС/ПИ. У полицијским управама 
Пожаревац и Суботица 75% испитаника је било у посети до три 
пута. У Врању медијана је била 1,5, док су у Бору и Кикинди ис-
питаници били у посети у просеку два пута. У ПУ Ужице медија-
на је била 3, односно половина испитаника је имала до три посете, 
односно половина од три и више. Највише посета било је у ПУ 
Ваљево, где је медијана износила 3,5 посета. У Ваљеву 25% испи-
таника није било никада или је било једном, а 50% преко 3,5 пута. 
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У ПУ Ужице и Врање се уочава негативна асиметрија, што указује 
на већи број испитаника чије су вредности изнад просека, док је у 
осталим ПУ асиметрија негативна, односно више је било испита-
ника са мање посета од просека. 

Не охрабрује податак да од анкетираних полазника старо-
сне доби између 20 и 25 година, њих 32,5%, као деца или одрасле 
особе нису били ни једном у ПС/ПИ, или су били само једном, 
њих 13,6%, што представља укупно нешто преко 46% анкетира-
них. Резултати указују да полиција није довољно радила на орга-
низацији тзв. „Дана отворених врата“ и сл., са циљем упознавања 
са радом полиције, посете, обилазак, комуникацију или сарадњу 
са полицијом. 

 
2. Kада сте последњи пут видели полицијску ауто па-

тролу у вашој улици (пре доласка у ЦОПО)? 
Ранија истраживања су показала да невидљивост полиције 

на улици наводи грађане да верују да полиција занемарује своје 
дужности (Ryan, 2005:10). Питање је конкретизовано на улицу у 
којој живе испитаници, како би се још више сузио појам заједни-
це, које у урбаним срединама често могу да представљају проблем 
за обављање полицијских послова због своје величине, специфи-
чности и степена урбанизације. Отуда и важност овог питања, јер 
основни предуслов за сарадњу грађана и полиције, изградњу пове-
рења и заједичких решавања проблема је полицијско присуст-
во/видљивост у заједници, а ово истраживање треба да покаже ко-
лико је полиција видљива и присутна у заједницaма анкетираних 
полазника. 

Као одговор на ово питање полазницима је у анкети пону-
ђен следећи избор одговора: до месец дана (1); пре три месеца (2); 
пре шест месеци (3); пре годину дана (4); пре више година (5) и 
нисте никада видели (6). 

Полицијска ауто патрола у последњих месец дана је најче-
шће виђена у Бору (75,9%), а затим у Ужицу (65,4%), док је најма-
ње видљива била у Суботици (33,3%). Када су у питању испитани-
ци који нису никада видели полицијску ауто патролу у својој ули-
ци, из табеле 2 лако се уочава да једино са подручја Ср. Митрови-
це нема таквих испитаника, затим следи Суботица (3%), док је 
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процентуално највише испитаника из Врања (9,1%) који нису ни-
када видели полицијску патролу у својој улици. 

 
 

Табела 2 − Kада сте последњи пут видели полицијску ауто патролу 
у вашој улици (N(%))? 

  
До месец 
дана 

Пре три 
месеца 

Пре шест 
месеци 

Пре годину 
дана 

Пре више 
година 

Ник

ада  

БО (N=29) 22(75,9) 3(10,3) 1(3,4) 1(3,4) - 
2(6,9
) 

ВА (N=38) 22(57,9) 5(13,2) 5(13,2) 1(2,6) 3(7,9) 
2(5,3
) 

ВР (N=22) 11(50,0) 6(27,3) 2(9,1) - 1(4,5) 
2(9,1
) 

КИ (N=57) 33(57,9) 11(19,3) 2(3,5) 6(10,5) 2(3,5) 
3(5,3
) 

ПО (N=27) 13(48,1) 7(25,9) 3(11,1) 3(11,1) - 
1(3,7
) 

СМ (N=33) 18(54,5) 8(24,2) 2(6,1) 5(15,2) - - 

СУ (N=33) 11(33,3) 11(33,3 2(6,1) 3(9,1) 5(15,2) 
1(3,0
) 

УЕ (N=29) 17(65,4) 4(15,4) 2(7,7) - 1(3,8) 
2(7,7
) 

Укупно 
(N=265) 147(55,3) 55(20,7) 19(7,1) 19(17,1) 12(4,5) 

13(4,
9) 

 
Резултати студије показују да је 147 полазника (55,3%) у 

последњих месец дана видело у својој улици − заједници ауто па-
тролу. Њих 55 (20,7%) је патролу видело у последња три месеца; 
19 (7,1%) у последњих шест месеци; 19 (7,1%) пре годину дана; 12 
(4,5%) пре више година, а 13 (4,9%) није никада видело ауто па-
тролу полиције у својој улици − заједници. Дакле, 44,4% полазни-
ка није видело ауто патролу у својој улици дуже од месец дана. 

χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са искуством испитаника из различитих полицијских уп-
рава у погледу питања када су последњи пут видели полицијску 
ауто патролу у својој улици (χ2=43,311; df=35; p=0,228). 

 
3. Kада сте последњи пут видели полицијску пешачку 

патролу у вашој улици (пре доласка у ЦОПО)? 
Као и код претходног питања, циљ је био да се утврди ко-

лико је полиција видљива и присутна у заједницама обухваћеним 
овим истраживањем, узимајући у обзир чињеницу да полиција у 
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заједници добар део патролне и позорничке делатности врши пе-
шице. С друге стране, концепт рада полиције у заједници и кара-
ктерише стално присуство полиције на реонима, чиме се тежиште 
ставља на пешачке патроле (Спасић, Лајић, 2015:555), па се овим 
питањем то и жели проверити. 

Полазницима је у анкети понуђен следећи избор одговора: 
до месец дана (1); пре три месеца (2); пре шест месеци (3); пре го-
дину дана (4); пре више година (5) и нисте никада видели (6). 

На постављено питање о опажању пешачке полицијске па-
троле у улици − заједници, 37 полазника (14%) је видело патролу 
у претходних месец дана; 24 (9,1%) у периоду од три месеца; 3 
(1,1%) у периоду од шест месеци; 11 (4,2%) пре годину дана; 7 
(2,6%) пре више година; а 183, односно 69,1% анкетираних никада 
није видело пешачку патролу у својој улици − заједници. Када су 
у питању појединачно подручне полицијске управе, из табеле 3 се 
може закључити да су најмање видљиве пешачке патроле на по-
дручју Ср. Митровице (81,8%), где нису виђене у последњих ме-
сец дана, док су највидљивије на подручју Ужица (57,7%). 

χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са искуством испитаника из различитих полицијских 
управа у погледу питања када су последњи пут видели полицијску 
пешачку патролу у својој улици (χ2=48,205; df=35; p=0,068). 

 
Табела 3 − Kада сте последњи пут видели полицијску пешачку патролу у 

вашој улици (N (%))? 

  

До 
месец 
дана 

Пре три 
месеца 

Пре 
шест 
месеци 

Пре 
годину 
дана 

Пре 
више 
година Никада  

БО (N=29) 2(6,9) 3(10,3) 1(3,4) 2(6,9)  21(72,4) 

ВА (N=38) 3(7,9) 5(13,2)  1(2,6) 4(10,5) 25(65,8) 

ВР (N=22) 3(13,6) 5(22,7)   1(4,5) 13(59,1) 

КИ (N=57) 7(12,3) 5(8,8)  2(3,5) 1(1,8) 42(73,7) 

ПО (N=27) 7(25,9) 1(3,7) 1(3,7) 2(7,4)  16(59,3) 

СМ (N=33) 5(15,2) 1(3,0)    27(81,8) 

СУ (N=33) 2(6,1) 4(12,1)  2(6,1) 1(3,0) 24(72,7) 

УЕ (N=29) 8(30,8)  1(3,8) 2(7,7)  15(57,7) 
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Укупно (N=265) 37(14,0) 24(9,1) 3(1,1) 11(4,2) 7(2,6) 183(69,1) 

 
Када је у питању видљивост полиције (ауто и пешачке па-

троле) на подручју заједнице, дошло се до значајних, али забриња-
вајућих резултата да 44,4% испитаника није видело ауто патролу 
полиције дуже од месец дана у својој заједници, као и да 86% 
анкетираних није видело пешачку патролу дуже од месец дана. 

 
4. Да ли је икада полиција реализовала неки пројекат 

организован заједно са грађанима у вашој заједници, који вам 
је познат? 

С обзиром да концепт рада полиције у заједници подразу-
мева реализацију низа различитих пројеката на подручју заједни-
це, јер тимски рад и сарадња полиције са грађанима повећава по-
тенцијале за уочавање и решавање проблема (Morash, Ford, 
2002:278; Симоновић, 2006:19), полазницима је постављено пита-
ње о информисаности о реализацији таквих пројеката. Од укупног 
броја анкетираних, њих 92 (34,7%) је одговорило потврдно, тј. да 
су упознати са таквим активностима полиције на подручју заје-
днице, док је њих 173, односно 65,3% одговорило негативно. 

Када су у питању појединачни резултати по полицијским 
управама, на слици 4 се може очитати да су најтранспарентнији 
полицијски пројекти на подручју Бора (55,2%), а одмах затим и 
Врања (50%), док су најмање упознати са реализованим полици-
јским пројектима испитаници са подручја Ваљева (76,3%), а по-
том Суботице и Ср. Митровице са процентом од 75,8%. 

χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са искуством испитаника из различитих полицијских 
управа када су у питању реализовани полицијски пројекти у њи-
ховој заједници који су њима познати (χ2=13,258; df=7; p=0,066). 
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Слика 4 − Да ли је икада полиција реализовала неки пројекат у вашој 

заједници који вам је познат? 
 
5. Да ли сте довољно информисани о актуелној безбе-

дносној проблематици у вашој заједници? 
 
С обзиром на то да је питање затвореног типа, полазници 

су имали могућност да се изјасне одговорима са „не“ и „да“, тј. да 
ли су довољно информисани о актуелној безбедносној проблема-
тици у њиховој заједници (слика 5). 

Питање указује на јавност рада полиције, односно инфо-
рмисаност заједнице о актуелној проблематици на подручју заје-
днице. Од 265 полазника, њих 110 (41,5%) је одговорило потвр-
дно, док је њих 155, тј. 58,5% одговорило негативно, односно да 
нису довољно информисани. 
 



Ставови и искуства полазника Центра за основну полицијску обуку… 

 

62                                                                      BEZBEDNOST  3/2016                                                        

44,8
34,2

40,9
33,3

37
63,6

42,4
42,3

55,2
65,8

59,1
66,7

63
36,4

57,6
57,7

0 20 40 60 80

БО

ВР

ПО

СУ

не да

 
Слика 5 − Да ли сте довољно информисани о актуелној 

проблематици у заједници? 
 

χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са ставом испитаника из различитих полицијских управа 
по питању информисаности о актуелној проблематици у њиховој 
заједници (χ2=9,433; df=7; p=0,223). 

 
6. Да ли сте задовољни радом полиције у вашој 

заједници? 

Као и код претходног питања, полазници су имали могу-
ћност да се изјасне са „не“ и „да“, односно да одговоре да ли су 
задовољни радом полиције у њиховој заједници (слика 6). 
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Слика 6 − Да ли сте задовољни радом полиције у вашој заједници? 
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Резултати анкете показују позитиван став заједнице према 
полицијском раду. Наиме, 208 полазника (78,4%) је задовољно 
радом полиције у заједници, док је њих 57, тј. 21,6% незадовољно. 
Најзадовољнији радом полиције су испитаници са подручја Врања 
(86,4%), а затим са подручја полицијких управа Бор, Ужице и Ср. 
Митровица. Радом полиције су најмање задовољни испитаници са 
подручја Суботице (слика 6). 

χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са ставом испитаника из различитих полицијских управа 
по питању задовољства радом полиције у њиховој заједници 
(χ2=6,525; df=7; p=0,480). 
 

7. Да ли сте довољно информисани о полицијском раду 
у вашој заједници? 

По питању задовољства полазника полицијски радом у за-
једници полазници су изнели своје ставове давањем одговора „да“ 
и „не“. Добијени резултати (слика 7) показују да су о полицијском 
раду у заједници најмање информисани испитаници из Суботице 
(78,8%), а одмах затим и са подручја Пожаревца (74,1%) и Ваљева 
(73,7%). Најзадовољнији по питању информисаности о полициј-
ском раду су полазници са подручја Ужица (50%) и Ср. Митро-
вице (42,4%). 

31
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Слика 7 − Да ли сте довољно информисани о полицијском раду у вашој 

заједници? 
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χ2 -тест је показао да није било статистички значајне разли-
ке у вези са ставом испитаника из различитих полицијских управа 
по питању информисаности о полицијском раду у њиховој заје-
дници (χ2=8,421; df=7; p=0,297). 

 
Дискусија 

 
Када је у питању сарадња полиције и заједнице, полицајци 

по правилу пословно комуницирају са обичним грађанима када се 
они појављују као жртве кривичних дела или ситни прекршиоци 
прописа (нпр. у саобраћају). Ти контакти носе напетост, неповере-
ње и оптерећење конкретном конфликтном ситуацијом. Полица-
јцима недостаје релаксирајући професионални контакт са добрим 
људима, са обичним грађанима, који су ипак већина у друштву. У 
оквиру тих контаката који нису оптерећени конфликтним ситуа-
цијама успоставља се међусобно поверење, боље упознају једни 
друге, ствара се позитиван осећај који ће се неминовно пренети и 
на уско службене релације. На тај начин се стварају услови да се и 
професионална делатност подигне на виши ниво, проширује се 
круг особа које имају позитивна искуства с полицијом, повећава 
се могућност долажења до информација и постиже већи број мо-
гућих сарадника у оквиру заједнице итд. (Alpert, Piquero, 2010:52-
56; Никач, 2010:87). 

Како би се шира друштвена заједница подстакла да дели 
одговорност за јачање квалитета живота у заједницама и тако ак-
тивно подржи полицију у напорима да контролише и спречава 
криминал, полиција мора да гради поверење и развија партнерство 
са том заједницом (Goldenberg, 2007:2). 

Полиција би требало да узме у обзир чињеницу да ће се ко-
муникација између ње и грађана поправити само ако су полица-
јци лако видљиви и доступни. На тај начин лакше би се превази-
шле тешкоће у комуникацији полиције и заједнице, на шта указују 
бројни аутори. Није схваћено да полиција мора да спозна и захте-
ве заједнице и њене потребе, као и да придобије групе из заједни-
це за контролу и превенцију криминалитета, као и побољшање 
квалитета живота (Alpert, Piquero, 2010:452-456; Никач, 2010:70). 
Такође, полиција би требало да се труди да осмишљеним наступи-
ма побољша свој имиџ и да што више ради на упознавању грађана 
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са реформским пројектима и мерама које се предузимају. У том 
контексту, не треба занемарити и едукативну функцију полиције, 
где се кроз ширење превентивних информација и развијање меха-
низама неформалне социјалне контроле може остварити врло до-
бра комуникација између полиције и шире локалне заједнице (Li-
tavski, 2013:13). 

Отвореност и приступачност захтевају да полицијски служ-
беници буду лако доступни члановима заједница. Свакодневни 
лични контакти би зближили заједнице са „њиховим“ полицијс-
ким службеницима (Botterman, 2007:31). 

Сходно томе, и приоритетни циљеви Стратегије у циљу 
јачања поверења грађана и заједнице у полицију су: 

• информисање заједнице и повећање поверења у рад поли-
ције и 

• информисање полиције о чињеницама од значаја за њен 
рад. 
Међутим, поставља се питање да ли је полиција довољно 

информисала заједницу, односно да ли је заједница задовољна том 
информисаношћу. Друго, да ли се полиција довољно информисала 
о актуелним проблемима у заједници, односно да ли је полиција 
искористила потенцијал који заједница има у погледу поседовања 
информација од значаја за полицијски рад. Одговори на ова пи-
тања могу се добити опет само истраживањем јавног мњења и 
директном комуникацијом са заједницом, а овај рад и ово истра-
живање управо указује на те чињенице јер се 58,9% анкетираних 
изјаснило да нису довољно информисани о актуелној проблемати-
ци у заједници. Полиција може добити више информација, општу 
моралну подршку за деловање, чак и за тзв. Стратегију нулте то-
леранције ако заједнице разумеју зашто се то деловање предузима, 
и стећи поштовање друштвене заједнице, чак и у оним заједни-
цама које су у прошлости одбијале да сарађују са полицијом због 
међусобних лоших односа (Skolnick, Bayley, 1988:12). 

Одговори на питања о задовољству полазника радом поли-
ције у њиховим заједницама су такође интересантни, јер су у су-
протности са осталим резултатима. Ово би можда могло да буде 
тема неких наредних истраживања. 



Ставови и искуства полазника Центра за основну полицијску обуку… 

 

66                                                                      BEZBEDNOST  3/2016                                                        

Како указују бројни аутори, подршка заједнице се не може 
претпоставити. Она се мора освојити. За то може бити потребно 
неко време, али и одређене активности, мада та подршка зависи и 
од општег односа између шире друштвене заједнице и полиције и 
нивоа демократског рада полиције у друштву (Oakley, 2002:41; 
Thorsten, 2006:7ф). 

Ставови према грађанима у првом реду зависе од врсте 
знања и вештина које припадници полиције стичу током обуке, 
односно школовања. Претерано истицање репресивне и запоста-
вљање превентивне делатности може проузроковати став „ми 
против њих“ у односу према грађанима, уколико се од припадника 
полиције углавном тражи да познају репресивна законска овла-
шћења. Поједини припадници полиције могу на тај начин усвоји-
ти репресивно поступање као главни задатак и тако запоставити 
знања и вештине које треба да побољшају њихово проактивно и 
превентивно деловање (Вуковић, 2004:85). 
 

Закључак 
 

Опште је познато да се заједнице разликују и да свака има 
специфичне безбедносне потребе и проблеме, те и овај рад сагле-
дава различите ставове различитих заједница (осам подручних по-
лицијских управа обухвата много више заједница), обједињене и 
сажете у једну целину. 

На основу резултата овог истраживања дошло се до следе-
ћих закључака: 

Прво, полиција не ствара услове неопходне за неформалне 
сусрете са грађанима, као ни посете грађана полицијским просто-
ријама (упознавање са радом полиције, остваривање контаката, 
приближавање заједници). Полиција је и даље организација која 
није у потпуности отворена ка заједници. 

Друго, полиција није видљива у заједници, ауто патроле се 
повремено појављују, док пешачке патроле нису видљиве у заје-
дницма обухваћеним овим истраживањем, јер је утврђено да 183 
испитаника, односно 69,1%, никада није видело пешачку патролу 
у својој улици – заједници. 
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Треће, реализација пројеката полиције у заједници није тра-
нспарентна, односно заједница није информисана о пројектима у 
оквиру новог концепта полицијског рада. 

Четврто, заједница је задовољна полицијским радом, од-
носно 78,4% испитаника се тако изјаснило. Поред тога, и даље 
сваки пети анкетирани полазник (21,6%) није задовољан радом 
полиције у заједници, тако да очигледно има простора за унапре-
ђење овог облика полицијског рада. 

Пето, заједница није информисана о актуелној проблема-
тици и полицијском раду у заједници. 

Све помоћне хипотезе су потврђене, осим четврте (заједни-
ца није задовољна радом полиције), јер је утврђено да је већина 
испитаника задовољна радом полиције. 

На основу резултата истраживања и изведених закључака 
можемо рећи да концепт рада полиције у заједници на подручју 
Републике Србије, односно њеном делу обухваћеном овим истра-
живањем, није заступљен у полицијском раду, чиме се потврђује 
главна хипотеза у истраживању. 

Из анализе анкете види се да je рад полиције по новом ко-
нцепту остао само у домену пилот пројекта. Полиција није схвата-
ла у довољној мери да партнерство с грађанима није могло бити 
засновано само на појединачним, повременим контактима са њи-
ма. У суштини, иако је полиција знала да зависи од грађана, није 
се улагало довољно напора како би се добио одговор на питање 
шта је потребно учинити како би добили њихову помоћ и подр-
шку (Милић, 2012:140). С тим у вези треба тежити изградњи пар-
тнерских односа полиције и заједнице, односно инволвирању заје-
днице у процес дефинисања (идентификације) проблема и њихово 
решавање, a jедан од кључних елемената такве сарадње јесте 
размена информација (Милић, 2012:156). 

Ипак, закључак је да постоје полицијске активности полици-
је у заједници, али да полиција мора на овом концепту да ради 
много више и боље. Грађани имају оправдана очекивања, али мо-
рају и они да учине потребан напор и да се укључе у решавање 
заједничких проблема. 
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Attitudes and experiences of students at Basic Police 
Training Centre on community policing in Serbia 

 
Summary: Community policing, as a new system of police 

organisation and functioning, which is based on the concept of police 
and community working together as equal partners in identifying, 
prioritising and problem solving, has been gaining more and more 
attention among researchers and scientists over the past few decades. 
Empirical research based on the premises of the new concept of 
policing is the focal point of this paper. In this paper, the authors 
present the study of attitudes and experiences of the students of the 
Basic Police Training Centre (hereinafter: BPTC) in Sremska 
Kamenica, Serbia, related to community policing. The survey 
conducted over 265 respondents from 8 regional police directorates in 
Serbia determines their attitudes and experiences related to community 
policing, as the new concept of policing.  It is important to note that 
the research was focused on the attitudes of students as citizens, based 
on experience they gained before they entered the BPTC.  The research 
has produced significant findings, since the starting point was that one 
of the basic principles of community policing is visibility and 
accessibility in the wider community. However, the data collected 
showed that about 2/3 of the respondents had never seen a pedestrian 
patrol in his/her community, and a little less than half of them had not 
seen a car patrol in his/her community for more than a month. The 
paper, apart from the introduction and conclusion, consists of  four 
parts: the conceptual framework of the research, the methodological 
framework of the research, the research results and analysis and 
discussion. 

Keywords: police, community policing, partnership, policing 
visibility, basic police training. 
 
 
  


