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Утицај организационих фактора 
на време одзива полиције  

Апстракт: Време одзива је један од најважнијих чинилаца 
ефикасности и ефективности полиције, нарочито у сегменту  по-
лицијског поступања по пријавама. Посебно је важна његова улога 
у управљању учинком у полицијској организацији, где се појављује 
као значајан фактор и индикатор учинка. Због тога је потребно 
дефинисати време одзива и утврдити његову струк туру и носио-
це. Поред наведеног, веома је битно установити који фактори, на 
који начин и под којим околностима остварују највећи утицај на 
време одзива, како би се они са негативним утицајем минимизира-
ли, а они са позитивним истакли. Имајући у виду да се неки факто-
ри налазе у самој полицијској организацији, а неки изван ње, могу се 
поделити у две категорије: интерни и екстерни. Интерни факто-
ри произилазе из организационе струк туре полицијске организације 
и описа послова које обавља одговарајућа организациона јединица 
полиције, док се екстерни фактори базирају на утицају, пре свега 
безбедносних догађаја, субјеката који су их изазвали и лица која 
су њима оштећена. Они, у складу са својом  природом, утичу на 
време одзива и самим тим, преко одговарајућих исхода полицијског 
поступања, имајући у виду друштвену опасност безбедносног до-
гађаја, изазивају одређене ефекте по функционисање друштве-
не заједнице. Ту се, пре свега, мисли на спречавање настанка или 
ублажавање последица безбедносног догађаја, одвраћање могућих 
извршилаца кривичних дела и прекршаја од њиховог деликтног 
(криминалног и прекршајног) понашања, што све скупа доводи до 
повећања задовољства јавности радом полиције.
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Кључне речи: време одзива, фактори, полицијска органи зација, 
перформансе, безбедносни догађај.

Увод

Време је сложена категорија која се најчешће дефинише као 
„трајање“ и „климатско-метеоролошка појава“ и представља нео-
пходан фактор који опредељује свакодневно људско фун кционисање 
и усмерава човека га ка квалитетнијем оствари вању циљева које он 
пред себе поставља. Сматра се једним од најпоузданијих индикато-
ра успешности извршења одређеног задатка, првенствено због своје 
мерљивости, уколико се има у виду да поједине области људског де-
ловања изискују емпиријске начине сагледавања квалитета нечијег 
рада. Ако гледамо на време као на простор-трајање,1 оно подразуме-
ва, с једне стране, количину времена које је организацији и менаџе-
рима на располагању и, с друге стране, трајање проблема и задатака. 

Још средином прошлог века поједини теоретичари су уочили 
да је начин на који полиција поступа у ситуацијама када јој се 
грађани обраћају за помоћ веома битан и да може да доприне-
се пре свега ефикасности полиције, али и повећању задовољства 
грађана њеним радом, што су два основа циља функционисања 
полицијске организације.

Већим бројем студија које су у ту сврху спроведене установље-
но је да постоје одређени фактори који утичу на време одзива, али и 
корелација између времена одзива, исхода полицијског поступања 
и ефеката који их њих произилазе. 

Појмовно одређење времена одзива

Време је, као и простор, један од фактора менаџмента и један од 
елемената процене ситуације поводом извршења конкретног без-
бедносног задатка (Стевановић, 2019: 40). Унапре ђење управљања 
временом2 посматрано с аспекта хитних служби, пре свих полиције, 

1 Поред наведеног, време се може посматрати и као: историјски период, прошлост, са-
дашњост и будућност, тренутак и ток, метеоролошка појава и доба дана и године. Видети 
детаљније у: Стевановић, О., Безбедносни менаџмент, КПУ, Београд, 2019, стр. 40–42.
2 Формулација често заступљена у менаџменту, упркос чињеници да се временом не 
може управљати, већ искључиво активностима које се у времену спроводе.
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значило би боље организационо и функци о на лно устројство, 
ради ефикаснијег супротстављања свим облицима безбедносног 
угрожавања, како на превентивном тако и на репресивном плану. 

Време одзива је деценијама уназад привлачило пажњу стру-
чне јавности, првенствено због вишеструког утицаја на човека и 
његово окружење. Одзив, као изолован појам, пред ставља одговор 
односно реакцију организационих или техничких система на 
одређене стимулансе. Има вишеструку улогу, а самим тим и учинак, 
и у директној је вези са временом као трајањем, које га описује 
као мерну јединицу, поготово у контексту о коме се овде говори, 
имајући у виду да је значајнији уколико је краћи.

Посебна пажња је посвећена дефинисању времена одзива, с 
обзиром да се његовим мерењем и проценом утицаја, у кванти-
та тивном или квалитативном смислу, баве све хитне службе које 
су надлежне да пружање помоћи. У теорији је време одзива дефи-
нисао већи број аутора, чије се дефиниције углавном разликују у 
броју и утицају елемената који га чине. 

Субошић и Нешић време одзива дефинишу као „време потребно 
од дојаве о потреби за полицијским ангажовањем, до доласка првог 
полицајца на место догађаја“ (Субошић, Нешић, 2017: 7).

Према групи аутора коју предводи Пејт (Pate), време одзива 
представља „време које грађани проведу разговарајући са 
полицијским диспечером или оператером, време које протекне пре 
него се диспечер позивом обрати полицајцима на терену, количина 
времена која је потребна полицајцу да стигне на лице места и да 
контактира грађанина који је захтевао помоћ“ (Pате et al.,1976: 13).

Стивенс (Stevens) и други време одзива дефинишу као 
„временски интервал између позива за услугу полиције и доласка 
полицајца или јединице на лице места“. Стивенс уводи и појам 
„време одзива на терену“, које се дефинише као „количина времена 
која се одвија између времена када је полицијска јединица на 
терену примила позив од диспечера и времена када је та јединица 
контактирана од грађана који су укључени у сам догађај“ (Stevens, 
1980: 212).

Бодили (Bodily) у својој студији пружа детаљнији преглед вре-
мена одзива, разлагањем времена између пријема позива за пру-
жање услуге од диспечера до доласка јединице на лице места на 
следеће елементе: 1) време обраде диспечера, 2) било које време че-
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кања у одласку и 3) време путовања јединице на лице места. Позив 
се рачуна од тренутка када га прими диспечер, док је време одзива 
збир активности диспечера, чекања у одласку и времена путовања 
(Bodily, 1978: 1303).

Дос Сантос Кабрал (Dos Santos Cabral) и други, бавећи се вре-
меном одзива у служби хитне помоћи, дефинишу га као време из-
међу обавештења о догађају и доласка хитне помоћи на лице места 
(Dos Santos Cabral et al., 2018: 1111).

Сараволац и други сматрају да се као време одзива здравстве-
ног система на примарном нивоу здравствене заштите могу посма-
трати и анализирати два периода која чине једну целину, а то су: 
први период, од настанка саобраћајне несреће до позивања диспе-
черског центра хитне медицинске помоћи, и други период, од успо-
стављања везе у диспечерском центру до доласка екипе на место 
саобраћајне несреће (Сараволац et al., 2013: 55).

Же-Сунг (Jae-Seung) и други идентификују време одзива као 
разлику између почетног времена позива и времена доласка служ-
беника на место догађаја (Jae-Seung et al., 2017: 67).

Једини домаћи аутори који су проучавали време одзива у посту-
пању службе за заштиту и спасавање сматрају време одзива кључ-
ном организационом перформансом, која је схваћена као „трајање 
од тренутка доласка информације о пожару до тренутка стизање ва-
трогасно-спасилачке екипе на место ангажовања“ (Субошић et al., 
2017: 1). По њиховом мишљењу „време одзива (стизања на место 
интервенције) je временски период који обухвата време од пријема 
прве информације о пожару до стизања на место пожара“ (Субо-
шић et al., 2017: 5). 

На основу анализе студија које су се бавиле овом материјом, као 
и законских и подзаконских аката који прописују полицијско посту-
пање, време одзива можемо дефинисати као време које протекне 
од пријема информације о безбедносном догађају до изласка поли-
цијског службеника на место догађаја. Оно се може поделити у три 
фазе. Прва фаза је пријем информације и представља сазнање поли-
ције за неки безбедносни догађај. Пријем информације се састоји од 
започињања пријема пријаве у службеним просторијама (Т0) и завр-
шава се његовим окончањем и обавештавањем првог полицајца или 
патроле (Т1). Друга фаза представља кретање полицајца од места где 
се налази у тренутку пријема информације до места догађаја (Т1-Т2). 
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Трећа фаза, односно излазак на место догађаја (Т2-Т3) представља 
долазак првог полицајца или патроле и обавештавање дежурне служ-
бе о отпочињању интервенције. Све ове фазе су међусобно повезане 
и у великој мери утичу једна на другу, тако да недовољно квалитет-
на реализација једне од фаза може да изазове значајне последице по 
остале, а самим тим и да утиче на време одзива.

Фактори времена одзива полиције

Када је реч о пословима унутар полицијске организације, 
постоје они у којима се време одсликава само кроз радно време 
појединца, док је код одређених послова повезано са успехом у 
обављању појединих активности и способношћу да се адекватно 
одговори на професионалне изазове. Један од таквих послова јесте 
и поступање по пријавама, имајући у виду да полицијски службе-
ници, због непрекидног присуства на терену, први излазе на место 
догађаја, а у склопу тога прикупљају информације о догађају и ње-
говим узроцима. Организацијом службе сталног дежурства на свим 
организационим нивоима, правилним распоређивањем и упући-
вањем полицијских службеника на оне делове терена који су посеб-
но безбедносно угрожени, стварају се предуслови не само за брзи 
излазак на место догађаја већ и за остваривање непосредног увида 
у догађај, који представљају основ за сумњу о постојању кривичног 
дела и тренутно реаговање тим поводом (Жарковић et.al., 2010: 75). 

Посебан утицај на поступање полицијских службеника прили-
ком изласка на место догађаја има време одзива. Имајући у виду 
да на њега утичу како чиниоци који егзистирају унутар полицијске 
организације, тако и они чији настанак и постојање не зависе од ње, 
можемо разликовати интерне и екстерне факторе. 

У интерне факторе могу се уврстити ниво прилагођености ор-
ганизационе структуре полиције и форми за брзо реаговање потре-
бама за брзим изласком на место догађаја, ниво перформанси (или 
компетенција) полицијских службеника и ниво техничке опремље-
ности организационих јединица полиције.

Од структуре полицијске испоставе, као основне јединице, и ни-
жих форми организовања (полицијска одељења, безбедносни секто-
ри, патролни  и позорнички рејони), у великој мери зависи начин 
реаговања полицијских службеника, нарочито у ситуа цијама када 
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је неопходна брза реакција. Наиме, повећањем броја патролних или 
позорничких рејона, односно формирањем полицијских одељења на 
подручјима где је то неопходно и њиховим попуњавањем довољним 
бројем полицијских службе ника, долази до комплетнијег покривања 
терена и самим тим повећања расположивости снага за брзо реа-
говање на ширем простору, што ће очекивано довести до скраћења 
времена одзива. „Да би се то остварило, неопходно је територијалну 
диференција цију подручја полицијске испоставе извршити на начин 
који ће карактеристике територије (сектора, односно позорничких и 
патролних рејона), довести у везу са бројем, структуром и начином 
употребе расположивих ресурса“ (Милић, 2010: 117).   

Када се говори о перформансама, разликују се оне које се, у 
складу са поделом рада, односе на извршилачке и на управљачке 
радне улоге. С једне стране, посебну улогу има руководилац ор-
ганизационе јединице који се, приликом сагледавања безбедносне 
проблематике, пре свега ослања на анализу временске и просторне 
дистрибуције кривичних дела, прекршаја и других безбедносних 
догађаја и сходно томе опредељује адекватан број патрола и распо-
ређује их на територији коју покрива његова организациона једи-
ница. Међу тим, поред поменутих објективних околности, не треба 
занема рити ни значај кадровских потенцијала организационе једи-
нице, узимајући у обзир број систематизованих и попуњених рад-
них места, однос присутности и расхода полицијских службеника, 
односно обим послова у одређеном периоду, који нема директне 
везе са безбедносном проблематиком. Да би на адекватан начин 
предузео све побројане активности, руководилац мора да поседује 
адекватно образовање, да буде обучен за руководиоца одговарајућег 
степена и да поседује аналитичке и менаџерске способности, а све 
у циљу ваљаног организовања полицијске службе. После руководи-
лаца, најважнију улогу у унапређењу времена одзива има дежурна 
служба, чијим радом се уважава принцип непрекидности обављања 
полицијских послова у свим организационим јединицама полиције 
(Субошић, 2017: 199). Због тога је неопходно да у њој раде полициј-
ски службеници који су, пре свега, образовани, обучени за обављање 
конкретних послова, уз поседовање  организацијских, а нарочито 
комуникацијских вештина. Крајња карика у овом ланцу су полициј-
ски службеници који ће на терену поступати по пријави. Од њихо-
ве физичке спреме и способности да реагују „под притиском“ и у 
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хитним ситуацијама зависи колико ће трајати излазак на место до-
гађаја. За све полицијске службенике, било у дежурној служби било 
на терену, нарочито је важно да поседују висок ниво савесности и 
одговорности у поступању и да буду мотивисани за обављање поли-
цијских послова. Када је у питању избор полицијских службеника, 
старешине би требалo, поред набројаних карактери стика, и дa ува-
жавају  афинитете појединаца ка одређеним пословима (Плачков, 
2008: 145). Такви полицијски службеници могу у значајној мери 
допринети скраћењу времена одзива, јер ће их поменуте особине 
и адекватна мотивација подстаћи да своје реакције ускладе са оз-
биљношћу догађаја који се пријављује и да уложе максималан напор 
приликом предузимања радњи за које су овлашћени. 

С друге стране, веома је битан технички аспект функционисања 
полиције, односно опремљеност средствима и опремом за брзо реа-
говање, пре свега средствима везе, превозним средствима, заштит-
ном опремом и опремом за навигацију, позиционирање, осветља-
вање и осматрање. Технички аспект се огледа у покривености те-
рена одговарајућим системом везе тамо где је, због конфигурације 
терена, ступање у контакт са патролом отежано. У том смислу се 
велика пажња посвећује употреби географског информационог си-
стема (ГИС). Софтвер као што је ГИС превасходно је намењен упо-
треби од стране оператера у дежурној служби, како би што боље 
лоцирали место опасности, као и доступност најближих оператив-
них снага (Миленковић et al., 2018: 113). Такође, да би се повећала 
брзина кретања, нарочито до тешко доступних подручја, потребно 
је да полиција располаже одговарајућим возилима, прилагођеним 
за кретање у свим условима и одговарајућом брзином.

Екстерне факторе времена одзива чине насељеност места 
догађаја рањивим групама становништва, природа или специ-
фичност деликта који захтева реаговање полиције и ситуационе 
карактеристике окружења. Међу екстерним факторима, посебан 
утицај на време одзива имају специфичности насељеног места у 
коме полиција поступа, нарочито када се ради о насељима са „кон-
центрисаним недостатком“.3 Чињеница је да припадници рањивих 
група (расне, верске и националне мањине, припадници ЛГБТ по-

3 Окружења са концентрисаним недостатком (енгл. Neighborhood Concentrated 
Disadvantage) – окружења са високим процентом становника који имају низак социоеко-
номски статус, која притом насељавају мигранти или припадници рањивих група. Извор: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29537686.  Преузето: 18. 6. 2018.                                                                                                                        
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пулације, социјално угрожена лица, жене, старији грађани) због 
својих специфичности могу имати потребу за различитим врстама 
полицијског третмана (Кесић, 2011: 68). С друге стране, полицији 
је теже да поступа у средини насељеној овим категоријама станов-
ништва, због постојања различитих предрасуда у полицијској кул-
тури (Милосављевић, 1997: 590). Као последица тога, често се де-
шава да у случају позива из окружења које насељавају припадници 
одређених рањивих категорија, пре свега мањинских или верских 
заједница или миграната, као  рањивих група које се групишу по 
месту становања, полицијски службеници не одреагују довољно 
посвећено, у смислу брзог изласка на место догађаја. То се нарочи-
то огледа у ситуацијама када су актери догађаја, нарочито пријави-
оци, одраније познати по честим пријава одређених безбедносних 
догађаја, које полицајски службеници не сматрају довољно значај-
ним да би одмах реаговали по њима. Уколико се узме у обзир гу-
стина насељености, може се закључити да је број пријава у таквом 
окружењу значајно већи, него када су у питању другачији типови 
насеља. Када је реч о реакцији полиције, очекује се да ће полиција 
брже реаговати када је припадник мањинске заједнице осумњиче-
ни, а знатно спорије ако се налази у улози оштећеног. То са собом 
повлачи и интензивнију употребу силе, јер полиција приликом до-
ласка у једно такво окружење, насељено претежно мањинским ста-
новништвом, очекује непријатељски пријем грађана, због чега ће 
заузети ауторитарнији став и тиме осигурати легитимност акције 
(Smith, Hawkins, 1973: 135). Последице таквог размишљања поли-
цијских службеника могу бити вишеструко штетне по друштвену 
заједницу, јер често доводе до расних и социјалних немира, наро-
чито у мултиетнич ким срединама, и то најчешће након неоправда-
не примене силе од стране полиције према припадницима мањина, 
која се неретко завршава смртним исходом. 

Други битан екстерни фактор који утиче на време одзива јесте 
специфичност деликта који захтева реаговање полиције. Без обзира 
да ли се ради о прекршају или кривичном делу, односно насилнич-
ком или имовинском криминалитету, може се рећи да се вероват-
ноћа тренутног хапшења повећава како време одзива постаје краће 
(Blanes, Vidal, Kirchmaier, 2017: 1). Посебно су специфични безбед-
носни догађаји чије је извршење у току, јер иницирају интензивније 
поступање полиције, првенствено с циљем да се последице таквих 
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догађаја спрече или ублаже, односно извршилац открије. Реакција 
полиције је у таквим случајевима другачија у односу на догађаје 
где су последице већ наступиле, јер краће време одзива може да 
доведе до хватања извршиоца на месту догађаја (in flagranti), чиме 
се умногоме олакшава расветљавање самог догађаја, обезбеђивање 
доказа и, у крајњем случају, спречавање настанка последица (Cihan 
et. al., 2012: 309). Успешност у хватању извршилаца на месту до-
гађаја зависи од више фактора, пре свега од тренутног положаја и 
бројности патрола које поступају, брзине кретања и реаговања на 
самом месту догађаја, али и од карактеристика самог безбеднос-
ног догађаја, односно фазе у којој се налази у тренутку сазнања за 
њега. Наиме, већа је вероватноћа да ће извршилац бити затечен у 
извршењу дела у неком објекту него уколико је место извршења 
на отвореном простору, као што ће и раније сазнање да је извр-
шење у току повећати вероватноћу да ће брже време одзива довести 
до хапшења извршиоца. Такође, што је већи број полицајац који 
је приспео на место догађаја, веће су и шансе да извршилац буде 
ухваћен (Blake, Coupe, 2001: 383–384). Зато је брзина одзива вео-
ма утицајна на хватање извршиоца на месту догађаја, што изискује 
унапређење патролних ресурса и организације, а то нас доводи до 
значајне повезаности екстерних и интерних фактора (Coupe, Blake, 
2005: 252–253). Предуслов свега наведеног јесте да је сам догађај 
благовремено уочен и пријављен, јер се тиме даје већа могућност 
полицијским службеницима да, захваљујући краћем времену одзи-
ва, ухвате извршиоца на месту догађаја.

Ситуациони елементи, као трећи екстерни фактор, утичу на вре-
ме одзива с аспекта временских прилика, геопросторних услова и 
саобраћајно-стамбене инфраструктуре. Узимајући у обзир време као 
доба дана, годишње доба и атмосферску (метеоролошку) појаву, вре-
ме одзива умногоме зависи од тога када се догађај десио. Свакако, 
један од важнијих аспеката који иде у прилог краћем времену одзива 
jeсте слабија фреквенција саобраћаја у ноћним сатима, због чега је 
већа вероватноћа да патрола полиције на место догађаја дође брже 
него што би то учинила дању, када је фреквенција саобраћаја интен-
зивнија. Наравно, бржи долазак на место догађаја не значи да ће са-
мим тим доћи до хапшења извршиоца, пошто је у току ноћи далеко 
слабија видљивост, па је и већа могућност да се извршилац сакрије и 
не буде уочен у таквом амбијенту, без обзира на краће време одзива 
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полиције. И друга два аспекта времена (годишње доба и атмосфер-
ска појава) могу, у случају позитивности услова које носе са собом, 
да допринесу краћем времену одзива, али и да доведу до његовог 
продужења, уколико је реч о неповољним околностима. У значајној 
корелацији са временом извршења јесте и место догађаја, нарочито 
када се ради о сегменту кретања хитних служби и функционисања 
саобраћаја уопште. Значај места догађаја не исцрпљује се само у да-
вању одговора на „златно“ питање криминалистике (где се десило), 
а у контексту одређивања геопростора унутар којег су смештене од-
ређене манифестације дела и учиниоца, чијим утврђивањем и анали-
зом се добија могућност да се кривично дело расветли, односно да 
се открију учиниоци и обезбеде докази (Милић, 2014: 156). Наиме, 
објекти за комерцијалну намену се углавном налазе ван стамбеног 
језгра, те је самим тим лакше и брже доћи до њих, јер су боље пове-
зани, квалитетнијом путном инфраструктуром која није оптерећена 
саобраћајем у мери као што су стамбена насеља ни путном сигнали-
зацијом која би успоравала њихово кретање. С друге стране, у слу-
чају безбедносних догађаја који се дешавају у стамбеним насељима, 
полицији је отежан бржи долазак на место догађаја, првенствено 
због обавезе поштовања саобраћајних прописа и густине насељено-
сти. Притом, треба имати у виду да се у тим случајевима место до-
гађаја налази ближе самом објекту полицијске испоставе, односно да 
је распоред патрола гушћи у стамбеним насељима, па време одзива 
може бити краће, упркос поменутим отежавајућим околностима.

Закључак

Време одзива, као перформанса полицијске организације, ве-
ома је значајно за мерењу учинка полицијских службеника, јер се 
појављује у улогама фактора и индикатора. На основу свега наведе-
ног може се закључити да резултати до којих се долази проучавањем 
фактора времена одзива имају вишеструки значај за полицијски ме-
наџмент. Упркос чињеници да још увек нису успостављени меха-
низми мерења времена одзива у оквиру полицијске службе, чији би 
резултати могли да усмере руковођење полицијским јединицама у 
правцу његовог скраћења, сагледавањем идентификованих фактора, 
нарочито интерних, полицијски руководиоци добијају могућност да 
утичу на њихово унапређење у смислу повећања комуникативно-
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сти, мотивисаности и обучености полицијских службеника. Други 
важан сегмент руковођења у полицији јесте препознавање кључних 
циљева које полицијски службеници треба да остваре у току преду-
зимања полицијских послова. Руководиоци се морају оријентисати 
према просторној и временској дистрибуцији догађаја (нарочито с 
аспекта окружења) на које треба обратити посебну пажњу, а погото-
во када је реч о расној, социјалној и материјалној структури станов-
ништва и дотадашњем односу полиције према њима. У том циљу, 
потребно је да руководиоци полицијске службенике чешће распо-
ређују у посебно иденти фико ваним подручјима, при чему ће број 
смена бити учесталији, а задаци конкретнији. Проблем са којим се 
руково дилац суочава јесте постојање локацијских проблема, који 
се односе на одређивање места или позиције неког објекта или 
групе објеката у простору одређене димензионалности, а у циљу 
изналажења оптималног начина њихове употребе, на пример, 
када се бира локација полицијске станице/испоставе или одређују 
границе безбедносних сектора, односно позорничких и патролних 
рејона (Милић, Субошић, 2013: 235).

Чињеница је да истраживање времена одзива представља зна-
чајан сегмент проучавања учинка полиције и да резултати до којих 
се том приликом долази пружају јаснију слику квалитета људских и 
материјалних ресурса којима располаже једна поли цијска јединица. 
Упркос томе што не постоје границе за прихватљиво време одзива, 
узимајући у обзир утицај свих побројаних фактора, као и стандарде 
прихваћене у појединим државама, које су мерењу времена одзи-
ва приступили на студиознији начин, може се истаћи да период до 
пет минута представља стандард коме треба тежити у дефинисању 
времена потребног полицијској патроли да доспе на место догађаја, 
који изискује бржу реакцију полиције.

Ипак, без обзира на неопходност другачијег погледа на време 
одзива полиције и његову имплементацију у шири друштвени кон-
текст супротстављања безбедносним ризицима, не треба изгубити 
из вида чињеницу да је полиција, упркос променама које трпи како 
у структуралном тако и у законском смислу, задржала своје основ-
не атрибуте државног органа надлежног за заштиту личне и имо-
винске сигурности грађана. Управо из тог разлога се њени задаци 
суштински не мењају, без обзира на период и друштвену климу у 
којој се реализују.  
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Influence of Organizational Factors on 
Police Response Time

Abstract: Police response time is one of the most important factors 
in the efficiency and effectiveness of the police, especially in the segment 
of police handling of reports. Its role of performance management is 
especially important in the police organization, where it appears as a 
significant factor and indicator of performance. Therefore, it is necessary 
to define the response time and determine its structure and carriers. In 
addition to the above, it is very important to establish what factors, in 
what way and under what circumstances, have the greatest impact on the 
duration of the response time in order to minimize those with a negative 
impact and give prominence to those with a positive one. Bearing in 
mind that some factors are located in the police organization itself, and 
some outside it, they can be divided into two categories: internal and 
external. Internal factors arise from the organizational structure of the 
police organization and the job description performed by the appropriate 
organizational unit of the police, while external factors are based on the 
influence, primarily of security events, of the subjects who caused them 
and the persons injured. They, in accordance with their nature, affect the 
duration of the response time and thus, through the appropriate outcomes 
of police action, having in mind the social danger of the security event, 
have certain effects on the functioning of the community. This primarily 
refers to preventing or mitigating the consequences of a security event, 
deterring possible perpetrators of crimes and misdemeanors from their 
delinquent (criminal and misdemeanor) behavior, which all together 
leads to increased public satisfaction with the work of the police.

Keywords: response time, factors, police organization, performance, 
security event.


