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Међународна полицијска сарадња у оквиру 
Интерпола

Апстракт: Стање организованог криминалитета у сада ш њем 
тренутку у свету показује да се више не ради о изолованој по јави 
у оквиру појединих држава и регија, већ да је то интер нацио нални 
проблем целокупне међународне заједнице. Трансна ци она лне 
претње организованог криминалитета, усмерене ка на шем и дру-
гим друштвима, захтевају адекватне одговоре и адек ва тну страте-
гију, која по правилу није довољна да самостално одговори на иза-
зове појаве која прелази више граница и укључује са радњу више 
држава. Најважнија од њих је међународна поли ци јска сарадња, 
која се остварује преко специјализованих нацио на лних органа и 
међународних организација, где сарадња полиција у оквиру међу-
народне организације криминалистичке полиције – Интерпола – 
свакако представља најважнију међународну ор га ни  зацију у борби 
против организованог криминалитета. У раду ће би ти приказан 
начин и структура деловања међународне орга ни за ције Интерпол, 
са посебним освртом на Интерполове базе по да така које чине око-
сницу у борби против организованог крими на литета, међу држа-
вама чланицама.

Кључне речи: Интерпол, полиција, међународна сарадња, орга-
низовани криминалитет.
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Увод

Криминал се као глобална друштвена појава, позната од нај-
ранијих дана настанка људске заједнице, са дубоким коренима у 
свим сегментима друштва, успешно прилагођавао свим друш т ве-
но-економским условима и политичким променама. (Никач, et al., 
2013, 205) У питању је појава која озбиљно урушава темеље љу дског 
друштва, угрожавајући демократске тековине, моралне и универ-
залне вредности.

У својим разноврсним облицима криминалне активности чине 
константу опасности, која од настанка људског рода чини неодво-
јив део укупности његовог развоја. Транснационални орга ни зо-
вани криминал чини врх оштрице претећег копља крими на л них 
активности, чији видови све мање познају етничке и тери то ри јалне 
границе савремених народа и држава.

Процеси глобализације теже да међународни поредак унифи-
цирају у свим сегментима живота. (Ного, 2010: 455) У те процесе 
укључене су и међународне институције и организације, створене 
да се криминалним активностима стане на пут. Да би ос тва риле 
циљ због којих су настале, неопходно је ове институције ра з вијати 
као међународне институције, чији је један од главних за датака 
просперитет и развој међународне заједнице.

Потреба за међународном полицијском сарадњом у за ш ти ти 
безбедности грађана, унутрашње безбедности држава и без бе-
дности међународних региона, већа је него икад. Државе су још 
увек основни субјекти међународног јавног права и међу наро д них 
односа, па се само на међудржавном дипломатском и поли ти чком 
нивоу могу постићи договор и сагласност о јединственој и зајед-
ни чкој визији, политици, стратегији, плановима, циљевима и зада-
цима супротстављања међународном криминалу.

Успешна борба против криминала није могућа без међу на ро-
дне полицијске сарадње. Посебно у данашњим условима, када је 
техничко технолошки развој на високом нивоу, нови софи с ти-
ци рани облици криминала су све заступљенији, и организован 
кри минал узима маха. (Саздовска Малиш, 2011: 119) Такође, све 
је мање криминалних активности и кривичних дела која се оба-
в ља ју само у једној држави. Учиниоци кривичних дела веома су 
мобилни, последице кривичних дела обухватају више држава, 
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modus operandi укључује такође више држава што се тиче самог 
вршења кривичног дела, уживања у плодовима кривичног дела, 
укључивања институција других држава у трансакције и сл. (Саз-
до вска Малиш, 2011: 119).

Очигледност експанзије криминалне активности са поједи на-
чне на организовану, те са локалне и националне на међу на род ну и 
светску, условила је сарадњу криминалистичких служби, најпре на 
нивоу градова, а потом и међу државама. (Мојсиловић, et al., 2011: 
98) Неопходност супротстављања нападима на ви та л не вредности 
друштвене заједнице довела је до формирања низа међународних 
полицијских организација, међу којима Интерпол, свакако, пред-
ставља јединствен пример баланса неопходности полицијског реа-
говања.

Настанак и развој Интерпола

Период од краја XIX и почетка ХХ века у историји се озна чава 
као доба бурног развоја многих природних и друштвених на ука, 
али и као период индустријске револуције, чији су прона ла с ци 
омогућили интерну међудржавну сарадњу како на економском и 
политичком плану, тако и на плану унутрашње и спољне без бедно-
сти. Наиме, то је и период исто тако бурног повећања кри ми нала, 
који је често излазио из граница националних држава, па се јавила 
потреба за координираном међудржавном сарадњом на сузбијању 
криминала тог доба. (Стајић, 2011: 125)

Ограничене могућности тадашњих националних полиција да 
пред лице правде изведу извршиоце најтежих кривичних дела, 
који су све лакше прелазили границе између држава, резултирало 
је оснивањем Међународног криминалистичког удружења 1889. 
године. (Уљанов, et al., 2018: 287)

Концепт међународне организације која би окупљала про-
фесионалне полицијске службенике готово да је заокружен по зи-
вом принца Алберта Ренијеа I од Монака да се у овој кнежевини 
одржи први Међународни конгрес судске полиције 1914. године.58 
На њему су темеље међународне полицијске организације пос та-

58 Први Међународни конгрес судске полиције одржан је у Монаку, од 14. до 18. априла 
1914. године у замку принца Алберта Рeнијеa I.
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ви ли правни експерти и високи полицијски представници четр на-
е ст држава.5960 (Уљанов, et al., 2018: 287)

Закључци овог конгреса односили су се на могућност убрза-
вања и поједностављења хапшења криминалаца, успостав ља ње 
централне међународне картотеке, усавршавање метода за иден-
тификацију и уједначавање екстрадиционих поступака. Изби јање 
Првог светског рата омело је реализацију ових закљу чака донетих 
на конгресу у Монаку.

Идеја о потреби за међународном сарадњом полиција на све-
тском плану је остала, па је с тога 1923. године61 у Бечу одржан 
други Међународни конгрес судске полиције. На овом конгресу 
настала је Међународна комисија криминалистичке полиције. На 
конгресу је учествовало 20 држава са укупно 138 делегата, укљ-
учују ћи и 71 представника аустријске полиције. Први председник 
је био Јохан Шобер (Johann Schober), аустријски шеф полиције.62 
(Рис товић, 2019: 158) Сврха постојања Међународне комисије кри -
миналистичке полиције била је развој сарадње међу кри ми на ли-
стичким полицијама држава, али због заоштравања међу на ро дне 
ситуације, нарочито анексијом Аустрије од стране Немачке, она је 
престала активније да ради крајем тридесетих година. (Ри сто вић, 
2019: 158)

На Међународној конференцији у Бриселу одржаној од 3. до 
5. јуна 1946. године обновљен је рад Међународне комисије кри-
миналистичке полиције после Другог светског рата.63 (Никач, et al., 
2015: 289) Париз је одређен за њено седиште.64 (Никач, et al., 2020: 91) 
Већ 1955. године та организација бројала је 50 земаља чланица.

59 На Конгресу су следеће државе имале своје представнике: Влада Краљевине Србије, 
Персија, Шпанија, Португал, Куба, Мађарска, Русија, Сан Салвадор, Италија, Мексико, 
Бугарска, Гватемала, Румунија и Француска, те Алжирско намесништво и швајцарски 
кантони Женева и Во.

60 Представник Владе Краљевине Србије био је Александар Кузмановић.
61 Конгрес у Бечу је одржан од 3. до 7. септембра 1923. године. 
62 Садашњи председник је Ахмед Насер Ал-Раиси из Уједињених Арапских Еми ра та, 

који је изабран на ову функцију 25. новембра 2021. године, на Генералној скупштини у 
Истанбулу. 

63 Главни иницијатор реактивирања активности Међународне комисије крими на ли-
стичке полиције био је Белгијанац Флоран Луаж (Florent Louwage).

64 Од 1989. године седиште Интерпола је у Лиону.
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На наредној конференцији, 1956. године у Бечу, усвојен је нови 
статут и Међународна комисија криминалне полиције тран с фо р-
мише се у Међународну организацију криминалистичке полиције 
– Интерпол.65 Нови Статут тежи принципу равнопра вно сти свих 
земаља чланица – једна држава, један глас. Акценат је на ме ђуна-
родној полицијској сарадњи кроз принципе универ зал но сти и апо-
литичности. (Кекић, 2010: 348)

Интерпол је међународна организација sui generis, чије посто-
јање признају и Уједињене нације.66 Функционално је пос та вљена и 
њен основни циљ је, како се истиче у члану 2 Статута, „осигурати 
и развијати најшире узајамно помагање држава и њихових органа 
криминалистичке полиције, у оквиру постојећих закона и у духу 
Опште декларације о правима човека.” (Ного, 2010: 459) Дакле, 
успостављање и развијање установа које ће бити спо собне да успе-
шно допринесу спречавању и кажњавању извр ши лаца кривичних 
дела. 

Данас Интерпол има 194 државе чланице и представља највећу 
интернационалну организацију за полицијску сарадњу.67

Значај Интерполових база података 
у борби против криминалитета

Као глобална међународна организација, Интерпол свакако 
представља јединствен пример полицијског реаговања и пошто-
ва ња националног суверенитета своје 194 државе чланице.

Основни задаци Интерпола подразумевају обезбеђење све тске 
заштићене комуникационе мреже за размену полицијских инфор-
мација, формирање и вођење оперативних и функцио нал них база 
података доступних свим државама чланицама, едука ци ју и развој 
националних полицијских служби и система, као и пружање опе-
ративне полицијске подршке државама чланицама кроз деловање 

65 Амблем који се користи од 1950. године, садржи следеће елементе: глобус, да укаже на 
активности широм света; маслинове гранчице, које симболизују мир; вагу, која симбо-
лизује правду; вертикални мач, симбол полицијске акције.

66 Интерполу је 1982. године признат посебан статус у оквиру Уједињених нација (Ного, 
2010: 459).

67 https: //www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL, доступан 19. 11. 2021.
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посебних организационих јединица у оквиру Гене рал  ног секрета-
ријата Интерпола (Ђукановић, et al., 2011: 72)

Информације су жила куцавица полиције. Интерпол скла ди-
шти милионе записа прикупљених од органа за спровођење за ко на 
широм света у оквиру различитих база података о кри ми налу. У 
базама података се чувају и структурирају информације на основу 
којих се праве аналитички извештаји који помажу у да љем поли-
цијском раду.

Државе чланице Интерпола имају несметан приступ базама 
података које садрже милионе записа. Време одговора на упит је 
краће од једне секунде. Овај свој приступ базама података државе 
чланице могу ставити на располагање својим службеницима за 
спровођење закона на првој линији, на аеродромима, морским 
лукама и копненим граничним прелазима. Државе чланице такође 
могу упоредити ове податке са својим националним базама пода-
така.68

Са својом мрежом држава чланица које свакодневно достављају 
нове податке у своје базе података, Интерпол је сакупио огромну 
колекцију кривичних информација о поје ди н ци ма, траженим 
међународним бегунцима и појединцима осумњи че ним за теро-
ристичке активности. У оквиру организације постоји укупно 19 
база података69 са преко 114 милиона полицијских записа70 који се 
у њима налазе.71

База ДНК података створена је 2002. године, и тренутно са д ржи 
више од 247.000 профила који су допринос 84 држава чла ни ца. Око 
1.500 терориста, криминалаца, бегунаца, интересних или несталих 
особа идентификовано је од покретања Интер по ло вог система за 
препознавање лица крајем 2016. године. У 2019. го дини, Интерпол 

68  https: //www.interpol.int/How-we-work/Databases, доступан 20. 11. 2021.
69 Базе података односе се на следеће области: појединци (лични подаци; наси л ни ци 

и жртве); обавештења; форензика (отисци прстију; ДНК; „I-familia”; пре по  знавање 
лица); путна и службена документа (путна и лична документа; укра де на админи-
стративна документа; фалсификована документа; поређење ори ги нал них и лажних 
докумената); украдена имовина (моторна возила; пловила; уме тничка дела); трговина 
ватреним оружјем (идентификација ватреног ору ж ја; тражење ватреног оружја; поре-
ђење балистичких података); мреже орга ни зо ваног криминала (поморска пиратерија).

70 База података о сексуалној експлоатацији деце садржи више од 2,7 милиона сли ка и 
видео-снимака и помогла је да се идентификују 23.564 жртве широм света.

71 https: //www.interpol.int/How-we-work/Databases/Our-19-databases, доступан 20. 11. 2021.
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је извршио више од 1.600 идентификација као резултат повећане 
размене и поређења података о отисцима прстију између земаља 
чланица.72

База података која се односи на праћење и евиденцију незако-
нитог оружја садржи више од милион записа о нелегалном ватре-
ном оружју. Полиција широм света може евидентирати не ле га лно 
ватрено оружје у бази података и може претражити зап ле  њено да 
провери да ли је пријављено као изгубљено, украдено или кријумча-
рено.73 Ова база података је кључна за помоћ у праћењу незаконито 
заплењеног ватреног оружја. Захтев за траг се може бр зо послати 
у земљу производње или последњег легалног увоза или било коју 
другу земљу на истражном трагу, а све у циљу пос ти зања жељених 
резултата.

Главни алат за борбу против промета културних добара пре-
дставља база података о украденим уметничким делима. Тре ну-
тно се у овој бази података налази више од 52.000 предмета, и то 
је једина база података на међународном нивоу са овереним по ли-
цијским подацима о украденим и несталим уметничким пре д ме-
тима.74

Побољшаним приступом базама података75 Интерпол по ма же 
својим државама чланицама у јачању безбедности својих граница 
на три главна начина: јачање техничке инфраструктуре и прелазак 
на најновије верзије система Интерпола, обука служ бе ни ка гра-
ничне полиције за коришћење база података Интерпола то ком про-
вере путних исправа и промовисање блиске сарадње из ме ђу органа 
граничне полиције и националних централних бироа Интерпола.76 

72 https: //www.interpol.int/How-we-work/Forensics/DNA, доступан 20. 11. 2021.
73 https://www.interpol.int/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-

Management-System-iARMS, доступан 20. 11. 2021.
74 https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-

Database, доступан 20. 11. 2021.
75 Базу података која се односи на путна и лична документа, званичници широм све-

та су током 2020. године претраживали 1,4 милијарде пута, што је резу л ти ра ло са 
120.372 позитивна подударања. https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/SLTD-
database-travel-and-identity-documents, доступан 20. 11. 2021.

76 Ова активност је од великог значаја, с обзиром да око 90% укупних претрага база пода-
така Интерпола врши гранична полиција. У операцији „Црвени лотос” у Азији 2018. 
године идентификоване су 184 потенцијалне претње и откривено је 49 међународно 
тражених особа на мети Интерполових црвених обавештења.
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На овај начин уочљив је значај Интерпола у борби против органи-
зованог криминала са прекограничном димензијом.

Базе података су мултикарактерне и омогућавају земљама чла-
ницама да обезбеде и траже информације посредством служ бе-
н их језика Интерпола. Земље могу да пошаљу питања и готово 
тре нутно добију обавештење о резултатима. Интерпол омогућава 
зе мљама да поставе ограничења на својим подацима у смислу тра-
н  спарентности, пружајући тиме флексибилност у вези с по ве р љи-
вим информацијама. У области форензике, која се сматра једним 
од најпоузданијих метода за идентификацију терориста, Интер по-
ло  ва база отисака прстију броји више од 172.600 комплета отисака 
и ознака с места злочина из 174 земље.77 База података је дра с ти ч но 
порасла и по величини и по употреби последњих година јер је та 
организација унапредила своју технологију како би се омо гу ћи ло 
поређење отисака и увећање њених капацитета. (Bernd, 2013: 14)

Независно од базе података, приликом уноса у њу, податак о 
лицу, предмету или догађају мора да садржи: извор податка; датум 
уношења податка; посебну сврху уноса; за сваки лични податак, 
статус лица и елементе који повезују то лице са догађа јем; забрану 
приступа; све додатне информације које показују да су сви подаци 
сврсисходни и у интересу за међународну поли цијску сарадњу. 
(Ивановић, et al., 2009: 109)

Интерпол обезбеђује државама чланицама три кључне функције: 
1) глобални систем комуникације за благовремену и ефективну раз-
мену, складиштење и обраду важних полицијских информација и 
друге услуге с тим у вези, укључујући и издавање де пеша о особама 
за којима се трага на међународном нивоу и сличних упозорења; 
2) базе података и аналитичку подршку, што укључује развој про-
грама и услуга за полицију са базама података које садрже имена, 
отиске прстију, ДНК, фотографије, иденти фи ка ционе документе 
и депеше; 3) оперативну полицијску подршку, којом се јача улога 
централних националних бироа и даље интегришу подрегионални 
бирои у укупну активност Интерпола, ук ључујући развој релевант-
них полицијских иницијатива у об ла с ти ма као што су тероризам, 
дроге, организовани криминал, трговина људима, злоупотреба 
дечијих фотографија на Интер не ту, финансијски и високотехноло-
шки криминал. (Carter L.D., 2004: 138)

77  https: //www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Fingerprints, доступан 20. 11. 2021.



183БЕЗБЕДНОСТ 3/2022

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Значајна је и улога командно-координационог центра, који 
представља прву тачку контакта за сваку државу којој је потребна 
хитна помоћ Генералног секретаријата или друге државе. Његово 
особље може помоћи националној полицији да превазиђе време-
н ске зоне и језичке баријере78 када тражи помоћ у истрази. Кома-
ндно-координациони центар пружа услугу 24 часа дневно из своје 
три оперативне собе у Сингапуру, Лиону и Буенос Ајресу.79

Посебан вид Интерполове оперативне подршке државама чла-
ницама оличен је у активностима Интерполових тимова за помоћ80 
у случајевима тзв. значајних догађаја (нпр. масовна оку п љања због 
спортских манифестација), тимова за иденти фи ка цију жртава 
у условима узрокованим катастрофама насталим услед природ-
них непогода великог обима или терористичких актив но сти, као 
и тимова за брзо реаговање.81 Наравно, наведени органи за циони 
облици своју ефикасност базирају на ефикасној центра ли зованој 
бази података у којој су похрањени лични подаци потраживаних 
и несталих особа, те на високо стандардизованом систему крими-
налистичко-обавештајне аналитике, који обез бе ђу ју благовремено 
повезивање најразноврснијих података ради утврђивања околно-
сти, односа и личних података извршилаца и жртава нелегалних 
активности у предметном случају. (Ђукановић, et al., 2011: 73)

Криминалци увек траже нове прилике. Иако је током светске 
пандемије изазване коронавирусом све око нас стављено на чекање, 
криминалци су тражили нове начине за остваривање профита. 
Како се вирус ширио светом, анксиозност је постајала већа. Гра-
ђани су свуда тражили начине да сачувају безбедност и здравље себе 
и своје породице. Нажалост, криминалци су користили ову при-
лику кроз широк спектар злочина и превара заснованих на страху 

78 Службени језици Интерпола су: енглески, арапски, француски и шпански.
79 https://www.interpol.int/How-we-work/Command-and-Coordination-Centre, доступан 22. 

11. 2021.
80 Лет ЕТ302 компаније „Етиопијан ерлајнс” који је летео за Најроби из Адис Абебе 

срушио се 10. марта 2019. године у близини етиопијског града Бишофту, при чему је 
погинуло 157 путника и чланова посаде из 35 земаља чланица Интерпола. Два дана 
касније, за захтев етиопијских власти, Интерполов тим за реаговање распоређен је у 
Адис Абебу да помогне у истрази и међународним напорима за опоравак.

81 Први Интерполов тим за реаговање био је постављен у октобру 2002. године у Индоне-
зији у вези са терористичким бомбашким нападом на острву Бали. https://www.interpol.
int/How-we-work/INTERPOL-response-teams, доступан 22. 11. 2021.
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и неизвесности око вируса. Криминалци су користили пандемију 
да би зарадили новац. Уочљив је пораст лажних или фалсифико-
ваних медицинских производа доступних на тржишту, укључујући 
хируршке маске за једнократну упо тре бу, средства за дезинфекцију 
руку, антивирусне и антималаријске лекове, вакцине и комплете за 
тестирање на ковид 19.82 Самим тим, улога и значај међународне 
полицијске сарадње у оквиру Интерпола све су већи и значајнији83 
за успешнију борбу против организованог криминала.

Национални централни биро

Интерпол остварује своје утврђене циљеве и задатке путем мул-
тилатералних контаката чланица и њихових националних централ-
них бироа, путем организовања међународних скупова на којима 
се разматрају поједина актуелна специфична питања и о њима 
заузимају заједнички ставови. Заједнички задатак полиција свих 
држава чланица јесте заштита друштва од криминалног деловања, 
а сарадња се одвија по прописима националних држава.

Основни носиоци полицијског посла у Интерполу јесу наци-
онални централни бирои. Националне бирое сачињавају служ-
беници државе-чланице, а они поступају по налогу својих др жава 
и служби. Национални централни бирои могу спроводити и друге 
акције у склопу својих законодавстава. Главне активности у оквиру 
националних централних бироа јесу: прикупљање података, доку-
мената и сл., који имају међународни карактер, и њи хова размена 
са другим националним централним бироима и Ге нералним секре-
таријатом; обезбеђивање, извођење и надзор по ли цијских акција 
на својој територији, по налогу другог нацио налног бироа или 
генералног секретаријата; размена пода така, оба вљање полицијске 
провере и остало комуницирање с другим на ционалним бироима; 
преношење захтева националним бироима дру гих земаља за међу-
народну сарадњу и помоћ које су упутили на длежни судови и оде-
љења државне полиције; уз помоћ дире ктора националних бироа, 
суделовање у заседањима Гене ралне скупштине Интерпола и спро-
вођење њених одлука. (Кекић, 2010: 348)

82 https: //www.interpol.int/How-we-work/COVID-19, доступан 22. 11. 2021.
83 https://www.interpol.int/How-we-work/COVID-19/COVID-19-Stay-Safе, доступан 23. 11. 

2021.
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Национални централни бирои представљају важан део Интер-
пола. Они су контакт-тачка за све активности на терену и пружају 
кључну везу између националне полиције и глобалне мреже земаља 
чланица. Разлог за то је чињеница да Интерпол није оперативан, 
већ све ради преко националних полиција и нацио налних централ-
них бироа држава.

Национални централни бирои траже информације од других 
националних централних бироа да би помогли у истрази злочина 
или криминалаца у својој земљи и деле криминалне и обавештајне 
податке како би помогли другој земљи. Национални централни 
бирои сарађују у прекограничним истрагама, опера цијама и хап-
шењима. Да би истраге прешле ван националних граница, они 
могу тражити сарадњу од било ког другог нацио налног централног 
бироа. (Ивановић, et al., 2009: 107)

Интерпол остварује своје четири кључне функције уз помоћ 
Националних централних бироа као националних контакт-та-
чака криминалистичких служби држава чланица Интерпола, и то: 
обезбеђивање глобалног система за размену информација од стра-
тешког, тактичког и оперативног значаја за рад органа кривичног 
гоњења, а ad prima националне криминалистичке полиције; фор-
мирање, одржавање и унапређивање функцио нал них база података 
организованих према постојећим линијама рада криминалистичке 
службе; подршку оперативним организационим јединицама кри-
миналистичких полиција држава чланица Интер пола и извођење 
обуке и тренинга за припаднике криминали стичких служби држава 
чланица. (Никач, et. al., 2010: 197)

Као део своје улоге у глобалним истрагама, национални цен-
трални бирои сарађују са: агенцијама за спровођење закона у сво-
јој земљи, другим националним бироима широм света и канце-
ларијама Генералног секретаријата широм света.84 С обзиром на 
заједничка питања са којима се суочава сваки регион, национални 
централни бирои раде заједно на регионалној основи. Они комби-
нују ресурсе и стручност у успешној борби против оних области 
криминала које их највише погађају (трговина нарко тицима, трго-
вина људима, финансијски криминал, и сл.).

84 У мају 2016. године у Етиопији је отворена канцеларија специјалног предста вни ка 
Интерпола при Афричкој унији, са седиштем у Адис Абеби. https: //www.interpol.int/
Our-partners/International-organization-partners, приступљено 25. 11. 2021.



186

Међународна полицијска сарадња у оквиру Интерпола

БЕЗБЕДНОСТ 3/2022

Један од приоритета због којих је Интерполова сарадња и ус по-
стављена, те најважнији сегмент у раду сваког националног це н-
тралног бироа Интерпола, јесте управо потражна делатност и 
ње но константно унапређивање праћено савременим форензи ч-
ким, информатичким и комуникационим сегментима и техноло-
ги ја ма. Ефикасан начин за остваривање овог циља јесте примена 
Ин терполових обавештења/потерница. (Ивановић, et al., 2009: 
107) Црвена обавештења85 важе као међународни налози за хап-
ше  ње лица; жута обавештења86 се користе за нестала лица; црна 
оба вештења су захтеви за идентификацију лешева; плава оба ве-
ш те ња служе за личне информације (нпр. за псеудониме); зелена 
оба вештења обезбеђују упозорење о криминалним активностима 
не ке особе која представља могућу претњу по јавну безбедност; 
на ранџаста обавештења представљају упозорење на догађај, особу 
или процес који представља озбиљну и непосредну претњу по јав ну 
безбедност; љубичаста обавештења пружају информације о на чи-
 ну рада и методама прикривања које криминалци користе; све т ло-
плава потерница УН и Интерпола служи за обавештавање чла ни ца 
Интерпола да је појединац или ентитет предмет санкција УН.

Састав националног централног бироа варира од земље до 
земље, али обично га чине високо обучени припадници национа л-
них полицијских снага. (Ивановић, et al., 2009: 107)

Особље националног централног бироа обликује активно с ти и 
планове Интерпола окупљајући се сваке године на конфе рен ци ји 
шефова националних централних бироа. У питању је једи н с тве ни 
форум који пружа могућност за изградњу односа и заје д нички рад 
на проналажењу заједничких решења за заједничке иза зове. Многи 
шефови националних централних бироа учествују на Генералној 
скупштини Интерпола.

Национални централни бирои такође могу развити програ ме 
обуке за своју националну полицију како би подигли свест о актив-
ностима, услугама и базама података Интерпола. Нацио нал ни цен-
трални бирои доприносе уносећи националне податке о кри миналу 
у глобалне базе података Интерпола, у складу са својим национал-
ним законима, с тим што се подаци од интереса за националну 
безбедност не дају у размену. Тако се осигурава да тачни подаци 

85 У 2020. години Интерпол је издао 11.094 црвених обавештења.
86 У 2020. години Интерпол је издао 2.554 жутих обавештења.
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буду на правом месту у право време, како би се полицији омогућило 
да идентификује тренд, спречи злочин или ухапси криминалца. 

Национални централни бирои Интерпола не одговарају на 
захтеве јавности. Одговарају јавности преко Генералног секре та ри-
јата и Комисије за контролу рада. Свако ко жели да пријави злочин 
или пружи информације о међународној истрази треба да контак-
тира своју локалну или националну полицију, која ће даље контак-
тирати национални централни биро.

Република Србија и Интерпол

Нормативно-правни оквир међународне полицијске са ра дње и 
кривичне сарадње чине норме међународног и нацио нал ног права, 
који се у Србији примењују у складу с Уставом Републике Србије.87 
(Никач, et al., 2020: 92)

Национални правни извори обухватају норме унутрашњег 
законодавства које регулишу међународну полицијску и кри ви ч-
но-правну сарадњу. Код нас су најважнији извори Устав Ре пу бли ке 
Србије (Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006 
и 115/2021), Законик о кривичном поступку (ЗКП) (Законик о кри-
вичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 
62/2021 – одлука УС), Кривични законик (Кривични законик, Слу-
жбени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 
72/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), Закон о 
међународној правној помоћи у кривичним стварима (Закон о међу-
народној правној помоћи у кривичним стварима, Службени гласник 
РС, бр. 20/2009), Закон о полицији (Закон о полицији, Службени 
гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), Закон о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог крими-
нала, теро ри зма и корупције (Закон о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
кору п ције, Службени гласник РС, бр. 94/2016 и 87/2018 – др. закон) 
и Закон о спољним пословима (Закон о спољним пословима, Слу-
жбени гласник РС, бр. 116/2007, 126/2007 – испр. и 41/2009).

87 Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део 
су правног поретка Републике Србије (Устав Републике Србије, члан 194, став 4, Слу-
жбени гласник Републике Србије, бр. 98/06)
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Закон о полицији (Закон о полицији, Службени гласник РС, 
бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) неспорно је најважнији унутрашњи 
правни извор за међународну полицијску сарадњу и ангажовање. 
Према члану 19 Закона о полицији РС, МУП остварује међуна-
ро дну полицијску сарадњу на нивоу министра и представника са 
ино страним органима и међународним и другим организацијама. 
Међународну оперативну полицијску сарадњу остварује полиција 
(Ди рекција полиције) на основу потврђених међународних уго-
во ра, уз поштовање принципа узајамности и на основу чланства у 
међународним полицијским организацијама. Са становишта садр-
жине, међународна полицијска сарадња обухвата размену инфор-
мација, предузимање мера против тероризма, орга ни зо ва ног кри-
минала, илегалних миграција и нарушавања безбедности границе, 
успостављање заједничких радних тела са иностраним партнерима 
и едукацију припадника полиције (Закон о полицији, Службени 
гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018).

Стање криминалитета на просторима некадашње СФРЈ прати 
светске трендове, уз специфичности овог простора и про теклог 
периода. (Никач, et al., 2013: 215) У земљама транзиције, међу 
којима је и Република Србија, процес глобализације је веома изра-
жен и тежи да међународни поредак унифицира у свим се гментима 
живота. У тај процес укључене су и међународне институције и 
организације створене да се неправди стане на пут. Нестабил-
ност и лоши безбедносни услови у последњој деценији ХХ века, 
изражени пре свега у политичкој, нормативној, економској, соци-
јалној и моралној кризи друштва, допринели су да Србија постане 
веома значајан фактор глобалне мреже орга ни зо ваног криминала. 
Због тога наша земља учествује у одређеним облицима међународне 
полицијске сарадње од којих је, свакако, најзначајније ангажовање 
у оквиру Међународне организације криминалистичке полиције – 
Интерпола.88 (Мијалковић, et al., 2011: 256)

Од самог зачетка идеје о међународној полицијској са ра д њи па 
све до данас, наша земља је била активан и уважен члан међуна-

88 Наша земља учествује у раду ове организације од њеног оснивања. На заседању Гене-
ралне скупштине Интерпола у Аруби 1993. године искључена је из рада Организа-
ције под изговором да се Савезна Република Југославија не може сматрати правним 
наследником Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. На заседању у 
Будимпешти 2001. године, СРЈ је враћено чланство у организацији. (Мијалковић, et 
al., 2011: 256)
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родне комисије, а потом и организације кри ми нал и стичке полиције 
– Интерпола. Само у једном кратком периоду новије ис то рије, 1993. 
године, Савезна Република Југославија (Србија и Црна Гора) искљу-
чена је из Интерпола. Ради се о одлуци Ге не рал не скупштине Интер-
пола да се Савезна Република Југославија лиши својства члана у тој 
организацији. Интерпол је сматрао да држава која носи тај назив 
„не може аутоматски преузети конти ну итет својства члана бивше 
Социјалистичке Федеративне Ре пу б ли ке Југославије”. СР Југосла-
вија је могла поднети захтев за учлањење „ако жели да буде члан 
Организације”. (Бабовић, 1994: 435) Иако у Резолуцији није употре-
бљен термин „искључење”, нема никакве сумње да се ради управо 
о таквој одлуци. И након ис кључења, наш Национални централни 
биро продужио је да функционише на међународном плану и да 
са земљама које су то прихватале остварује сарадњу на исти начин 
као и пре искљу че ња. Савезна Република Југославија, а у оквиру ње 
Република Ср би ја, примљена је поново у чланство Интерпола 2001. 
године. На кон престанка постојања Државне заједнице Србије и 
Црне Горе 2006. године, Република Србија је као сукцесор одржала 
статус државе чланице Интерпола. (Ристовић, 2019: 159)

Република Србија посредством Националног централног бироа 
Интерпола у Београду испуњава своје међународне обавезе активно 
партиципирајући у размени података са другим државама члани-
цама Интерпола, доприносећи тако функционисању механи за ма 
система глобалне безбедности савременог света. Овај биро је друго 
име за Одељење за послове Интерпола, које фун к ци о нише у оквиру 
Управе за међународну полицијску опера ив ну сарадњу Дирекције 
полиције Министарства унутрашњих послова Репу бли ке Србије. 
Путем Националног централног бироа Интерпола у Београду 
одвија се интензивна сарадња на дневном нивоу сам националним 
централним бироима држава чланица. На годишњем нивоу више 
хиљада размењених порука српске полиције са поли цијама дру-
гих држава наведеног региона представља устаљену праксу у раду 
београдске канцеларије Интерпола. Процентуално највише раз-
мењених података односи се на међународну потражну делатност 
за особама које су у разним фазама кривичног поступка постале 
недоступне српским или иностраним органима кривичног гоњења, 
на утврђивање идентитета изврши ла ца кривичних дела, случајеве 
заплене опојних дрога и трагање за отуђеним путничким мотор-
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ним возилима. Последњих година у порасту је обим размењених 
порука са ДНК профилима89 непо зна тих извршилаца, као и лешева 
код којих није могуће утврдити идентитет преминулог.90 (Уљанов, 
2013: 140)

Закључак

Криминал је данас неспорно глобални феномен који има сна-
жну међународну димензију, што посебно важи за организо ва ни 
криминал. Стога и борба против криминала има снажну интер-
нацио налну црту и захтева ангажовање, антикриминалну солида-
р но ст и сарадњу свих држава и специјализованих међународних и 
других организација.

Организовани криминал са својим карактеристикама, еконо-
мском моћи и транснационалним карактером представља најо-
паснији облик угрожавања друштва у мирнодопским усло ви ма. 
Постојање међународне полицијске сарадње представља осно в ни 
услов за успешну борбу против транснационалног орга ни зованог 
криминала.

Међународна полицијска сарадња постала је нужна јер се 
транснационални криминал може зауставити само заједничком 
без бедносно-полицијском визијом, политиком, стратегијом, де фи-
ни саним циљевима, задацима, средствима и уједначеном правном 
регулативом више држава.

Да би међународна полицијска сарадња у превенцији кри ми-
нала дала очекиване резултате, неопходно је учинити много ви ше 
напора на плану размене информација о стању криминала у држа-
вама са којима се сарађује, и указати на евентуалне слабости и 
предности у организацији и деловању полиција других држава.

Међународна полицијска сарадња један је од важнијих услова 
за очување како државне тако и регионалне и међународне безбед-
ности. На међународном плану изузетан оперативни значај имају 
мере и радње као што су размена информација, изградња је ди-
нственог информативног система, заједничке координиране ак ције 

89 Узорак дезоксирибонуклеинске киселине пронађен на месту извршења криви ч ног 
дела, за који се претпоставља да припада непознатом извршиоцу тог де ли кта.

90 Ово је најчешће у случајевима одсуства докумената који би указивали на иден титет 
настрадале особе, односно због стања леша у тренутку када је откривен.
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у сузбијању организованог криминала, заједнички истра ж ни 
ти мови и сл. Садржај међународне полицијске сарадње Интер по ла 
чине пре свега прикупљање и размена оперативних инфо р ма ци ја 
и обавештајних података који се односе на организовани кри ми-
налитет.

Када је у питању Република Србија, учињени су велики напори 
на изградњи системских механизама за борбу против организова-
ног криминала. Донесени су нови закони и изграђене специјалне 
институције, а одредбама Законика о кривичном пос ту пку, Закона 
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању орга-
низованог криминала и других закона уведена су нова процесно-
правна решења, која су довела до коперниканског обрта у борби 
против организованог криминала.

С обзиром на замах међународног криминала, нарочито данас, 
у ери несметане међународне размене и циркулације идеја, људи и 
добара, тек треба радити на јачању и развоју међународне полициј-
ске сарадње као незаменљивог инструмента (фактора) борбе про-
тив криминала.
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International Police Cooperation 
Within Interpol

Abstract: The current situation of organized crime in the world shows 
that it is no longer an isolated phenomenon within individual countries 
and regions, but rather a problem of the entire international community. 
Traditional threats of organized crime, directed at our society as well as 
other societies, require adequate responses and an adequate strategy, which, 
as a rule, is not enough to respond to the challenges of a phenomenon that 
transcends multiple borders and involves cooperation between multiple 
countries.The most important of them is international police cooperation, 
which is achieved through specialized national bodies and international 
organizations, among which police cooperation within the international 
organization of criminal police - Interpol, is certainly the most important 
one in the fight against organized crime. The structure and manner of 
Interpol functioning will be shown in this work, with special review on 
Interpol databases which form the backbone of the fight against organized 
crime among member countries.

Keywords: Interpol, police, international cooperation, organized 
crime.


