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СА РАД ЊА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И ПРИ ВАТ НОГ  
ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА У ВАН РЕД НИМ  

СИ ТУ А ЦИ ЈА МА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ –  
СТА ЊЕ И МО ГУЋ НО СТИ1

Сажетак:У ван ред ним си ту а ци ја ма по сто ји по тре ба за по себ ним и 
до дат ним ан га жо ва њем др жав них ор га на, али и раз ли чи тих не др жав них 
су бје ка та. Ме ђу др жав ним ор га ни ма по себ но је зна чај на уло га Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва. Ме ђу не др жав ним су бјек ти ма, зна чај ну уло гу 
мо гло би да има и при ват но обез бе ђе ње. По ла зе ћи од те прет по став ке, 
ау то ри на сто је да од ре де на чин на ко ји би при ват но обез бе ђе ње мо гло да 

1 Рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту под на зи вом „Са рад ња јав ног и при ват ног 
сек то ра у обла сти уну тра шњих по сло ва као еле мент одр жи вог раз во ја“, ко ји фи нан си ра 
По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност. 
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се ан га жу је у ван ред ним си ту а ци ја ма, са ра ђу ју ћи при то ме са по ли ци јом. 
Циљ је да се кри тич ки ана ли зи ра на ше ва же ће пра во и да ју пре по ру ке ка ко 
би и у ком об ли ку ова са рад ња мо гла да се оства ри. 

Кључнеречи:Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, по ли ци ја, при ват но 
обез бе ђе ње, ван ред не си ту а ци је, са рад ња.

1. УВОД

„Ван ред не си ту а ци је, про у зро ко ва не при род ним не по го да ма или људ ским 
ак тив но сти ма, сва ко днев но од но се мно го људ ских жи во та и на раз ли чи те на-
чи не уни шта ва ју и де гра ди ра ју жи вот ну сре ди ну, узро ку ју ћи ве ли ку ма те ри-
јал ну ште ту и гу бит ке. Ри зик од ка та стро фа по сто ји у сва ком дру штву јер ка-
та стро фе успо ра ва ју одр жи ви раз вој дру штва у це ли ни, а њи хо ва по ја ва у јед ном 
ре ги о ну мо же да про у зро ку је ште те у не ком дру гом ре ги о ну и обр ну то.“2

По ла зе ћи од то га, де ло ва ње др жа ве и ње них ор га на уну тра шњих по-
сло ва је на ро чи то оте жа но у та квим окол но сти ма. Че сто ре дов ни ка дров ски 
али и ма те ри јал ни по тен ци ја ли ни су до вољ ни ка ко би се из вр ши ли сви 
(без бед но сни) за да ци на ста ли услед по ја ва ко је су до ве ле до про гла ше ња 
ван ред них си ту а ци ја. По тре ба за до дат ним ка дров ским и ма те ри јал ним ре-
сур си ма је на ро чи то из ра же на у не раз ви је ним или др жа ва ма у тран зи ци ји, 
чи је су по тре бе за без бед но шћу све ве ће.

Иа ко тра ди ци о нал но за ду же ни за оства ри ва ње јав не без бед но сти, ор га-
ни уну тра шњих по сло ва ни су у ста њу да то и оства ре без аде кват не план ске, 
ор га ни зо ва не и кон ти ну и ра не са рад ње са дру гим др жав ним, по кра јин ским 
и ло кал ним ор га ни ма, а све ви ше и су бјек ти ма при ват ног обез бе ђе ња.3 Та 
са рад ња об у хва та ши рок круг ак тив но сти као што су раз ме на ин фор ма ци ја, 
људ ства, опре ме, за јед нич ко пла ни ра ње, ко ор ди на ци ја и ре а ли зо ва ње ак ци-
ја, за јед нич ке обу ке и сл. Због све ве ће при сут но сти у си сте му без бед но сти, 
сек тор при ват не без бед но сти, као све зна чај ни ја при вред на гра на и у на шој 
зе мљи, по ла ко пре у зи ма свој део од го вор но сти у оства ри ва њу без бед но сти. 
Уло га при ват ног обез бе ђе ња у оства ри ва њу јав не, а он да и на ци о нал не без-
бед но сти је пр вен стве но пре вен тив на, од но сно при ват но обез бе ђе ње има 
функ ци ју да спре чи угро жа ва ње љу ди, имо ви не и по сло ва ња ком па ни ја. 

2 Не ма ња Бо ји чић, „Фи нан си ра ње си сте ма за шти те и спа са ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји“, 
На у ка-без бед ност-по ли ци ја, 1/2013, 129.

3 Љу бо мир Ста јић, Не над Ра ди во је вић, „По ли ци ја, ко му нал на по ли ци ја и при ват но 
обез бе ђе ње – ди вер гент ни или кон вер гент ни су бјек ти јав не без бед но сти?“ Хар мо ни за ци ја 
срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је (те мат ски збор ник), Но ви Сад 2017, 153. 
О од ре ђе ним тер ми но ло шким кон тро вер за ма у За ко ну о при ват ном обез бе ђе њу вид. Љу бо-
мир Ста јић, Го ран Ман дић, „Не ке кон тро вер зе За ко на о при ват ном обез бе ђе њу“, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 2/2014, 133-140. 
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Упр кос са вре ме ним трен до ви ма у раз ви је ним зе мља ма, у Ре пу бли ци 
Ср би ји још увек ни су пре по зна те све мо гућ но сти и ко рист од оства ри ва ња 
са рад ње пре све га по ли ци је и при ват ног обез бе ђе ња. То се нај бо ље ви ди у 
обла сти ван ред них си ту а ци ја где при ват но обез бе ђе ње, по ред оних по сло ва 
ве за них за (уго вор но) обез бе ђе ње обје ка та, ни је укљу че но у ши ре ак тив но-
сти на кон про гла ше ња ван ред них си ту а ци ја. У том ци љу, у ра ду ће мо се по-
себ но освр ну ти на по зи тив но прав ни оквир ко јим је уре ђе но де ло ва ње у ван-
ред ним си ту а ци ја ма, а на ро чи то де ло ва ње по ли ци је и при ват ног обез бе ђе ња. 
Та ко ђе, ука за ће мо и на од ре ђе не пред но сти и оправ да ност укљу чи ва ња при-
ват ног обез бе ђе ња у ван ред ним си ту а ци ја ма и то кроз ин сти тут по моћ не 
по ли ци је. 

2. ПО ЈАМ ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

Др жа ва је уре ђе на та ко да сво је функ ци је оба вља у оче ки ва ним и уо би-
ча је ним при ли ка ма. „Жи вот“ др жа ве, ме ђу тим, не од ви ја се увек у ре дов ним 
при ли ка ма. Др жа ва се по не кад су о ча ва и са не ре дов ним, ван ред ним окол но-
сти ма, у ко ји ма је вр ше ње ње них функ ци ја оте жа но или угро же но. Ван ред-
не окол но сти из и ску ју од др жа ве по се бан на пор и по себ но ан га жо ва ње; у 
ван ред ним при ли ка ма и др жа ва мо ра да де лу је ван ред но, ка ко би се ње на 
уло га и та да оства ри ла. 

Ни су све не при ли ке са ко ји ма се др жа ва су о ча ва под јед на ко опа сне и 
не из и ску ју увек исте ме ре ка ко би се от кло ни ле. У за ви сно сти од опа сно сти 
ко ја пре ти и др жа ва ре а гу је на раз ли чи те на чи не. Ка да је опа сност ма ња и 
од го вор је бла жи; на ве ћу опа сност и од го вор мо ра да бу де стро жи. У ме ри 
у ко јој су окол но сти са ко ји ма се др жа ва су о ча ва ван ред не и ње но де ло ва ње 
мо ра да бу де ван ред но; мо ра да из ла зи из уо би ча је них окви ра. Де ло ва ње 
др жа ве та да је под ве де но под по себ на пра ви ла – под по се бан прав ни ре жим. 

Ка ко ка рак тер ван ред них окол но сти ни је увек исти, ни су иста ни пра-
ви ла ко ја их уре ђу ју. О по је ди ним вр ста ма ван ред них окол но сти и њи хо вим 
прав ним ре жи ми ма те шко је го во ри ти уоп ште но, има ју ћи у ви ду ве ли ку 
тер ми но ло шку и пој мов ну не у јед на че ност.4 Др же ћи се пр вен стве но на шег 
ва же ћег пра ва, ван ред не окол но сти мо гли би смо услов но да по де ли мо на две 
основ не ка те го ри је – на ван ред не си ту а ци је и ван ред на ста ња.5 

4 Вид. Све то зар Чи плић, Др жа ва у ван ред ним при ли ка ма, Но ви Сад 1999, 45; Дра гу тин 
Авра мо вић, Дра ган Мла ђан, „Ван ред но ста ње и ван ред на си ту а ци ја – ком па ра тив ни тер-
ми но ло шки и са др жин ски аспек ти“, Те ме, 2/2014, 768-771. 

5 По сте пе ну опа сно сти ван ред ном ста њу је слич но и рат но ста ње. Ван ред не окол но-
сти по сто је и у рат ном ста њу, али је раз ли ка из ме ђу ван ред не си ту а ци је и рат ног ста ња 
до вољ но ја сна, те ни је ни по треб но да је по себ но об ја шња ва мо. 
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Са же то и по јед но ста вље но, раз ли ка из ме ђу ван ред них си ту а ци ја и ван-
ред них ста ња мо гла би да се по ву че на осно ву сте пе на опа сно сти и озбиљ-
но сти прет ње. У ван ред ној си ту а ци ји опа сност и прет ња ма ње су не го у 
ван ред ном ста њу. Опа сност ко ја до во ди до ван ред ног ста ња то ли ко је ве ли-
ка и озбиљ на да угро жа ва и сам оп ста нак др жа ве.6 По је ди ни ау то ри због 
то га на во де да се ван ред но ста ње мо же про гла си ти „у слу ча ју гра ђан ских 
не ре да ве ћих раз ме ра у ко ји ма се на си љем угро жа ва оп ста нак др жа ве или 
гра ђа на.“7 Ван ред но ста ње, да кле, угро жа ва сам устав ни по ре дак и за то је 
устав на ка те го ри ја, док је прав ни ре жим ван ред них си ту а ци ја уре ђен за-
ко ном.8 

У скла ду са ва же ћом за кон ском де фи ни ци јом, ван ред на си ту а ци ја је 
„ста ње ко је на ста је про гла ше њем од над ле жног ор га на ка да су ри зи ци и 
прет ње или на ста ле по сле ди це по ста нов ни штво, жи вот ну сре ди ну и ма те-
ри јал на и кул тур на до бра та квог оби ма и ин тен зи те та да њи хов на ста нак 
или по сле ди це ни је мо гу ће спре чи ти или от кло ни ти ре дов ним де ло ва њем 
над ле жних ор га на и слу жби, због че га је за њи хо во убла жа ва ње и от кла ња-
ње нео п ход но упо тре би ти по себ не ме ре, сна ге и сред ства уз по ја чан ре жим 
ра да“.9 Опа сност ко ја из и ску је про гла ше ње ван ред не си ту а ци је про из ла зи 
из еле мен тар них не по го да или тех нич ко-тех но ло шких не сре ћа; јед ном реч ју, 
пре ма за кон ској тер ми но ло ги ји – из ка та стро фа.10 

6 „Ка да јав на опа сност угро жа ва оп ста нак др жа ве или гра ђа на, На род на скуп шти на 
про гла ша ва ван ред но ста ње.“ (Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006, 
чл. 200, ст. 1) У ван ред ном ста њу, има ју ћи у ви ду озбиљ ност опа сно сти, че сто је нео п ход но 
да до ђе до по ре ме ћа ја над ле жно сти у ко рист из вр шне, а на ште ту за ко но дав не, или чак 
уста во твор не вла сти. Из вр шна власт та да ре ша ва пи та ња ко ја у нор мал ним окол но сти ма 
ре ша ва за ко но дав на или уста во твор на власт. (Вид. Јо ван Сте фа но вић, По ре ме ћај над ле жно-
сти у ко рист из вр шне вла сти услед ста ња ну жде [преш тампано из Спо ме ни це Ма у ро ви ћу 
о ње го вој ше сетогодишњици], Бе о град 1934, 415-416; Сло бо дан Ор ло вић, „О ван ред ном 
ста њу у срп ским уста ви ма“, Прав ни жи вот, 14/2009, 1001) 

7 Љу бо мир Ста јић, Осно ви си сте ма без бед но сти – са осно ва ма ис тра жи ва ња без бед-
но сних по ја ва, Но ви Сад 2015, 334.

8 Раз ли ка по ву че на на овај на чин ни је са свим пре ци зна, по у зда на и стро га, бу ду ћи да 
окол но сти ко је до во де до ван ред них си ту а ци ја мо гу да до ве ду и до ван ред ног ста ња. Дру гим 
ре чи ма, услед од го ва ра ју ће опа сно сти ван ред не си ту а ци је мо гу да пре ра сту и у ван ред но 
ста ње. (Вид. Дра гу тин Авра мо вић, Дар ко Си мо вић, „Ван ред но ста ње и ван ред не си ту а ци-
је у Ре пу бли ци Ср би ји – [не]оправдани ду а ли зам“, Кул ту ра по ли са, по себ но из да ње, 1/2012, 
511; Сре тен Ју го вић, „Прав ни ре жим ван ред них си ту а ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји“, Прав на 
ри јеч, 31/2012, 240-241) 

9 За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма – ЗУВС, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 87/2018, чл. 2, ст. 1, тач. 7. 

10 ЗУВС, чл. 2, ст. 1, тач. 1-3. 
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3. УЛО ГА МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА  
У ВАН РЕД НИМ СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

Ци ти ра на за кон ска де фи ни ци ја ука зу је нам на то да је у ван ред ним 
си ту а ци ја ма угро же на без бед ност гра ђа на, ма те ри јал них и кул тур них до-
ба ра и жи вот не сре ди не; и то ви ше не го у нор мал ним окол но сти ма. Да би 
се ова по ве ћа на опа сност от кло ни ла, нео п ход но је да над ле жни ор га ни упо-
тре бе по себ не ме ре, сна ге и сред ства. Ме ђу над ле жним ор га ни ма ва жно 
ме сто сва ка ко при па да и Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва (у да љем 
тек сту: МУП), ко је се и ина че ба ви от кла ња њем од ре ђе них не га тив них по-
ја ва и уну тра шњом без бед но шћу зе мље, у нај ши рем сми слу ре чи.11 

Пре ма срод но сти, уну тра шњи по сло висе мо гу гру пи са ти у три кључ не 
обла сти ра да МУП-а, ко је чи не: 1) по ли циј ски по сло ви, 2) по сло ви ван ред них 
си ту а ци ја и 3) управ ни и дру ги уну тра шњи по сло ви. Оста ле обла сти ра да 
МУП-а чи не тзв. по сло ви си стем ске по др шке,12 чи јим се оба вља њем ства ра ју 
нео п ход ни усло ви за оба вља ње уну тра шњих по сло ва утвр ђе них за ко ном.

Као ор ган др жав не упра ве, МУП се свр ста ва ме ђу су бјек те си сте ма 
сма ње ња ри зи ка од ка та стро фа и упра вља ња ван ред ним си ту а ци ја ма.13 У 
окви ру овог си сте ма, МУП оба вља број не по сло ве др жав не упра ве, ме ђу 
ко је спа да и ау то ри та тив но исту па ње у по је ди нач ним си ту а ци ја ма, од но сно 
вр ше ње управ не де лат но сти.14 За оба вља ње по сло ва у овој обла сти, у окви ру 
МУП-а, обра зу је се и по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца – Над ле жна слу жба.15 
У пи та њу је Сек тор за ван ред не си ту а ци је (у да љем тек сту: Сек тор).16 

11 Зо ран Лон чар, Управ но пра во по себ ни део: област уну тра шњих по сло ва, Бе о град 
2005, 31. 

12 Ор га ни за ци о ну струк ту ру МУП-а вид. http://www.mup.gov.rs/wps/por tal/sr/mi ni star-
stvo/or ga ni za ci ja (04.06.2019. го ди не) 

13 ЗУВС, чл. 13, ст. 1. 
14 О по сло ви ма др жав не упра ве вид. Дра ган Мил ков, Управ но пра во I: увод на и ор га-

ни за ци о на пи та ња, Но ви Сад 2016, 113-116; Дра ган Мил ков, „Управ на ствар“, Ана ли Прав-
ног фа кул те та у Бе о гра ду, 5/1986, 490-504; Дра ган Мил ков, „Управ ни над зор“, Збор ник 
ра до ва ПФНС, 1-2/1992, 115-126; Дра ган Мил ков, „О вр ши о ци ма управ не де лат но сти у 
Ср би ји“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је (те мат ски 
збор ник), Но ви Сад 2013, 79-91; Зо ран Лон чар, „По зи тив но прав ни по јам упра ве“, Збор ник 
ра до ва ПФНС, 1-2/1992, 127-133; Зо ран Лон чар, „Уло га ор га на др жав не упра ве у по ступ ку 
из да ва ња пут них ис пра ва“, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 135/2011, 241-258; 
Зо ран Лон чар, „Ин спек циј ски над зор у обла сти за шти те жи вот не сре ди не“, Збор ник ра до ва 
ПФНС, 4/2012, 257-276; Зо ран Лон чар, „По ве ре ни по сло ви др жав не упра ве у обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не“, Збор ник ра до ва ПФНС, 3/2014, 265-278.

15 ЗУВС, чл. 25, ст. 1. 
16 „Под са да шњим на зи вом Сек тор је осно ван Пра вил ни ком о из ме на ма и до пу на ма 

Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у МУП-у од 22. ју на 
2009. го ди не. У пе ри о ду од 2009. до 2011. го ди не пре у зео је од го ва ра ју ћи део над ле жно сти, 
људ ских и ма те ри јал них ре сур са Ми ни стар ства за за шти ту жи вот не сре ди не и про стор ног 
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Сек тор је обра зо ван ра ди оба вља ња обим них и вр ло сло же них и раз-
ли чи тих по сло ва ко ји за циљ има ју за шти ту и спа са ва ње љу ди, ма те ри јал них 
до ба ра и жи вот не сре ди не, ума њи ва ње и от кла ња ње по сле ди ца еле мен тар-
них не по го да, тех нич ких, тех но ло шких и дру гих не сре ћа и опа сно сти као 
што су: по пла ве, сне жне па да ви не, ла ви не, гра до но сне олу је, зе мљо тре си или 
кли зи шта; по жа ри, екс пло зи је, ха ва ри је и не ек спло ди ра на убој на сред ства, 
хе миј ски, фи зич ки или би о ло шки ак ци ден ти. У том ци љу, Сек тор оба вља 
по сло ве нор ма тив не, управ не, ор га ни за ци о но-тех нич ке, пре вен тив не, пре-
вен тив но-тех нич ке, обра зов не, ин фор ма тив но-вас пит не, ор га ни за ци о но-
план ске и дру ге при ро де. У свом са ста ву Сек тор има: 1) упра ве обра зо ва не 
по функ ци о нал ном прин ци пу у се ди шту Сек то ра (Упра ва за оп ште прав не 
по сло ве и ме ђу на род ну са рад њу; Упра ва за пре вен тив ну за шти ту, Упра ва 
за ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це, Упра ва за упра вља ње ри зи ци ма и Упра-
ва за ци вил ну за шти ту), 2) На ци о нал ни тре нинг цен тар за ван ред не си ту а-
ци је и 3) под руч не упра ве (или оде ље ња) обра зо ва не по те ри то ри јал ном 
прин ци пу.17 

Сво ју уло гу у си сте му сма ње ња ри зи ка од ка та стро фа и упра вља ња 
ван ред ним си ту а ци ја ма има и Ди рек ци ја по ли ци је. Ње на уло га про ис ти че 
из ње не „над ле жно сти, мо гућ но сти бр зог при ла го ђа ва ња на ста лим окол но-
сти ма, рас по ре ђе но сти сна га на це ло куп ној те ри то ри ји, не пре кид ном оба-
вља њу по сло ва без бед но сти, број но сти људ ства, опре мље но сти и укуп не 
ор га ни зо ва но сти, мо бил но сти и ис ку ства, као и мо гућ но сти ефи ка сне струч не 
обу ке.“18 

У скла ду са за кон ском тер ми но ло ги јом, по ли ци ја се свр ста ва у сна ге овог 
си сте ма.19 Још је За ко ном о ван ред ним си ту а ци ја ма из 2009. го ди не би ло 
пред ви ђе но да МУП обез бе ђу је уче шће по ли ци је и дру гих ор га ни за ци о них 
је дин ца МУП-а у спро во ђе њу ме ра и из вр ша ва њу за да та ка за шти те и спа-

пла ни ра ња, Ми ни стар ства од бра не и од Хи дро ме те о ро ло шког за во да Ср би је. Фак тич ки, 
Сек тор је на стао пре ра ста њем Упра ве про тив по жар не по ли ци је Ре со ра јав не без бед но сти 
у Упра ву за за шти ту од по жа ра и спа са ва ња (Упра ву за за шти ту и спа са ва ње) Ди рек ци је 
по ли ци је (Пра вил ник 2005), за тим тран сфор ма ци јом те упра ве у Сек тор за за шти ту и спа-
са ва ње ван Ди рек ци је по ли ци је (Пра вил ник 2006) и, ко нач но, пре ра ста њем тог Сек то ра у 
Сек тор за ван ред не си ту а ци је (Пра вил ник 2009).“ (Об рад Сте ва но вић, „Ор га ни за ци о на 
струк ту ра по ли ци је у Ре пу бли ци Ср би ји на по чет ку XXI ве ка“, у: Струк ту ра и функ ци о-
ни са ње по ли циј ске ор га ни за ци је, тра ди ци ја, ста ње и пер спек ти ве – II, Кри ми на ли стич ко-
по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 2013, 89) Ви ше о раз во ју си сте ма за шти те и спа са ва ња у 
окви ру МУП-а вид. Не ма ња Бо ји чић, „Раз вој си сте ма за шти те и спа са ва ња у окви ру МУП-а 
Ре пу бли ке Ср би је“, Без бед ност, 1/2013, 160-183. 

17 При руч ник за при пре ма ње струч них ис пи та за по сле них у МУП РС, Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва и Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 2013, 542-543, 
http://www.mup.gov.rs/wps/por tal/sr/ mi ni star stvo/or ga ni za ci ja (04.06.2019. го ди не) 

18 Дра ган Мла ђан, Без бед ност у ван ред ним си ту а ци ја ма, Бе о град 2015, 237. 
19 ЗУВС, чл. 13, ст. 3. 
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са ва ња.20 Та ко ђе, За ко ном о по ли ци ји је пред ви ђе но да „по ли циј ски слу жбе-
ни ци пред у зи ма ју хит не ме ре ко је су нео п ход не за от кла ња ње не по сред не 
опа сно сти за љу де и имо ви ну, кад те ме ре не мо гу пра во вре ме но да пре ду зму 
дру ги над ле жни ор га ни, о че му од мах оба ве шта ва ју те ор га не. У слу ча ју 
оп ште опа сно сти иза зва не при род ним не по го да ма, епи де ми ја ма или дру гим 
об ли ци ма угро жа ва ња по ли циј ски слу жбе ни ци пру жа ју по моћ ор га ни ма 
др жав не упра ве, ор га ни ма те ри то ри јал не ау то но ми је и ло кал не са мо у пра ве, 
прав ним и фи зич ким ли ци ма. При ли ком пред у зи ма ња на ве де них по сло ва, 
по ли циј ски слу жбе ни ци уче ству ју и у вр ше њу спа си лач ке функ ци је и пру-
жа њу пр ве по мо ћи љу ди ма и, с тим у ве зи, ко ри сте про пи са ну опре му и 
спро во де обу ку по ли циј ских слу жбе ни ка ко ји те по сло ве оба вља ју.”21 У том 
ци љу, Ди рек ци ја по ли ци је „ства ра по треб не усло ве за одр жа ва ње и по ди за-
ње оспо со бље но сти и спрем но сти По ли ци је за де ло ва ње у ста њу по ве ћа ног 
ри зи ка, ван ред ним си ту а ци ја ма, ван ред ном и рат ном ста њу“.22 На ве де не 
за кон ске од ред бе упу ћу ју на то да је уло га по ли ци је у ван ред ним си ту а ци-
ја ма суп си ди јар не при ро де. Тач ни је, ан га жо ва ње по ли ци је се за сни ва на хит-
ном ре а го ва њу све док над ле жни ор га ни (пр вен стве но Сек тор) не бу ду у 
при ли ци да аде кват но од го во ре на угро жа ва ју ће по ја ве. 

4. УЛО ГА ПРИ ВАТ НОГ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА  
У ВАН РЕД НИМ СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

До но ше њем Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
2009. го ди не по пр ви пут су у на шој зе мљи у јед ном стра те шком (јав ном) до-
ку мен ту уре ђе на нај ва жни ја пи та ња од ин те ре са за на ци о нал ну без бед ност. 
Јед но од тих пи та ња је сте и ор га ни за ци ја и де ло ва ње су бје ка та при ват ног 
обез бе ђе ња. На и ме, у Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти се на во ди да: „Све 
ве ћу од го вор ност у спро во ђе њу по ли ти ке уну тра шње без бед но сти, за јед но 
са др жав ним и оста лим ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма, има ју су бјек ти из обла-
сти при ват ног обез бе ђе ња чи ја де лат ност об у хва та за шти ту без бед но сти 
по је ди на ца, обје ка та и дру гих ма те ри јал них до ба ра ко ја ни је об у хва ће на за-
шти том над ле жних др жав них ор га на. Од по себ ног дру штве ног зна ча ја је да 
де лат ност су бје ка та из обла сти при ват ног обез бе ђе ња бу де у це ло сти нор ма-
тив но и док три нар но уре ђе на.“23 На овај на чин, си стем при ват не без бед но сти 

20 За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма – ЗВС, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 111/09, 92/11 и 
93/12, чл. 11, ст. 2, тач. 7.

21 За кон о по ли ци ји – ЗОП, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/16, 24/18 и 87/18, чл. 61, ст. 1-3. 
22 ЗОП, чл. 24, ст. 1, тач. 9. 
23 Од лу ка о усва ја њу Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни 

гла сник РС, бр. 88/09. 
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је, по ред др жав ног, пре по знат као део је дин стве ног си сте ма на ци о нал не без-
бед но сти. Пра те ћи дух Стра те ги је, (тек) 2013. го ди не је усво јен За кон о при-
ват ном обез бе ђе њу (у да љем тек сту: ЗПО) ко ји уре ђу је „оба ве зно обез бе ђе ње 
и за шти ту од ре ђе них обје ка та, по сло ве и рад прав них и фи зич ких ли ца у 
обла сти при ват ног обез бе ђе ња, усло ве за њи хо во ли цен ци ра ње, на чин вр ше-
ња по сло ва и оства ри ва ње над зо ра над њи хо вим ра дом.“24

Под при ват ним обез бе ђе њем, у скла ду са ЗПО, под ра зу ме ва се „пру-
жа ње услу га, од но сно вр ше ње по сло ва за шти те ли ца, имо ви не и по сло ва ња 
фи зич ком и тех нич ком за шти том ка да ти по сло ви ни су у ис кљу чи вој над ле-
жно сти др жав них ор га на, као и по сло ве тран спор та нов ца, вред но сних и дру-
гих по шиљ ки, одр жа ва ње ре да на јав ним ску по ви ма, спорт ским при ред ба ма 
и дру гим ме сти ма оку пља ња гра ђа на (ре дар ска слу жба), ко је вр ше прав на 
ли ца и пред у зет ни ци ре ги стро ва ни за ту де лат ност, као и прав на ли ца и преду-
зет ни ци ко ји су обра зо ва ли уну тра шњи об лик ор га ни зо ва ња обез бе ђе ња за 
соп стве не по тре бе (са мо за штит на де лат ност).“25 ЗПO је пред ви ђе но да „услу ге 
при ват ног обез бе ђе ња не спа да ју у по ли циј ске и дру ге по сло ве без бед но сти 
ко је вр ше ор га ни др жав не упра ве“. У скла ду са тим, прав на ли ца и пред у зет-
ни ци ко ји има ју ли цен цу за вр ше ње по сло ва при ват ног обез бе ђе ња не мо гу 
вр ши ти по сло ве за шти те ли ца и имо ви не ко ји су у ис кљу чи вој над ле жно сти 
др жав них ор га на, ни ти при ме њи ва ти опе ра тив не ме то де и сред ства, од но сно 
опе ра тив но-тех нич ка сред ства и ме то де ко је ти ор га ни при ме њу ју на осно ву 
по себ них про пи са.26

До но ше њем ЗПО, за ко но да вац је пре по знао при ват но обез бе ђе ње као 
јед ног од су бје ка та ко ји уче ству ју у за шти ти оба ве зно обез бе ђе них обје ка та 
(кри тич на ин фра струк ту ра).27 Да је та ко, по твр ђу ју и по сло ви ко је аген ци је 
за при ват но обез бе ђе ње оба вља ју у скла ду са ЗПО.28 За шти та оба ве зно обез бе-

24 За кон о при ват ном обез бе ђе њу – ЗПО, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 104/13, 42/15 и 87/18, 
чл. 1. 

25 ЗПО, чл. 2, ст. 1. 
26 ЗПО, чл. 2, ст. 2 и 3. 
27 Вид. ЗПО, чл. 4 и 5 и За кон о кри тич ној ин фра струк ту ри, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 

87/18. 
28 У по сло ве при ват ног обез бе ђе ња спа да ју: 1) про це на ри зи ка у за шти ти ли ца, имо-

ви не и по сло ва ња; 2) за шти та ли ца и имо ви не фи зич ким и тех нич ким сред стви ма, као и 
по сло ви одр жа ва ња ре да на јав ним ску по ви ма, спорт ским при ред ба ма и дру гим ме сти ма 
оку пља ња гра ђа на у де лу ко ји ни је у над ле жно сти МУП-а; 3) пла ни ра ње, про јек то ва ње и 
над зор над из во ђе њем си сте ма тех нич ке за шти те, мон та же, пу шта ње у рад, одр жа ва ње си-
сте ма тех нич ке за шти те и обу ка ко ри сни ка; 4) обез бе ђе ње тран спор та и пре но са нов ца и 
вред но сних по шиљ ки у де лу ко ји ни је у над ле жно сти МУП-а. При то ме, прав на ли ца и 
пред у зет ни ци су ду жни да обез бе де усло ве и сред ства за вр ше ње на ве де них по сло ва у скла-
ду са ва же ћим стан дар ди ма и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је област без бед но сти и здра вља 
на ра ду. (ЗПО, чл. 6) Пре ма ми шље њу по је ди них ау то ра, ова кво (так са тив но) од ре ђе ње по-
сло ва при ват ног обeзб еђења мо же до ве сти (а ис по ста ви ло се у ме ђу вре ме ну да је и до ве ло) 
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ђе них обје ка та, у скла ду са оп штим ак том о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци-
ји, оба вља се уго вор ним ан га жо ва њем су бје ка та ли цен ци ра них за оба вља ње 
де лат но сти при ват ног обез бе ђе ња или као ор га ни зо ва на са мо за штит на де-
лат ност.29 За шти та ових обје ка та, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва и до но ше ње 
и спро во ђе ње про це ду ра у слу ча је ви ма ван ред них си ту а ци ја.

За раз ли ку од Сек то ра и по ли ци је, основ за ан га жо ва ње (де ло ва ње) 
при ват ног обез бе ђе ња на за шти ти љу ди и имо ви не је сте уго вор. У ЗПО се 
на во ди да ко ри сник услу га при ват ног обез бе ђе ња мо же ан га жо ва ти прав но 
ли це или пред у зет ни ка са мо на осно ву и у окви ру за кљу че ног пи са ног уго-
во ра чи ја је са др жи на од ре ђе на ЗПО,30 при че му се не мо гу ан га жо ва ти аген-
ци је ко је не ма ју ли цен цу.31 

Да би на аде ква тан на чин вр шио по сло ве при ват ног обез бе ђе ња, слу-
жбе ник обез бе ђе ња је за вре ме вр ше ња по сло ва фи зич ке за шти те овла шћен 
да: „1) из да упо зо ре ње или на ре ђе ње ли цу или за бра ни ли цу ула зак и бо ра-
вак у шти ће ном објек ту; 2) про ве ри иден ти тет ли ца; 3) за у ста ви и пре гле да 
ли це, пред ме те или пре во зно сред ство; 4) при вре ме но оду зме пред ме те; 5) 
при вре ме но за др жи ли це; 6) упо тре би сле де ћа сред ства при ну де, под усло-
ви ма утвр ђе ним овим за ко ном, и то: сред ства за ве зи ва ње, фи зич ку сна гу, 
га сни спреј, по себ но дре си ра не псе, ва тре но оруж је).“32

Ана ли зом ЗПО мо же мо за кљу чи ти да при ват но обез бе ђе ње, уко ли ко 
ис кљу чи мо пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра у окви ру објек та ко ји се обез бе-
ђу је, ни је укљу че но, од но сно не пред у зи ма по сло ве за шти те и спа са ва ња у 
ши рем оби му. Тач ни је, уло га при ват ног обез бе ђе ња, ка да су у пи та њу ван-
ред не си ту а ци је, огле да се пре све га у спре ча ва њу свих оних по ја ва ко је мо гу 
до ве сти до про гла ше ња ван ред не си ту а ци је (еле мен тар не не по го де – по пла-
ве, по жа ри, кли зи шта и тех нич ко-тех но ло шке не сре ће). При ват но обез бе-
ђе ње уко ли ко ни је у мо гућ но сти да спре чи на ста ја ње штет них по сле ди ца 
по без бед ност љу ди и имо ви не има за да так да оба ве сти над ле жне др жав не 

до то га да ван за ко на оста ну не ки од без бед но сних по сло ва ко ји би тре ба ло да се оба вља ју 
у истом ре жи му. Та сла бост ЗПО је мо гла би ти из бег ну та та ко што би се омо гу ћи ло да се о 
под не тим зах те ви ма, а у за ви сно сти од про це не по ли ци је, ли цен ци ра ње вр ши и за дру ге 
по сло ве за ко је се под истим усло ви ма и истом по ступ ку утвр ди да је су без бед но сни (тзв. 
ре зер вна кла у зу ла о по себ ној ли цен ци). Ка ко ис прав но за кљу чу је С. Ми ле тић, „ли цен ца 
ни је са мо до зво ла као што је то пред ви ђе но ЗПО, већ има и тр жи шну вред ност. Она пред-
ста вља до каз о ком пе тент но сти и ис пу ње но сти ми ни мал них усло ва ко ји га ран ту ју од ре ђе-
ни стан дард услу ге, због че га би ре ал но би ло оче ки ва ти да би се вре ме ном по ве ћао број 
зах те ва за до би ја ње тих ‚по себ них ли цен ци‘.“ (Сло бо дан Ми ле тић, Ко мен тар За ко на о 
при ват ном обез бе ђе њу, Прав ни ин струк тор, 57/2013) 

29 ЗПО, чл. 5, ст. 2. 
30 ЗПО, чл. 20, ст. 2. 
31 ЗПО, чл. 19 и чл. 20, ст. 1 и 3.
32 ЗПО, чл. 46, ст. 1. 
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ор га не (функ ци ја оба ве ша ва ња), пр вен стве но над ле жне ор га ни за ци о не је ди-
ни це Сек то ра и по ли ци је, као и хит ну ме ди цин ску по моћ. На кон про гла ше-
ња ван ред не си ту а ци је, при ват но обез бе ђе ње има за да так да спро во ди ме ре, 
али опет у окви ру објек та ко ји се шти ти, ко је из да је над ле жни штаб за ван-
ред не си ту а ци је.

5. (НЕ)СА РАД ЊА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И ПРИ ВАТ НОГ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА  
У ВАН РЕД НИМ СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

Са вре ме ни без бед но сни про бле ми и тен ден ци је у раз ви је ним зе мља ма 
иду у прав цу раз ви ја ња са рад ње по ли ци је (и дру гих др жав них без бед но сних 
струк ту ра) и при ват ног обез бе ђе ња. Јед на од тих обла сти са рад ње је сте и 
мо гућ ност за јед нич ког де ло ва ња при ват ног обез бе ђе ња и по ли ци је у раз ли-
чи тим ре дов ним, а на ро чи то кри зним и ван ред ним окол но сти ма, као што су 
ван ред не си ту а ци је. Овај об лик са рад ње ни је прав но уре ђен у на шој зе мљи, 
иа ко по сто је од ре ђе ни раз ло зи ко ји мо гу оправ да ти по сто ја ње те са рад ње, 
на обо стра ну ко рист. Овај об лик са рад ње је са мо је дан од ви до ва са рад ње у 
кон тек сту раз во ја кон цеп та јав но-при ват ног па рт не р ства у обла сти (јав не) 
без бед но сти и по ла ко по ста је пред мет ин те ре со ва ња стуч не и на уч не јав но-
сти.33 По ла зе ћи од то га, у на ред ном де лу ће мо се кри тич ки освр ну ти на по-
сто је ћи те о риј ски, по зи тив но прав ни и стра те шки оквир де ло ва ња по ли ци је 
и при ват ног обез бе ђе ња, са ци љем ука зи ва ња на оправ да ност укљу чи ва ња 
при ват ног обез бе ђе ња у ак тив но сти на кон про гла ше ња ван ред не си ту а ци је.

На по чет ку је нео п ход но ис та ћи да по ли ци ја и то ком ан га жо ва но сти у 
ван ред ним си ту а ци ја ма (ко ја су не свој стве на по ли ци ји) на ста вља са оба вља-
њем ре дов них за да та ка и (по ли циј ских) по сло ва. Због то га се у те о ри ји, услов-
но ре че но, де ло ва ње по ли ци је у ван ред ним си ту а ци ја ма мо же по де ли ти на 
три фа зе: пре, то ком и на кон ван ред не си ту а ци је.34 Пр ва фа за је при прем на 
фа за у ко јој је нео п ход но пред у зе ти хит не ме ре и пре ћи из ре жи ма ре дов ног 
оба вља ња по сло ва ка оба вља њу по сло ва у ван ред ним при ли ка ма. Дру га фа за 
под ра зу ме ва ан га жо ва ње ве ћег бро ја по ли циј ских слу жбе ни ка, у за ви сно сти 
од ин тен зи те та и раз ме ра ван ред них си ту а ци ја. За ову фа зу је ка рак те ри стич-
но то да до ла зи до из ра зи те на прег ну то сти ра да по ли циј ских слу жбе ни ка 
(а на ро чи то ло кал них по ли циј ских ста ни ца или ис по ста ва на чи јем је под-

33 Вид. Не над Ра ди во је вић, Јав но-при ват но па рт не р ство у обла сти јав не без бед но сти 
у раз ви је ним зе мља ма са по себ ним освр том на Ре пу бли ку Ср би ју, нео д бра ње на док тор ска 
ди сер та ци ја, до ступ на на https://cris.uns.ac.rs/Dow nlo ad Fi le Ser vlet/jav ni U vid155505547243362.
pdf ? con trol Num ber=(BI SIS)110598&fi le Na me=155505547243362.pd f&id =12761 (04.06.2019. 
го ди не) 

34 Да не Су бо шић, Ор га ни за ци ја и по сло ви по ли ци је, Бе о град 2017, 291.



123

руч ју про гла ше на ван ред на си ту а ци ја). Тре ћа фа за у нај ве ћој ме ри за ви си 
од вр сте и по сле ди ца на ста ле ван ред не си ту а ци је и ве за на је за за вр ше так 
спа си лач ких и дру гих ак тив но сти.35

Спе ци фич ност ан га жо ва ња по ли ци је у ван ред ним си ту а ци ја ма је сте да 
она до во ди до од ре ђе них ор га ни за ци о них и функ ци о нал них про ме на. То су 
пре све га: из ме на ре жи ма ње ног функ ци о ни са ња у прав цу по ве ћа ња ин тен-
зи те та и ду жи не тра ја ња ак тив но сти при пад ни ка; по тре бе за ан га жо ва њем 
до дат них сна га (нпр. по моћ не по ли ци је); са рад ње са дру гим ор га ни ма и 
ор га ни за ци ја ма; при ла го ђа ва ња ор га ни за ци о не струк ту ре, од но сно ства ра ња 
при вре ме них (јед но крат них) ор га ни за ци о них струк ту ра (од ре ди, је ди ни це, 
ти мо ви и гру пе) по ли ци је. Број, ве ли чи на, са став и попуњенoст та квих при-
вре ме них ор га ни за ци о них је ди ни ца за ви се од раз ме ра, ка рак те ра и спе ци-
фич но сти на ста лих услед ван ред не си ту а ци је, по тре бе из вр ше ња од ре ђе них 
за да та ка, као и број но сти при пад ни ка по ли ци је и по моћ не по ли ци је.36

Ис ку ства са ка та стро фал ним по пла ва ма на на шим про сто ри ма то ком 
2005. го ди не и то ком ма ја 2014. го ди не, по жа ри ма у лет њем пе ри о ду то ком 
2007. го ди не, зе мљо тре сом у Кра ље ву 2010. го ди не, из у зет но хлад ним пе ри-
о дом то ком по чет ка 2012. го ди не, као и дру ге еле мен тар не не по го де су, из-
ме ђу оста лог, ука за ли на по тре бу за по сто ја њем са ста ва по моћ не по ли ци је. 
На и ме, мо гућ ност фо р ми ра ња по моћ ног са ста ва по ли ци је је би ла пред ви ђе на 
још За ко ном о по ли ци ји из 2005. го ди не.37 Ме ђу тим, упр кос нор ма тив ним 
ак тив но сти ма Вла де, као и до но ше њем но вог За ко на о по ли ци ји 2016. го ди не, 
овај са став по ли ци је још увек ни је фор ми ран. По моћ на по ли ци ја пред ста вља 
нов ин сти тут у на шем пра ву ко ји за ме њу је не ка да шњи ре зер вни са став по-
ли ци је.38 Су штин ска раз ли ка из ме ђу не ка да шњег ре зер вног са ста ва и са да 
по моћ не по ли ци је је у то ме што се ре зер вни са став за сни вао на прин ци пу 
оба ве зно сти (вој них об ве зни ка), док се по моћ на по ли ци ја за сни ва на прин-
ци пу до бро вољ но сти (за ин те ре со ва но сти за слу жбу у по моћ ној по ли ци ји).39

Ак ту ел ним За ко ном о по ли ци ји пред ви ђе но је да се „по моћ на по ли ци-
ја мо же обра зо ва ти за из вр ша ва ње по ли циј ских по сло ва у слу ча је ви ма ка да 
тре ба на док на ди ти ан га жо ва ње ве ли ког бро ја по ли циј ских слу жбе ни ка за 
из вр ша ва ње за да та ка: 1) ви со ког без бед но сног ри зи ка; 2) у при род ним и дру-
гим не сре ћа ма; 3) обез бе ђи ва ња др жав не гра ни це; 4) у дру гим слу ча је ви ма 
ка да је угро же на уну тра шња без бед ност. Из у зет но, по моћ на по ли ци ја мо же 
би ти ан га жо ва на и ка да по сто ји обо стра ни ин те рес МУП-а и ло кал не са мо-

35 Д. Мла ђан, 238. 
36 Ibid. 240-242.
37 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 101/05, чл. 191 и 192.
38 Сре тен Ју го вић, Управ на функ ци ја по ли ци је, Бе о град 2013, 146. 
39 Сло бо дан Ми ле тић, Ко мен тар За ко на о по ли ци ји, Бе о град 2009, 369. 
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у пра ве по осно ву по себ них спо ра зу ма.“40 На ве де но упу ћу је на мо гућ ност 
ан га жо ва ња по моћ не по ли ци је у слу ча је ви ма про гла ше ња ван ред не си ту а-
ци је (или ка ко за ко но да вац на во ди „у при род ним и дру гим не сре ћа ма“). 
Та ко ђе, зна чај ну (и по зи тив ну) но ви ну пред ста вља и мо гућ ност да се афир-
ми ше уло га ло кал не са мо у пра ве у оства ри ва њу без бед но сти. Ово је на ро-
чи то зна чај но за оне ло кал не са мо у пра ве ко је су под ло жни је еле мен тар ним 
не по го да ма.

На при пад ни ке по моћ не по ли ци је, ка да су ан га жо ва ни, сход но се при-
ме њу ју од ред бе За ко на о по ли ци ји ко је се од но се на пра ва и ду жно сти41 по-
ли циј ских слу жбе ни ка. О упо тре би по моћ не по ли ци је за из вр ша ва ње по ли-
циј ских по сло ва од лу чу је ми ни стар, на пред лог ди рек то ра по ли ци је. Бли жи 
усло ви за из бор кан ди да та, пра ва и оба ве зе при пад ни ка по моћ не по ли ци је, 
обу ка, на чин ан га жо ва ња, као и ор га ни за ци ја и рад по моћ не по ли ци је би ће 
уре ђе ни пред мет ном уред бом Вла де.42 Ме ђу тим, и по ред два За ко на о по ли-
ци ји (из 2005. и 2016. го ди не) и две Уред бе43 до не те на осно ву та два за ко на, 
ин сти тут по моћ не по ли ци је још увек ни је за жи вео у на шој прак си. Тре нут но, 
у прав ном по рет ку не ма ни јед не уред бе о по моћ ној по ли ци ји,44 а ка ко ства-
ри сто је, из гле да да ова вр ста по ли ци је не ће ни би ти фо р ми ра на у бли ској 
бу дућ но сти. Због то га би пре ма ми шље њу не ких ау то ра би ло нео п ход но у 
пред сто је ћем пе ри о ду раз ми сли ти о про ме ни кон цеп та по моћ не по ли ци је, 
од но сно, нео п ход но је узе ти у об зир мо гућ ност фор ми ра ња по моћ не по ли-
ци је по мо би ли за циј ском прин ци пу, с об зи ром на то да је те шко оче ки ва ти 
да се у да на шњим усло ви ма гра ђа ни (ка ко ји ма је овај кон цепт пр вен стве но 
окре нут) до бро вољ но при ја ве у слу жбу по моћ не по ли ци је.45

Не дав на ис тра жи ва ња у овој обла сти ука зу ју на не ко ли ко кључ них по-
ка за те ља ко ји ма се оправ да ва мо гућ ност ан га жо ва ња слу жбе ни ка при ват ног 
обез бе ђе ња као по моћ ног са ста ва по ли ци је.46 На и ме, слу жбе ни ци при ват ног 
обез бе ђе ња су (де ли мич но) об у че ни ка да је у пи та њу област ван ред них си-
ту а ци ја.47 На рав но, у пи та њу је об у че ност за ан га жо ва ње ис кљу чи во у окви ру 

40 ЗОП, чл. 249, ст. 1 и 2.
41 Што зна чи и мо гућ ност при ме не по ли циј ских овла шће ња, при че му ће се та пи та ња 

бли же уре ди ти уред бом ко ју ће до не ти Вла да.
42 ЗОП, чл. 249, ст. 3–5. 
43 Уред ба о слу жби у по моћ ној по ли ци ји и пра ви ма и ду жно сти ма по моћ них по ли ца-

ја ца, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 27/06 и 109/09; Уред ба о слу жби у по моћ ној по ли ци ји, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 109/16. 

44 Уред ба о пре стан ку ва же ња Уред бе о слу жби у по моћ ној по ли ци ји, Слу жбе ни гла-
сник РС, бр. 2/17. 

45 Н. Ра ди во је вић, 233. 
46 Вид. Ibid. 225. 
47 Јед на од основ них те мат ских це ли на у по гле ду обу ке ко ју су про шли слу жбе ни ци 

при ват ног обез бе ђе ња (та да кан ди да ти) је сте и област „Про це ду ре у ван ред ним си ту а ци ја ма“. 
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објек та ко ји се шти ти. Ме ђу тим, обу ка ко ју су про шли се сва ка ко не сме 
за не ма ри ти и мо же би ти осно ва за кон ци пи ра ње обу ке ко ја би би ла при ла-
го ђе на слу жбе ни ци ма при ват ног обез бе ђе ња у њи хо вом ши рем ан га жо ва њу 
у ван ред ним си ту а ци ја ма, а у окви ру по моћ ног са ста ва по ли ци је. По сло ви 
ко је оба вља ју, као и овла шће ња ко ја има ју у скла ду са ЗПО ука зу ју на мо гућ-
ност њи хо вог ан га жо ва ња у ак тив но сти ма свој стве ним ре дов ном по ли циј-
ском са ста ву и дру гим над ле жним слу жба ма (нпр. кон тро ла при сту па угро-
же ном под руч ју, пру жа ње пр ве ме ди цин ске по мо ћи, ева ку а ци ја, за шти та 
ма те ри јал них до ба ра, аса на ци ја те ре на и др). 

Да ље, слу жбе ни ци и аген ци је у ко ји ма су за по сле ни су ли цен ци ра ни 
(што укљу чу је и од ре ђе ни вид се лек ци је ка дро ва – про ла зак без бед но сне 
про ве ре, пси хо фи зич ка спо соб ност и др.). У пи та њу су ли ца ко ја већ по се-
ду ју опре му за оба вља ње по сло ва, та ко да ни је по треб но ула га ти до дат на 
сред ства у њи хо во опре ма ње. Та ко ђе, нео п ход но је узе ти у об зир још јед ну 
од пред но сти при ват ног обез бе ђе ња, а то су број ност (из ме ђу 30.000-40.000 
ли цен ци ра них фи зич ких ли ца) и по кри ве ност те ри то ри је (ко ја је зна чај ни ја 
и од оне ко ју по кри ва ју по ли циј ски слу жбе ни ци). То зна чи да је, у јед ном 
ре ла тив но крат ком вре ме ну, на кон до дат них (спе ци ја ли стич ких) обу ка, мо-
гу ће на док на ди ти ве ћи број при пад ни ка по ли ци је нео п хо дан за спре ча ва ње 
или са ни ра ње по сле ди ца на ста лих услед ка та стр о фа. Упр кос то ме, ови по тен-
ци ја ли и мо гућ но сти ни су пре по зна ти у на шем по зи тив но прав ном окви ру 
ко ји уре ђу је ор га ни за ци ју и де ло ва ње по ли ци је и при ват ног обез бе ђе ња, као 
и област ван ред них си ту а ци ја.48

По зи тив на за кон ска од ред ба о мо гућ но сти ан га жо ва ња при ват ног обез-
бе ђе ња би ла је пред ви ђе на у За ко ну о ван ред ним си ту а ци ја ма из 2009. го ди не. 
Тим за ко ном је би ло пред ви ђе но да у ван ред ним си ту а ци ја ма уче ству ју и тзв. 
оспо со бље на прав на ли ца. У пи та њу су при вред на дру штва и дру га прав на 
ли ца ко ја су оспо со бље на и опре мље на за за шти ту и спа са ва ње. Из ме ђу оста-
лих, ту су спа да ли и при вред ни су бјек ти из обла сти при ват ног обез бе ђе ња.49 
При то ме, ли сту оспо со бље них прав них ли ца на ре пу блич ком ни воу утвр ђу-
је Вла да, на по кра јин ском Вла да АПВ, а на ло кал ном ни воу из вр шни ор га ни 
вла сти.50 Ме ђу тим, за ни мљи во је да ни у ре пу блич кој ни у по кра јин ској од-
лу ци су бјек ти при ват ног обез бе ђе ња ни су пре по зна ти као су бјек ти од зна ча-
ја за спре ча ва ње и са ни ра ње по сле ди ца на ста лих услед ван ред них си ту а ци ја.51 

(Вид. Пра вил ник о про гра ми ма и на чи ну спро во ђе ња обу ке за вр ше ње по сло ва при ват ног 
обез бе ђе ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 117/14) 

48 Н. Ра ди во је вић, 225. 
49 ЗВС, чл. 8, тач. 25. 
50 ЗВС, чл. 17, ст. 3, чл. 14, ст. 1, тач. 8 и чл. 15, ст. 1, тач. 8. 
51 Од лу ка о од ре ђи ва њу овла шће них и оспо со бље них прав них ли ца за за шти ту и спа са-

ва ње у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/11 и Од лу ка о од ре ђи ва њу овла шће них 
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То ни је учи ње но ни по кра јин ском Од лу ком о од ре ђи ва њу овла шће них и оспо-
со бље них прав них ли ца за за шти ту и спа са ва ње.52

У ЗПО не ма од ред би о мо гућ но сти ан га жо ва ња при ват ног обез бе ђе ња 
у слу ча је ви ма про гла ше ња ван ред них си ту а ци ја, као што је то би ло пред-
ви ђе но За ко ном о ван ред ним си ту а ци ја ма. За оче ки ва ти је би ло, пре ма ми-
шље њу ау то ра, да се и у ЗПО (ко ји је, под се ћа мо још јед ном, до нет че ти ри 
го ди не на кон За ко на о ван ред ним си ту а ци ја ма) на ђу ма кар на чел не од ред бе 
о ан га жо ва њу при ват ног обез бе ђе ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, за јед но са 
по ли циј ским слу жбе ни ци ма. 

У За ко ну о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним 
си ту а ци ја ма,53 при ват но обез бе ђе ње се уоп ште из ри чи то не спо ми ње као 
је дан од еле ме на та сна га си сте ма сма ње ња ри зи ка од ка та стро фа и упра вља-
ња ван ред ним си ту а ци ја ма.54 Истим за ко ном је та ко ђе про пу ште на при ли ка 
да се сек тор при ват ног обез бе ђе ња укљу чи у спре ча ва ње и са ни ра ње по сле-
ди ца услед ка та стро фа, у де лу ве зном за је ди ни це ци вил не за шти те. За ко ном 
је за др жа но ре ше ње прет ход ног за ко на, а то је да је ди ни це ци вил не за шти те 
оп ште на ме не обра зу ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, док спе ци ја ли зо ва не 
је ди ни це ци вил не за шти те обра зу је МУП. При то ме, је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве мо же би ти осло бо ђе на оба ве зе обра зо ва ња је ди ни ца ци вил не за-
шти те оп ште на ме не, уко ли ко на ње ној те ри то ри ји по сто ји до бро вољ но 
ва тро га сно дру штво,55 ко је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве фи нан си ра и ко је у 
свом са ста ву има фор ми ра ну, об у че ну и опре мље ну ва тро га сну је ди ни цу од 
нај ма ње 20 при пад ни ка. С тим у ве зи, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра 
има ти уго во ром де фи ни сан од нос са до бро вољ ним ва тро га сним дру штвом 
у сми слу оба ве зно сти њи хо вог уче шћа у за шти ти и спа са ва њу љу ди и ма те-
ри јал них до ба ра у ван ред ним си ту а ци ја ма, као и оба ве зу да де лом фи нан-
си ра њи хо во опре ма ње и об у ча ва ње.56 Ов де се мо же по ста ви ти пи та ње за што 
по овом мо де лу ни је пред ви ђе на и мо гућ ност ан га жо ва ња и аген ци је за 

и оспо со бље них прав них ли ца за за шти ту и спа са ва ње у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 26/18.

52 Слу жбе ни лист АПВ, бр. 13/13.
53 За кон је сту пио на сна гу 21. но вем бра 2018. го ди не.
54 ЗУВС, чл. 13, ст. 3. Као сна ге си сте ма сма ње ња ри зи ка од ка та стро фа и упра вља ња 

ван ред ним си ту а ци ја ма од ре ђе ни су: шта бо ви за ван ред не си ту а ци је, је ди ни це ци вил не 
за шти те, ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це, Слу жба 112, По ли ци ја, Вој ска Ср би је, Цр ве ни 
крст Ср би је, Гор ска слу жба спа са ва ња, Ва тро га сни са вез Ср би је, Са вез ра дио ама те ра Ср-
би је, по ве ре ни ци, од но сно за ме ни ци по ве ре ни ка ци вил не за шти те, гра ђа ни, удру же ња 
гра ђа на и ор га ни за ци је чи ја је де лат ност од по себ ног ин те ре са за раз вој и функ ци о ни са ње 
си сте ма.

55 Област до бро вољ ног ва тро га ства је по пр ви пут све о бу хват но уре ђе на код нас. Вид. 
За кон о до бро вољ ном ва тро га ству, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 87/18. 

56 ЗУВС, чл. 79, ст. 2, чл. 80 и чл. 81, ст. 1. 
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при ват но обез бе ђе ње, с тим што би за ко ном сва ка ко тре ба ло про пи са ти оба-
ве зну (спе ци ја ли стич ку) обу ку за слу жбе ни ке при ват ног обез бе ђе ња ко ју 
би фи нан си ра ле аген ци је и(ли) ло кал на са мо у пра ва. На ве де но би под ста кло 
тр жи шну утак ми цу из ме ђу аген ци ја, а ло кал на са мо у пра ва би до би ла још 
јед ног об у че ног, опре мље ног и по у зда ног парт не ра у за шти ти и спа са ва њу 
љу ди и ма те ри јал них до ба ра.57

6. ЗА КЉУ ЧАК

По ред Сек то ра за ван ред не си ту а ци је, ко ји је при мар но за ду жен за ак-
тив но сти ве за не за за шти ту и спа са ва ње љу ди и имо ви не у слу ча је ви ма 
ван ред не си ту а ци је, зна чај ну уло гу у пред у зи ма њу ак тив но сти пре, то ком 
и на кон про га ша ва ња ван ред них си ту а ци ја има и по ли ци ја. Све ве ћи број и 
ра зор не по сле ди це услед еле мен тар них не по го да зах те ва ју по ве ћа но ан га-
жо ва ња свих при пад ни ка МУП-а, па са мим тим и по ли ци је. Бит но је на гла-
си ти да ан га жо ва ње по ли циј ских слу жбе ни ка у ван ред ним си ту а ци ја ма 
по себ но оп те ре ћу је њи хов рад, с об зи ром на то да је нео п ход но из вр ша ва ти 
и ре дов не по ли циј ске по сло ве и за дат ке. У та квим си ту а ци ја ма нео п ход но 
је при ла го ди ти ор га ни за ци о ну струк ту ру и де ло ва ње по ли ци је. Је дан од 
ме ха ни за ма у том ци љу је сте и ак ти ви ра ње је ди ни ца по моћ не по ли ци је, 
пред ви ђе но За ко ном о по ли ци ји.

Ка ко ин сти тут по моћ не по ли ци је још увек ни је за жи вео у на шој прак си, 
иа ко је у наш прав ни си стем уве ден још 2005. го ди не, нео п ход но је раз ми сли-
ти о ње го вом по нов ном и дру га чи јем осми шља ва њу. На и ме, мо гућ ност фор ми-
ра ња по моћ ног са ста ва по ли ци је за сно ва на је на прин ци пу до бро вољ но сти, 
због че га је нео п ход но раз ми сли ти о то ме да се она за сни ва на прин ци пу мо-
би ли за ци је. Узи ма ју ћи у об зир све о бу хват не ре фор ме си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти на кон 2000. го ди не, ко је укљу чу ју и уки да ње вој ног ро ка, по-
ста ви ло се пи та ње ко ји би то круг ли ца мо гао би ти мо би ли сан. По ла зе ћи од 
број но сти при пад ни ка сек то ра при ват ног обез бе ђе ња, њи хо ве (де ли мич не) 
об у че но сти и опре мље но сти као и при су ства на те ре ну, они пред ста вља ју 
ло ги чан из бор. На рав но, ка ко су бјек ти при ват ног обез бе ђе ња де лу ју по тр-
жи шним прин ци пи ма, нео п ход но је ува жи ти и њи хо ве еко ном ске ин те ре се 
ко ји ће би ти пред мет уго во ра из ме ђу аген ци ја, њи хо вих за по сле них и МУП-а.

Оно што је нео п ход но ура ди ти је су од ре ђе не ин тер вен ци је у За ко ну о 
при ват ном обез бе ђе њу, као и За ко ну о спре ча ва њу ри зи ка од ка та стро фа и 
упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма, у ко ји ма би се на чел но де фи ни са ла 
уло га при ват ног обез бе ђе ња у ак тив но сти ма и на кон про гла ше ња ван ред не 

57 Н. Ра ди во је вић, 228. 
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си ту а ци је. Сва оста ла пи та ња би ла би уре ђе на пра те ћим под за кон ским ак ти-
ма, у ко је спа да и пред мет на уред ба о по моћ ној по ли ци ји, ко ју тре ба до не ти 
у скла ду са За ко ном о по ли ци ји. На тај на чин, це ло ку пан си стем за шти те и 
спа са ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји би ће до дат но „оја чан“; на тај на чин, би ће мо 
и ко рак бли же ин те гра ци ји сек то ра при ват ног обез бе ђе ња у си стем на ци о-
нал не без бед но сти, као што је то и пред ви ђе но Стра те ги јом на ци о нал не 
без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је. 
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Abstract: Emer gency si tu a ti ons re qu i re spe cial and ad di ti o nal ac ti vi ti es from 
the sta te aut ho ri ti es, as well as from dif fe rent pri va te bo di es and su bjects. Among 
sta te aut ho ri ti es im por tant ro le is gi ven to the Mi ni stry of in ter nal af fa irs; among 
pri va te bo di es and su bjects, im por tant ro le co uld be gi ven to the pri va te se cu rity. 
Star ting from that po si tion, the aut hors are trying to find the way of using pri va te 
se cu rity bo di es in emer gency si tu a ti ons, in co o pe ra tion with the po li ce. Aim of the 
aut hors is to cri ti cally analyze our le gi sla tion and to re com mend the me ans of 
this co o pe ra tion. 
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