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ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА

Сажетак: Безбедносне агенције и службе у модерном свету не могу 
бити ефикасне без одговарајућег образовања и обуке. Ово нарочито важи 
за полицију као централну институцију задужену за безбедност у сва-
кој земљи. Полиција је и као функција и као организација/институција 
старија од полицијског образовања и обуке. Када су друштва постала 
сложена, и сама полицијска функција је постала сложенија, а обављање 
полицијских задатака постало је захтевније и подразумевало је потребу 
поседовања одређеног корпуса знања, вештина и навика, а током време-
на и усвајање одређених вредности. У одговору на ове захтеве настали су 
различити облици полицијског образовања и обуке на различитим ниво-
има са различитим начинима организације, квалитета итд. Полицијска 
обука разликује се од једне до друге земље. Међутим, у модерним полиција-
ма њихови припадници данас не могу успешно обављати своје послове и 
задатке без одговарајућег образовања и/или обуке и ова тема дошла је у 
центар пажње модерних и ефективних полицијских организација.  

Kључне речи: безбедност, полиција, обука, образовање, police training, 
police education, police 
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УВОД

Када се посматра историјски и компаративно, полиција је (и као фун-
кација и као организација/институција) старија од полицијског обра-
зовања/обуке. Она је у почетку попуњавана припадницима који нису 
морали да испуњавају неке посебне услове, осим одређених психофи-
зичких предиспозиција и, могуће, елементарне писмености. Такође, они 
нису морали да пролазе пре ступања у службу кроз неки институцио-
нализовани облик обуке. Обука за обављање полицијских послова била 
је базирана на приницпу „учење радећи“ (learnig by doing) и на учењу из 
искуства старијих колега (Milosavljević, 1997).

Током развоја друштава која су постајала све сложенија, усложавала 
се и сама полицијска функција (проширење мандата или компетанције 
за све већи број полицијских послова), тако да је обављање полицијских 
послова такође постало све сложеније и захтевније, те је условљавало 
нужност поседовања или стицања одређеног корпуса знања, вештина и 
навика, а током времена и усвајање одређених вредности од значаја за 
коректно обављање полицијског посла. Поред тога, у полицијским ор-
ганизацијама развила се интерна подела рада, односно интерна специја-
лизација за обављање одређених међусобно повезаних полицијских 
послова, међу којима су посебно место имали превенција и сузбијање 
криминала. У одговору на ове захтеве, појавили су се различити обли-
ци полицијског образовања и обуке1 на различитим нивоима. И раније, 
али и данас полицијска обука се разликује од земље до земље.2 

Без обзира на бројне разлике оно што је заједничко за све модерне 
полиције јесте чињеница да њихови припадници данас не могу успешно 
обављати своје послове без стицања и сталног ажурирања и усаврша-
вања релевантних знања, вештина и навика. Ово је предуслов за про-
фесионализацију полиције, али такође и судбина сваке организације у 
модерном, изузетно динамичном друштвеном окружењу „друштва које 
учи“ (learning society) и у коме су практично сви појединци осуђени на 
доживотно учење (longlife learning).

Полицијско образовање и обука данас су у центру пажње модерних 
1    Под термином образовање мислимо на стицање специјалних теоријских знања и одређених 

практичних вештина које воде ка стицању формалне квалификације (дипломе), које траје неколико 
година, док под појмом образовање подразумевамо стицање специфичног полицијског знања и 
вештина које не води стицању формалне дипломе, а може укључити издавање посебних сертификата, 
које је у принципу знатно краће, усмерено је примарно ка учењу конкретних практичних вештина 
и по обиму знатно ужег специјализованог фонда теоријског знања (Milosavljević, 1997: 54). 

2    На пример, Уједињено Краљевство, земља са модерном и веома ефикасном полицијом која ужива 
велики углед у јавности, нема институцију задужену за полицијско образовање у ужем смислу, али 
има врхунски систем полицијске обуке.



99Образовање и обука за безбедност пред новим изазовима

и ефективних полицијских организација. Формирање полицајца који 
се ефикасно бори против све бројнијих и озбиљнијих безбедносних 
претњи на почетку XXI века, и који при том мора да води рачуна о за-
штити људских права, рестриктивно користи полицијска овлашћења, 
рационално алоцира и користи фондове, познаје модерне информа-
ционо-комуникационе технологије, средства и методе модерног поли-
цијског рада – све то је незамисливо без веома развијеног система по-
лицијског образовања и обуке. Ова полазишта су, мање или више, иста 
за све модерне полицијске снаге/службе, мада се специфична решења 
разликују. С друге стране, као последица глобализације и све интензив-
није међудржавне и међународне полицијске сарадње јављају се такође 
и тенденције конвергенције различитих система, унификације настав-
них планова и програма, имплементације нових наставних метода које 
нису усмерене на наставнике и предаваче, већ на ученике/студенте и 
полазнике обуке, развој њихове креативности и независно креативно 
решавање проблема. У потрази за оптималном равнотежом између те-
оријских и практичних садржаја, полицијске образовне институције се 
отварају и повезују са институцијама цивилног школства, док разлика 
између образовања и обуке почиње да бледи. 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЦИОНАЛНИХ СИСТЕМА 
ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКЕ 

У оквиру истраживачког пројекта Образовање и обука професио-
налних припадника полиције сагледани су модели образовања поли-
ције у укупно девет земаља – пет развијених западних земаља (Шведска, 
Канада, Енглеска, Немачка и Француска) и четири земље у транзицији 
(Република Чешка, Словенија, Хрватска и Румунија).3 Наравно да овај 
преглед/избор никако не покрива све релевантне земље за посматрану 
тему. Он је био пре свега условљен (не)доступношћу адекватних извора 
информација. Услед тога он и нема аспирацију да буде свеобухватан и 
вредна искуства других земаља која недостају треба надокнадити и са-
гледати у наредним истраживањима.  

Такође, ниво и квалитет увида у системе појединих земаља значајно 
варира, што је такође делом условљено доступношћу извора. Међутим, 
упркос ограничености овог увида, могу се извући одређени закључци и 

3    Истраживање је урађено на основу прегледа литературе и студијских посета установама задуженим 
за полицијску обуку у Уједињеном Краљевству (CENTREX), Kраљевини Шведској (Swedish National 
Police Academy) и Румунији (Police Academy Alexander Ioan Cuza). Налази и закључци су засновани 
на свим овим импутима, а референце су наведене на крају текста. 
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оцене. Они могу бити корисни и могуће применљиви током даљег раз-
воја система образовања и обуке полиције у земљама Западног Балкана. 

Најзначајнији налази упоредних искустава у организацији и функ-
ционисању система полицијског образовања и обуке могу се сумирати 
као што следи.

Сваки покушај да се опише историја или актуелна ситуација у обла-
сти полицијског образовања и обуке на глобалном нивоу јесте у најмању 
руку проблематичан подухват са неизвесним исходом. Једина ствар која 
је неупитна јесте чињеница да улазак у полицијску организацију у сва-
кој од анализираних земаља, а и, сигурно је, у великој већини других, 
није могућ без неког облика полицијског образовања, односно обуке. 
То је неопходан предуслов да би појединац постао припадник „плавог 
братства“ (blue brotherhood).

Сваки покушај да се изврши класификација земаља с обзиром на 
врсту/облик полицијског образовања и обуке такође се суочава са оз-
биљним потешкоћама и препрекама. Поред саме различитости система 
појединих земаља, покушаји класификације суочавају се и са концепту-
алним непрецизностима и терминолошком неконзистентношћу.4

Међутим, могуће је разликовати системе у којима више и високе ни-
вое образовања у области полицијских наука и безбедности обезбеђују 
цивилни колеџи и универзитети који су изван полиције, и полицијске 
институције које организују само полицијску обуку која укључује пре 
свега практична знања и вештине. Ова оштра дистинкција између тео-
рије која „припада“ универзитетима и праксе за коју су задужене поли-
цијске организације јесте карактеристика Уједињеног Краљевства, као и 
земаља англосаксонске традиције.

За европске земље карактеристично је да је полицијска обука по-
степено еволуирала у полицијско образовање на различитим нивоима 
у институцијама лоцираним унутар или изван полицијских органи-
зација, али које су мање или више функционално повезане са поли-
цијским организацијама. 

Поред тога, у Европи постоје полицијске школе чије су активности на 
граници између образовања и обуке.5 Такође, међународне институције 
задужене за обуку полиције показују све већу отвореност за спољашњи 
систем и утицај цивилног друштва и његових образовних институција. 

Коначно, неопходно је нагласити да се повећава конвергенција из-
4   Tако се, на пример, термин „полицијска академија“ односи на полицијске курсеве (обуку), а некада 

и на образовање полицијских службеника на универзитетском нивоу. Нема јасне дистинкције 
термина школовање, образовање/едукација, обука/тренинг итд. 

5   На пример, у Немачкој и посебно Шведској где је Национална Полицијска Академија акредитовала 
програм да би добила академски степен.
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међу ових система у оквиру система универзитетског образовања, по-
свећује се повећана пажња практичним знањима и вештинама и поли-
цијска обука траје све дуже и укључује све већи фонд теоријског знања 
из различитих дисциплина. Услед овога, практично једина разлика, од-
носно критеријум за дистинкцију образовања и обуке јесте издавање 
формалне дипломе која је екстерно валидна (образовање) или интерно 
валидног сертификата (обука).

У исто време постојећа разноликост у системима полицијског об-
разовања и обуке представља препреку за интеграцију и међународну 
сарадњу, али такође и за пројекте и друге заједничке активности и уна-
пређење капацитета полицијских служби за борбу против организова-
ног криминала, тероризма, кријумчарења људи, насилног криминала 
итд. Активности Савета Европе и Европске уније у настојању да хармо-
низују полицијску обуку у Европи дале су мало резултата. Међутим, од 
ове идеје се не одустаје. Напротив, све се озбиљније разматрају разли-
чите иницијативе које се припремају ради хармонизације полицијског 
образовања и обуке у смислу садржаја, као и у организационом и функ-
ционалном смислу у земљама чланицама ЕУ, као и у земљама које су у 
процесу придруживања ЕУ. 

МОДЕРНИ ТРЕНДОВИ 
У ПОЛИЦИЈСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ 

У тексту који следи нагласићемо најзначајније акценте и трендове у 
развоју система образовања и обуке полиције који су заједнички за не-
колико или за већину анализираних земаља.

• Упркос постојању велике организационе разноврсности поли-
цијских школских институција,6 већину њих карактерише флексибилна 
организација са перманентним и блиским везама између институција 
задужених за полицијско образовање и организационих јединица које 
управљају људским ресурсима у полицијској организацији са којима ко-
ординирају и хармонизују образовне профиле са радним профилима 
(пре свега кроз редефинисање програма и садржаја наставе и периодич-
не процене њихове релевантности) и воде политику уписа у полицијске 

6   Да ли ће постојати једна централна или неколико регионалних и локалних полицијских школа, 
да ли ће оне бити опште или специјализоване, уско полицијски оријентисане или са широким 
академским приступом, или ће сви ови елементи бити комбиновани зависи од много фактора као 
што су величина земље, политичко територијална организација, полицијски модел, историјско 
наслеђе и административне традиције, различити друштвено-политички утицаји итд.  
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школе у складу са кадровском политиком и реалним потребама поли-
цијских агенција. Организациона јединица задужена за људске ресур-
се у полицији укључена је у процес провере знања студената, односно 
полагање финалног испита, што је један од начина евалуације рада по-
лицијских школских институција. Поред тога, постоји стална веза из-
међу полицијских школа и оперативних полицијских јединица у орга-
низацији и имплементацији студентске праксе студената полицијских 
школа. Веза полицијских службеника са образовањем и обуком траје 
током целе каријере, будући да напредовање у полицијској каријери, 
укључујући и највише менаџерске позиције, подразумева похађање раз-
личитих облика професионалног оспособљавања и усавршавања, а сама 
обука је степенована и прилагођена оперативним и стратешким нивои-
ма руковођења. У неким случајевима (нпр. у Немачкој) утицај (пр)оце-
не током основне полицијске обуке има значајан утицај на целу каснију 
полицијску каријеру.  

• Чине се континуирани напори ка максималној стандардизацији и 
објективизацији свих елемената полицијског образовања и обуке (се-
лекција, организација, наставни садржаји и њихова реализација, сту-
денти/полазници, наставници, наставни методи и методи процене/ева-
луације итд.).

• Oтвореност за промену у смислу константне ревизије курикулума 
и методе његове реализације уз спремност да се исправе слабости и не-
достаци (способност за саморегулацију).

• Иако се на образовање пре гледа као на инвестицију која смањује бу-
дуће трошкове, води се рачуна о односу инвестираних средстава и оче-
киваних ефеката. Међутим, генерално, значајни фондови се алоцирају за 
полицијско образовање (за кадрове, опрему, модернизацију) и запослени 
у овој области уживају висок углед у полицијским структурама. 

• Селекција полазника полицијских школа веома се пажљиво разма-
тра, полазећи од тога да је управо она од круцијалног значаја за успешну 
едукацију и каснију полицијску каријеру. Са кандидатима се обављају 
детаљни интервјуи од стране посебно обучених испитивача. Такође је 
уобичајена пракса да се поред тестова способности спроводе и тесто-
ви знања. Пажња се придаје прецизном утврђивању преформанси које 
указују да ће кандидат бити успешан полицајац. У том циљу су све друге 
организационе припреме максимално поједностављене и кандидати су 
унапред упознати са свим детаљима који се односе на селекциону про-
цедуру и релевантним критеријумима за пријем у полицију. Тестирање 
у циљу унапређења перформанси спроводи се у једногодишњим или 
двогодишњим циклусима. Постоји проактивна потрага/кампања да би 
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се за полицију добили најбољи могући кандидати, при чему се користе 
штампани и електронски медији, посете школама, црквама, клубови-
ма у којима се млади људи окупљају и предочавају им се изазови поли-
цијског посла. Током процеса селекције важан фактор о коме се води 
рачуна јесте репрезентативност студената/полазника у односу на попу-
лацију у смислу пола, етничке и расне припадности, региона из којих 
долазе итд. Кандидати се прате и анализирају током студија да би се што 
адекватније касније распоредили у полицијској организацији на посло-
ве за које имају највише афинитета. Истовремено, обука или образо-
вање су елиминаторни у смислу одстрањивања неадекватних кандидата 
на самом почетку образовног процеса, полазећи од тога да ако је неко 
неким случајем и прошао селекционо сито, боље је и за кандидата и за 
полицију да се што пре то открије и такав кандидат одстрани из поли-
цијског образовног система. 

• Полицијско образовање у земљама у транзицији карактеришу де-
милитаризација, деидеологизација, професионализација и демократи-
зација. Напуштају се милитаристички тип полицијског образовања и 
обуке (и у смислу садржаја наставе и њихове реализације и у смислу 
начина живота и рада у полицијски школама). Такође се појављују и 
иницијални елементи тржишног начина размишљања (у смислу само-
сталног стицања сопствених прихода од стране полицијских институ-
ција задужених за образовање/обуку).

• Полицијска обука је често степенована (основна и напредна, 
специјалистичка и посебно прилагођена по захтеву наручиоца) и при-
лагођена потребама обављања специфичних послова/радних позиција у 
полицијским организацијама. 

• Нема униформности у смислу курикулума. Међутим, уочава се да 
полицијско образовање све више има мултидисциплинарни карактер са 
нагласком на јачању социјалних компетенција, комуникационих веш-
тина, познавање информационих технологија, менаџерске вештине и 
познавање страних језика. Чине се значајни напори да се обезбеди да 
садржај наставе (као и методи његове реализације) буду у функцији 
обављања специфичне врсте полицијских послова и задатака. У том 
смислу праве се посебни образовни кластери да одговарају специјали-
зацијама у полицији. Често, поред обавезних предмета, постоје и избор-
ни предмети/курсеви. Модуларни студијски програм омогућава флек-
сибилан одговор на развој научних области, нове теорије и промене 
практичних потреба, као и друштвене и технолошке промене. 

• Што се тиче методологије извођења наставе треба нагласити да 
нови концепти и разумевање наставног процеса постају доминантни, са 
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нагласком на очигледну наставу, студије случаја и студентске активно-
сти. Програм основне обуке је у већини случајева заснован на проблем-
ском учењу. Студије случаја (најчешће реалне, односно узете из праксе) 
користе се у проблемском учењу, са фокусом на криминалистичким ис-
трагама, одржавању јавног реда и мира, превенције криминала и поли-
ције у заједници. Од учесника се више не очекује да пасивно седе и при-
мају знање слушајући традиционалне лекције или предаваче, већ се од 
њих захтева активно учешће у процесу учења. Главни задатак инструк-
тора није да буду предавачи него фасилитатори који користе методе по-
пут проблемског учења (укључујући и сценарије), индивидуализовани 
инструкциони модули и истраживачки задаци су међу најефективнијим 
инструкторским методама. Пошто је примарни циљ стварање „мислећег 
полицајца“, супшина образовања и обуке није у томе да полазници па-
сивно меморишу гомилу чињеница, већ да науче где и како могу доћи 
до потребних података и информација (медији, библиотеке, интернет, 
статистички заводи итд.) које могу користити у креативном (нерутин-
ском) решавању специфичних задатака (радних проблема). У том циљу 
постоје мале групе полазника, интердисциплинарни курсеви, семинар-
ски радови и оралне презентације, метод играња улога у учењу интер-
персоналне комуникације, електронско учење итд. 

• Класични испити се замењују кoнтинуираним праћењем и оцењи-
вањем студената током године. Постоји неколико начина евалуације 
учења: решавање случајева, писање есеја, симулације и евалуација усме-
них одговора у групи.

• Студенти (полазници) од објекта постају субјект или центар на-
ставног процеса. У складу са таквом улогом они све више учествују у 
органима управе у школама. Њихово мишљење о свим проблемима који 
се односе на наставни процес све више се уважава, а њихови ставови се 
испитују и прикупљају на различите начине уз трагање за најпримере-
нијим облицима сталне комуникације.

• Посебну улогу у образовном процесу имају ментори у школама и су-
первизори (полицајци) у пракси (у полицијским агенцијама). Стога и јед-
ни и други пролазе посебну обуку како би могли обављати ове функције.

Постоје студенти са различитим статусом (редовни и ванредни) на 
универзитетским институцијама, при чему су студије дуже ако студен-
ти уче уз рад.

• Поред полицијске обуке, у неким институцијама посебна пажња се 
посвећује и ваннаставним aктивностима учесника (култура, спорт итд.).

• Да би се обезбедиле перманентне релације са (најбољом) праксом 
и, такође, да би се одржала континуирана релевантност стеченог знања 
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(употребна вредност), полицијске школе и полицијске оперативне једи-
нице нису раздвојене, већ су партнери који се заједно боре за будућност 
и стандарде полицијске професије. У том смислу, полицијске станице 
су живе лабораторије за студенте и њихову праксу, као и извор из кога 
се регрутују полицијски инструктори за полицијске школе. Постоји 
стална циркулација која спречава окоштавање: најбољи полицајци на-
кон припрема и обуке и педагогије, дидактике, психологије итд. постају 
полицијски инструктори који проводе неколико година у полицијским 
школама. Након тога се враћају у полицијску праксу на неколико година 
са могућношћу да поново буду инструктори. 

• Ангажовање наставног особља са других факултета доприноси пове-
зивању полицијских школа са цивилним образовним системом. У не-
ким случајевима те везе су тако чврсте да се ради о својеврсном амалгаму.

• Постоји тесна веза између истраживања и наставе. Полицијске 
школе постају све више и истраживачке, а не само образовне институ-
ције, будући да се само тако обезбеђује да се најновије знање директно 
имплементира у образовни процес. У том циљу размена знања са ис-
траживачима из научне заједнице остварује се кроз научне и експертске 
састанке, округле столове, конференције итд. Полицијске високошкол-
ске установе настоје да постану експертска и саветодавна тела за без-
бедносне проблеме, као и да учествују у властитим иницијативама или 
коментарима и критичким освртима на легислативни процес и да пар-
тиципирају у креирању концепцијских материјала (стратегија и сл.) у 
области безбедности.

• Цео наставни процес (садржај наставе и методи реализације) ка-
рактерише високи динамизам, будући да су и друштвено окружење и 
безбедносне претње и проблеми, па тиме и услови и методи обављања 
полицијских послова изузетно динамични и варијабилни. У том смислу, 
као апсолутни императив намеће се стално праћење како напретка у те-
орији, модерним технологијама, тако и у полицијској пракси. Истовре-
мено, ни полицијске школе ни појединци у њима немају приписани 
(стални) статус, већ се кроз механизме реакредитације присиљавају 
да константно евалуирају наставни процес, методе и радне резултате у 
циљу промене и самоусавршавања. 

• Посебна пажња се посвећује eтичкој димензији образовања и 
обуке. Поред знања и вештина, учесници би требало да усвоје (инте-
риоризују) систем вредности који је прописан етичким кодексом поли-
цијске организације.

• Полицијске школске институције све више размишљају о кoме-
цијализацији својих активности, било да се ради о обуци намењеној 
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неполицијском особљу (сектор приватне безбедности, велике компа-
није и системи) или о амбицији неке школске полицијске институције 
да постане регионална (или чак светска/глобална као штo је случај са 
Centrex-ом у Уједињеном Краљевству), референтни полицијски центар 
за обуку за полицијске организације из других земаља.

• У новије време полицијске школе су почеле да обучавају полицијске 
службенике за учешће у међународним полицијским мисијама.

• Посебна пажња се посвећује међународној сарадњи полицијских 
образовних институција кроз учествовање у међународним конферен-
цијама и семинарима, учешћем у заједничким међународним пројекти-
ма, кроз учешће у међународним организацијама, ангажовање визитинг 
професора из иностранства и обезбеђивање мобилности наставног 
особља и студената у складу са интенцијама Болоњске декларације.

• Полицијске школске установе су задужене за полицијске часопи-
се, односно објављивање стручно теоријских часописа као својеврсних 
трибина актуелних теоријских погледа и најбоље праксе. Није ретко и 
да су полицијски музеји и полицијске спортске асоцијације (центри) ло-
цирани у полицијским школама.

ЗАКЉУЧАК

Полицијско образовање и обука данас представљају веома важан 
сегмент коме полицијске организације посвећују значајну пажњу и за 
које алоцирају адекватне људске, материјалне и друге ресурсе. То је тако 
динамичан сегмент да су неки од налаза који су били валидни у време 
истраживања већ потпуно превазиђени или нешто модификовани.

Иако не постоји универзални модел, постоје, посебно у најразвије-
нијим земљама, значајне сличности у полицијском образовању и обуци, 
као и тенденције конвергенције, а све у циљу да се достигне идеалан мо-
дел који даје „комплетног полицајца“ спремног да обавља захтевне по-
лицијске послове у све сложенијем и променљивијем окружењу након 
завршетка полицијске школе.
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Summary
Security agencies and services in the modern world can not be eff ective 

without proper education and training. Th is is especially true for the police that 
is the central agency in charge of security in each country. Th e police, both 
as a function and organization/institution, is older than police training and 
education. When the societies became more complex, the police function itself 
became more and more complex and the conduct of police tasks became more 
demanding, conditioning the necessity of owning certain corpus of knowledge, 
skills and habits, and in time, and the adoption of appropriate values. In response 
to these requests, various forms of police education and training emerged on 
diff erent levels, and in variety way of organization, quality, etc. Trainings for 
policing vary from country to country. In the modern police, their members 
today can not successfully perform their jobs without proper education and/or 
training and this issue came in the center of attention of modern and eff ective 
police organizations. In the paper most interesting expiriences and tendentcies 
in police training and education are presented. 
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