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UVODNIK 

JUBILEJ DVADESET PET (25) GODINA  DEFENDOLOGIJE  
I PEDESETI (50) BROJ ČASOPISA DEFENDOLOGIJA 

Pred Vama, nama, je Jubilarni pedeseti broj časopisa Defendologija, 
u čast Jubileja 25 godina Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani 
i bezbjednosti, zasnovane na naučnom diskursu: zaštita + odbrana 

= bezbjednost. Osim toga, za jubilej smo pripremili i knjigu Bezbjednost 
u zajednici – Defendološki, policijski, polemološki i ponerološki aspekti 
– odabrane teme, uglednih autora prof. dr Duška Vejnovića, prof. dr Vla-
dimira Stojanovića i Msr Petra B. Đukića, te projekat – Zbornik radova 
POGLEDI/OSVRTI/DIJALOG. Iz naprijed navedenog se prepoznaje da 
Defendologija, kao naučno-istraživačka organizacija, utemeljeno i sigurno 
sprovodi Treću misiju razvoja fakulteta i univerziteta (prva je obrazova-
nje, druga je istraživanje), a treća je angažovanje akademskih radnika u 
zajednici, što potvrđuje i knjiga Bezbjednost u zajednici, koja je urađena 
u partnerstvu sa Gradskom upravom – Gradom Banja Lukom, koji je i 
jedan od izdavača. 

Časopis Defendologija, i u ovom dvobroju, 49-50, ostao je vjeran svo-
joj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera, kroz teme kao 
što su: Demokratija, kultura dijaloga, tolerancija i etnički odnosi u Bosni i 
Hercegovini; Uloga i značaj socijalnih funkcija šumskih ekosistema; Oba-
vještajne službe i nova tehnologija; Normativni osnov regionalne policijske 
saradnje u Bosni i Hercegovini; Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini i 
povećanje učinkovitosti kontrole državne granice; Kriminalističko- obavje-
štajni model organizacije rada policije. Autori časopisa Defendologija i svih 
izdanja Defendologije dali su najveći doprinos u prethodnih 25 godina u 
utemeljenju, naučnom i obrazovnom oblikovanju Defendologije kao nauke 
o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, ali isto tako promovisali su, kroz svoju vi-
ziju i misiju, treću misiju razvoja fakulteta i univerziteta, a tj. svestrano an-
gažovanje u zajednici. Bezbjednost je jedna, nedjeljiva, previše ispolitizova-
na i nažalost iz tih razloga nije konstituisana kao nauka. Zato je tu prazninu 



nadomjestila Defendologija, kao nova paradigma u nauci. Opštepoznato je 
da je Defendologija postala brend Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i 
Hercegovine, a prepoznatljiva je i u cijelom regionu, što se prepoznaje kroz 
javno djelovanje, a i citiranost Defendologije od strane domaćih i inostra-
nih autora, te njeno prisustvo na citatnim bazama koje su nacionalno, regi-
onalno, evropski i svjetski priznate. Defendologija se održala i dalje se ra-
zvija depolitizovano, dezideologizovano, stručno i naučno autonomno, bez 
političkog tračarenja, a u interesu opšteg dobra, za sve građane i narode, 
bez obzira na rasu, vjeru i naciju. To najbolje pokazuje Projekat POGLE-
DI/OSVRTI/DIJALOG koji je štampan u tiražu 500 pimjeraka, od čega je 
200 primjeraka dodijeljeno svim knjižarama Službenog glasnika Republike 
Srbije, po cijeloj Srbiji. I kroz ovu aktivnost prevazišli smo poluintelektual-
ce, politički projektovane naučnike bez univerzitetskog nivoa, bez naučne 
i obrazovne imaginacije, a svakako i bez morala uopšte, i izdigli smo se i 
pozicionirali na mjesto intelektualaca kulturnog obrazovanja i moralnog 
vaspitanja, što je naša bila, jeste i biće misija i vizija. Pozivamo Vas da nam 
se pridružite, a svima koji su sa nama i oko nas, iskreno se zahvaljujemo...

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
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DEMOKRATIJA, KULTURA DIJALOGA, TOLERANCIJA 
I ETNIČKI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI

PREGLEDNI NAUČNI RAD

Prof. dr Duško Vejnović, redovni profesor1

Boris Trivanović, MA2 
                     

Apstrakt: Današnja Bosna i Hercegovina predstavlja izrazito segmentiranu 
državu i društvo uzevši u obzir etničke, regionalne, religijske i kulturno-istorijske 
razlike koje nesumnjivo postoje unutar države. Kao državom sa složenim držav-
nim uređenjem, Bosnom i Hercegovinom dominiraju  suprotstavljeni i partiku-
larni nacionalni i socijalni interesi koji ne doprinose uspostavljanju zajedništva i 
društvenog kompromisa. Nakon pada komunističke ideologije i ulaska u dugotraj-
ni proces političke i ekonomske tranzicije, Bosnu i Hercegovinu oblikuju nacional-
ni ekskluzivizam i etnocentrizam, odnosno nacionalni (kolektivni) identiteti što 
neizbježno dovodi do toga da se u potpunosti zanemaruje pojedinac (građanin) 
kao osnova razvoja građanskog društva u punom obimu. Pomenute negativne ten-
dencije, uz primjetnu izostalost demokratske tradicije na koju bi se moglo osloniti 
i nizak  stepen obrazovanosti stanovništva, u značajnoj mjeri usporavaju politički 
i privredni razvoj, te uspješnu izgradnju demokratije u državi. S druge strane, et-
nički odnosi igraju presudnu ulogu u raspodjeli političke moći u državi i iako sam 
etnicitet se može javiti kao izvor problema i nestabilnosti u državi i društvu, on 
ujedno može državnim režimima poslužiti kao korisno političko sredstvo za iz-
gradnju stranke, mobilizaciju građana i suzbijanje opozicije. U cilju postizanja traj-
nog rješenja etničkih sukoba u Bosni i Hercegovini nužna je korjenita promjena u 

1 Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci;  
   kontakt: dusko.vejnovic@unibl.org 
2 Evropski defendologija centar Banja Luka;
   kontakt: boristrivanovic@yahoo.com   
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raspodjeli političke moći i uticaja u društvu, u okviru koje je naglasak na etničkom 
preuređenju policije i vojske kao osnova sistema bezbjednosti. U Bosni i Herce-
govini izgradnja države u velikoj mjeri ima primat u odnosu na izgradnju nacije 
na šta ukazuju različiti indikatori kao što su centralizacija moći, izgradnja vojske i 
policije i jačanje birokratskog aparata. Kako bi se kontinuirano jačao razvoj demo-
kratije u državi, potrebno je permanentno raditi na razvoju i osnaživanju dijaloga i 
tolerancije između tri etničke grupe, unaprijeđivanju razumijevanja drugih kultu-
ra i usvajanju kulturnog pluralizma. 

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, demokratija, etnički odnosi, nacionalne 
i vjerske podjele, dijalog, tolerancija. 

1. Izazovi u izgradnji demokratskog pluraliteta  
u Bosni i Hercegovini kao segmentiranoj državi

Kada se uzmu u obzir etnička, regionalna, religijska i kulturno-isto-
rijska obilježja Bosne i Hercegovine kao države i društvene zajednice, ne-
sumnjivo se dolazi do zaključka da ona predstavlja izrazito segmentiranu 
državu i društvo. Ipak, uprkos svim tim specifikumima, političko strukturi-
ranje Bosne i Hercegovine kao države ne prihvata ovaj faktički pluralitet, što 
već samo po sebi ukazuje na probleme u izgradnji demokratije, a naročito 
savremene, pluralističke demokratije, koja izvire iz političkog subjektiviteta 
različitih organizacija, regija, grupa, kolektiviteta, kao i etničkih zajednica.

Etnocentrizam i nacionalni ekskluzivizam, kao dominantni principi 
u Bosni i Hercegovini, u značajnoj mjeri ometaju i usporavaju politički, pri-
vredni i ukupan društveni razvoj, te uspješnu izgradnju demokratskog ure-
đenja države, koji su od suštinskog značaja za svaku državu koja je nastala 
nakon pada komunističke ideologije početkom devedesetih godina dvade-
setog vijeka. Sva današnja postkomunistička društva, uključujući Bosnu i 
Hercegovinu, odlikuje negativna tendencija promovisanja prvenstveno na-
cionalnih (kolektivnih) identiteta, što neizbježno dovodi do zanemarivanja 
individualnog samopoštovanja koje se označava kao nepoželjna karakteri-
stika. Nakon pada komunističkih poredaka, desio se svojevrstan paradoks 
u kojem su nacionalni kolektivizmi, pružajući otpor “socijalističkom kolek-
tivizmu”, zatrli individualizam koji je na području Bosne i Hercegovine to-
kom istorije već svakako bio nerazvijen. 



11Defendologija, 2022.    Broj 49-50

Kao i u velikom broju postkomunističkih društava, u Bosni i Herce-
govini je primjetna izostalost demokratske tradicije što dovodi do toga da se 
ne uočava stvarna diferencijacija autonomnih sfera društvenog života, od-
nosno razvijena politička svijest. Neposredna posljedica postojanja takvih 
uslova je političko proizvođenje jedinstva motivisano ideološkim razlozi-
ma, koje je prije bilo klasno jedinstvo, a sada je u pitanju nacionalno jedin-
stvo. Nedostatak razvijene demokratske tradicije iz prethodnih perioda i 
danas ima za posljedicu nepostojanje jasne podjele na građansko društvo i 
političku državu, iako “proces evropskih integracija, pored preuzimanja ko-
munitarnih tekovina, istovremeno podrazumeva tranziciju iz sistema „real-
socijalizma“ s planskom privredom ka liberalno-demokratskom političkom 
uređenju, s ekonomijom koja funkcioniše po principu slobodnog tržišta” 
(Dmičić, 2010, str. 227).

U Bosni i Hercegovini ostvaruje se svojevrsna simbioza komunistič-
kog i nacionalističkog kolektivizma i to na štetu demokratije, što je karak-
teristika većine postkomunističkih društava uz izvjesne razlike koje su us-
lovljene društveno-istorijskim, etno-kulturnim, kao i drugim specifičnosti-
ma. Upravljačke strukture uspostavljene na takvim osnovama nisu u stanju 
stabilizovati politički poredak, svaki kompromis koji takve strukture posti-
gnu je isključivo kompromis za osvajanje i permanentno zadržavanje vlasti 
usmjeren protiv demokratskih vrijednosti, a “usled osiromašenja Republike 
Srpske i Bosne i Hercegovine mi nemamo istinske pluralističke punktove 
koji bi mogli da se odupru režimu i brane svoju nezavisnost” (Vejnović, 
2003, str. 7). 

Pored nedostatka demokratske tradicije, upravo je nacionalni kolek-
tivizam najveća prepreka demokratskom uređenju Bosne i Hercegovine, jer 
svaki sistem koji pojedincu pretpostavlja nacionalne, klasne i dr. interese, 
nauštrb interesa i ciljeva samog pojedinca je u svojoj suštini nedemokratski 
sistem.

Nacionalni kolektivizam je naslijedio i preuzeo već izgrađen model 
klasnog kolektivizma koji je dominirao unutar komunističkog poretka i 
koji je pojedincu uskraćivao politički subjektivitet i lišavao ga slobode, a 
bez tih elementarnih liberalnih pretpostavki ne postoji ni demokratija. De-
mokratija kao sistem vlasti je način da se narod, koji je često podanički i 
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podložan manipulacijama, formira kao politički osviješten demos. Država i 
društvo koji su uređeni na demokratskim osnovama predstavljaju najbolje 
moguće društvo i najbolju moguću državu, prvenstveno jer mehanizmi de-
mokratskog uređenja društva i države u određenim društveno-istorijskim 
uslovima maksimiziraju saglasnost, a ujedno minimiziraju prinudu.

 2.  Etnički odnosi i raspodjela političke moći u Bosni i Hercegovini

Odnos između etničkih grupa i države Bosne i Hercegovine je više-
stran i dinamičan odnos. Prilikom donošenja rješenja u odnosu na sastav 
svojih organa prinude, kreatori državne politike najčešće ne prepuštaju 
slučaju rješavanje takvih krucijalnih pitanja. Naprotiv, stvaraoci državne 
politike podijelili su stanovništvo po etničkom principu i primjenom tog 
principa se rukovode pri izboru socijalnih baza za regrutaciju u različitim 
vrstama konflikta. Odnos etničke identifikacije i države je veoma složen i 
dok etnička identifikacija može imati uticaj na oblikovanje države, mnogo 
češće država može oblikovati i u stvarnosti i oblikuje međuetničke odnose 
i etničke identitete. Dakle, etnicitet je kategorija političke prirode kako po 
tome što služi kao osnov za mobilizaciju interesnih grupa tako i po tome 
što predstavlja presudni faktor u stvaranju, razvoju i održavanju države kao 
najmoćnijeg političkog aparata.

Savremena politička teorija dolazi do zaključka da izgradnja države i 
izgradnja nacije ipak nisu tako nerazmrsivo isprepleteni kako su to zaklju-
čivali teoretičari modernizacije. U Bosni i Hercegovini izgradnja nacije i 
izgradnja države ne samo da predstavljaju dva potpuno odvojena istorijska 
procesa, nego izgradnja države u velikoj mjeri ima primat u odnosu na iz-
gradnju nacije. Na nadmoć države nad nacijom ukazuju različite tendencije 
kao što su centralizacija moći, izgradnja vojske i policije, jačanje birokrat-
skog aparata, kao i militarizacija mnogih prvenstveno političkih pitanja.

Kao jasni indikatori usmjerenosti na državu javljaju se dvije pojave: 
sve veći neuspjeh centralnih kreatora politike u pogledu izgradnje nacije i 
reakcija na tendencije miješanja stranih sila. Vladajući poreci osnažuju na-
ciju isključivo ukoliko je izvjesno da mogu sa uspjehom kontrolisati mobi-
lizaciju naroda u cilju osnaživanja sopstvenog dominantnog položaja, dok 
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je suprotna tendencija prisutna kada mobilizacijske snage izražavaju po-
dršku takvim porecima. Kako postaje očito da jačanje nacije sadrži poten-
cijalne rizike za centralnu vlast, režimske elite nastoje ili kanalisati narodnu 
mobilizaciju u državno usmjerene tokove ili demobilisati obične građane, 
te takvim djelovanjem jačaju državne institucije i tako se okreću izgradnji 
države.

Supremaciji države nad nacijom doprinose i inostrana uplitanja, pu-
tem međuvladinih programa pomoći, multilateralnih zajmova i ulaganja, 
čime se neposredno pojačava uloga birokratskih, vojnih i policijskih insti-
tucija države-primaoca, koje su glavni kanali primanja takvih inostranih 
pomoći i ulaganja. 

Države su specifične političke organizacije koje se razlikuju od drugih 
oblika političkih organizacija po tome što imaju monopol na moć prinude. 
Međutim, ukoliko autoritet države zavisi isključivo o prisili, ona ne može 
biti trajna i efikasna u vršenju svojih funkcija. Uprkos tome, u stvaranju 
većine državnih sistema politička elita u znatnoj meri upotrebljava upravo 
prinudu, te pretpostavlja da ima na raspolaganju mogućnost prinude.

Kako bi se razumjeli procesi i načini jačanja države potrebno je raz-
motriti odnose između raznih državnih organa (birokratija, vojska, policija, 
poludržavne korporacije) s jedne strane i odnose države i etničko-klasne 
društvene stratifikacije s druge strane. Etnicitet se može posmatrati sa više 
aspekata, pri čemu se može javiti kao izvor problema u državi i društvu, 
ali takođe može državnim režimima poslužiti kao vrlo korisno političko 
sredstvo i državni instrument za izgradnju stranke, mobilizaciju građana i 
suzbijanje opozicionih snaga. Ključ za razvoj u politici Bosne i Hercegovine 
je sposobnost postojećih političkih institucija i procesa da predvide i prona-
laze relevantna rješenja za javne probleme koji se stalno mijenjaju.

Bosna i Hercegovina je etnički fragmentirana zajednica čijem kon-
stituisanju je prethodio etnički sukob. Na sam etnički sukob uticali su 
različiti faktori kao što su klasa, kultura, institucionalne strukture kao i 
vanjski činioci. Nizak nivo povjerenja među različitim kulturama i razlika 
u moći su dovela do nastanka etničkih neprijateljstava. Takođe, sukobu su 
doprinijeli zloupotreba sile, te paradoksalno i nedostatak sile. Zloupotre-
ba sile proizvodi nepravednu raspodjelu državne moći i javnih službi, dok 
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nedostatak sile dovodi do eskalacije sile bez realnog povećanja osjećaja 
sigurnosti običnih građana. Oba navedena elementa (zloupotreba i ne-
dostatak sile) proizlaze iz toga što se državna elita prvenstveno posvećuje 
održavanju državnog poretka. Zanemariti ulogu sile u formiranju me-
đuetničkih odnosa u državi znači formulisati nerealnu politiku. Policija 
i vojska i njihovi međusobni odnosi su dio uzroka etničke polarizacije, a 
ne isključivo dio reakcije na etničku polarizaciju, odnosno policijske i voj-
ne strukture često pogoršavaju umjesto da razrješavaju sukobe u višeet-
ničkim društvenim zajednicama kao što je Bosna i Hercegovina. Državni 
režimi koji se osjećaju nesigurno radi etničke raznolikosti svog glasač-
kog tijela često održavaju državnu bezbjednost podešavanjem etničkog 
sastava svojih organa prinude na način da se međuetničko nepovjerenje 
transformiše u distanciranje slabijih zajednica od samog političkog siste-
ma. Istovremeno, takva politika regrutacije i unapređivanja često daje pri-
padnicima favorizovanih etničkih grupa uvjerenje da država ima funkciju 
njihove privatne zaštitne službe i stoga pružaju otpor svakom zahtjevu 
slabijih grupa za većim učešćem u policijskim snagama ili vojsci. Poveća-
nje obima policijskih snaga i militarizacija policije naglasili su njen značaj 
za međuetničke odnose, s tim da je značajan dio tog povećanja i militari-
zacije bio omogućen prodajom i poklonima stranih pokrovitelja.

Za razrješenje međuetničkih konflikata potrebno je da se policija i voj-
ska preispitaju ne samo kao neutralni instrumenti za rješavanje problema, 
nego i kao potencijalni izvori tih problema. Prilikom razmatranja sistema 
bezbjednosti Bosne i Hercegovine prije svega treba imati na umu: uticaj et-
ničkog sastava bezbjednosnih snaga na razrješenje konflikta; uticaj odnosa 
policije i vojske na razrješenje konflikta i šta nam etničke formule i podjela 
rada između policije i vojske mogu reći o koncepciji državne bezbjednosti. 
Kako bi se postiglo trajno rješenje etničkih sukoba u Bosni i Hercegovini biće 
nužna temeljita promjena u raspodjeli političke moći i uticaja u društvu, i 
kao dio te promjene, etničko preuređenje policije i vojske i na vrhu i na dnu. 
Razrješenje međuetničkog konlikta ne može biti trajno ako bude postignuta 
samo bezbjednost države, a ne i bezbjednost svake zajednice unutar države.

Svi aspekti demokratije-konceptualni, moralni i empirijski se mogu 
promatrati u kompromisu između zahtjeva da se ni s jednom osobom ne 
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može vladati niti joj se mogu nametati pravila ponašanja bez njene sagla-
snosti i imperativa poštivanja opšteg konsenzusa. Na empirijskom nivou 
taj se kompromis ogleda u odnosu većine i manjine. Model koji se najviše 
približava demokratskom ideal-tipu je princip većinske demokratije, koji 
jeste najbliži idealu ukoliko se ne apsolutizuje i ne zloupotrebljava, a pri-
mjena tog principa u nekoj državi se u najvećoj mjeri može provjeriti ana-
lizom stepena bezbjednosti i sloboda koje uživa manjina. Demokratski 
sistem vlasti ne dovodi do apsolutne harmonije u društvu, niti je garancija 
opšteg sklada, ali je svakako najprimjereniji oblik uređivanja odnosa u 
zajednici, u kojima će nejednaki biti manje nejednaki, neslobodni ma-
nje neslobodni, a nemoćni manje nemoćni nego u bilo kojem drugom 
poretku.

Jedan od temeljnih problema demokratije u Bosni i Hercegovini je 
kako faktički pluralizam prevesti na politički demokratski pluralizam, od-
nosno kako objektivnu različitost i konfliktnost interesa rješavati prema 
dogovorenim pravilima igre, a ne nasiljem i represijom. Politički sistem u 
Bosni i Hercegovini je izuzetno složen, ili kako Čepo (2014) navodi: Poli-
tički sustav Bosne i Hercegovine nije stvoren s ciljem optimalnoga uređenja 
odnosa u toj državi niti je odraz želja njezinih građana izraženih kroz usta-
votvornu aktivnost njihovih predstavnika i plebiscitarnu prihvaćenost. Bio 
je oruđe zaustavljanja ratnih sukoba, a postao je sidro kojim političke elite 
održavaju status quo, odnosno čuvaju prekinuti konflikt u njegovu smrznu-
tom stanju (str. 56). Demokratija kao sistem vlasti, za razliku od totalitarnih 
poredaka, ne skriva i ne eliminiše razlike, nesuglasice i sukobe, a naročito 
to ne čini primjenom prinude. U demokratskom procesu i demokratskom 
poretku konflikti su legitimni i upravo je jedna od krucijalnih odlika de-
mokratije odnos prema konfliktima i upravljanje njima kroz dijalog, a bez 
prisile. U demokratskim sistemima trajni je i možda najvažniji problem 
kako stalno razvijati i sačuvati sve prednosti predstavničke demokratije i 
većinskog načela odlučivanja, a istovremeno spriječiti „tiraniju većine“ koja 
može ugroziti samu demokratiju i vrijednosti koje ona štiti, s tim da uvijek 
treba imati na umu da “funkcija Bosne i Hercegovine kao države treba da 
omogući koegzistenciju pojedinih interesa, posredstvom pravila koja treba 
da preduprede, smanje i ublaže sukobe” (Vejnović, 2003, str. 4).
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Nacionalni princip državne i političke konstitucije ne može osigura-
ti ni demokratski poredak ni zaštitu etničkih manjina, već nužno vodi u 
nacional-totalitarizam jer individualitet koji je temeljna pretpostavka de-
mokratije podređuje kolektivnom, nadindividualnom entitetu, a sve druge 
etničke manjine desubjektiviše i diskriminiše. U Bosni i Hercegovini, kao 
posljedica ratnog sukoba, prisutan je određeni stepen mržnje među razli-
čitim etničkim zajednicama, a mržnja kao integrirajući činilac naroda se 
uvijek pokazuje kao ograničavajući faktor za razvoj demokratije. Bosni i 
Hercegovini je potrebna demokratija koja garantuje trajni mir i donošenje 
dobrih odluka, te ujedno građanima daje pravo da donose (i mijenjaju) sud 
o kvalitetu takvih odluka, nužna je demokratija koja podrazumijeva vlada-
vinu javnosti koja (javno) prosuđuje i u kojoj neće vladati „kult ličnosti“, 
već će se dosljedno provoditi zakoni i osigurati jednakost pred zakonom, 
demokratija u kojoj se birači trebaju osloboditi tiranije stranačke organi-
zacije, a narod jarma vladavine novca i monopola. Kao jedna od osnovnih 
prednosti demokratije je postojanje mehanizma za donošenje kolektivnih 
odluka i to na način koji obezbjeđuje najpotpunije i kvalitativno najbolje 
učešće zainteresovanih strana.

Svaki demokratski sistem podrazumijeva jednako i opšte pravo glasa 
za punoljetne građane,  vladavinu većine, ali i garanciju ostvarivanja pra-
va manjina, vladavinu prava, procedure prema kojima kolektivne odluke 
moraju dobiti saglasnost velikog broja onih koji imaju pravo da ih donose, 
te ustavne garancije slobode udruživanja i izražavanja, kao i drugih prava i 
sloboda. U Bosni i Hercegovini demokratiju ugrožavaju i podrivaju različi-
te nedemokratske tendencije, kao što su slabljenje pozicije, uloge i značaja 
parlamenata kao zakonodavnih tijela i rasprostranjenost tajnih organa i or-
ganizacija i drugih oblika državne cenzure. 

U današnjem vremenu, sljedeće liberalno-demokratske vrijednosti su 
dominantne: stvaranje građanskog društva i konstituisanje građanina; po-
djela vlasti; parlamentarizam i politički pluralizam; oslobođenje ekonomije 
od tutorstva politike; pravna država i vladavina prava; sistemska kontrola 
nosioca političke vlasti; demokratski tip izbornog sistema; institucionalizo-
vana javnost i sloboda informisanja i participativno-demokratski tip poli-
tičke kulture i civilno društvo. Društvena previranja u globalnim okvirima, 
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pa i previranja u Bosni i Hercegovini imaju sve veću „potrebu za državom“, 
što ukazuje na opasnosti od novog etatizma i totalitarizma, a zahtjev za de-
mokratijom i demokratskim poretkom postavlja kao imperativ. Pojam in-
teresa implicira postojanje konflikta, a prema modelu liberalne demokratije 
interesi se putem političke vladavine nastoje kontrolisati podjelom vlasti, 
poštovanjem ljudskih prava i sloboda i pravom na opoziciono djelovanje, 
što pretpostavlja i slobodne izbore.

 

3. Dijalog i tolerancija u Bosni i Hercegovini  
kao “kategorički imperativ” 

U savremenom dobu, svijet je podijeljen na najrazličitije načine, te 
su upravo iz tog razloga dijalog i tolerancija zahtjevi vremena i snažne 
brane vladavini jednostranosti. Ljudi, stvari i ideje kreću se u horizon-
talnom i vertikalnom pravcu i u današnjem svijetu za sve razlike i su-
protnosti ima mjesta u ljudskoj stvarnosti. Potreba za razgovorom jasno 
ukazuje da sa odnosima između ljudi u društvu nije sve u najboljem redu. 
Tek kada se uzme u obzir suština dijaloga i tolerancije, može se vidjeti do 
koje se mjere određeno društvo srozalo u svakodnevnim odnosima lju-
di, a ključno sporno pitanje na koje treba staviti fokus je pitanje opštenja 
među ljudima.

Stepen demokratskog razvoja jednog društva ogleda se i u njegovim 
odnosima prema dijalogu i toleranciji. Nivo razvoja demokratije može se 
mjeriti granicama tolerancije i načinom vođenja razgovora. Društva koja 
ne njeguju dijalog potiskuju dijaloške subjekte i njihovo mišljenje na mar-
gine društvenog života, a ukupno društveno komuniciranje privezuju uz 
zadani tip konsenzusa. Prvenstveno treba uspostaviti komunikaciju rav-
nopravnih društvenih subjekata, a potom dovesti do ekspanzije dijaloga 
u društvu.

Danas, u cijelom svijetu, dijalog predstavlja svojevrstan “kategorički 
imperativ”, a naročito u Bosni i Hercegovini gdje više religija i nacija eg-
zistira na istom prostoru, gdje se stvara ili osnova za uzajamnu trpeljivost 
ili osnova za uzajamno istrebljenje. Uzajamna trpeljivost je nužan uslov 
u društvu vjerske i nacionalne raznolikosti. Dijalog koji ne posreduje 
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između stvarnog i mogućeg nije aktuelan i nema puniji značaj za kulturu 
na koju se odnosi. U društvu postoji potreba da se kultura govora, koja 
uključuje pojmove kao što su hijerarhija, nužnost, prinuda, moć, despo-
tizam, struktura, dogma, zamijeni kulturom razgovora koju odlikuju poj-
movi slobode, jednakosti, saradnje, otkrića, pluralizma, izbora. U društvu 
u kome se samo drže govori, a ne vode razgovori, imamo odnose moći, 
a ne odnose saradnje. Kada u jednom društvu razgovor zamijeni govor, 
onda je to znak da se društvo kreće od nužnosti prema slobodi, od struk-
ture prema kulturi. Tranzicija sa jednog načina mišljenja na drugi usko je 
povezan i sa napuštanjem jednog načina življenja u korist drugog. 

Pošto kultura dijaloga ne zahtijeva samo kulturu sagovornika, već i 
progresivnu demokratsku svijest, razvijenu sredinu i naviku da se provjeri 
sve ono što se pretpostavlja ili naslućuje, postaje jasnije zašto je dijalog u 
Bosni i Hercegovini najčešće bespredmetan jer nije imao druge ambicije 
do monologiziranja. U Bosni i Hercegovini odavno se ne pamti da je jedan 
sagovornik priznao drugome nadmoćnost argumentacije. U situacijama 
gdje nema dijaloga kao aktivne svijesti nema ni napretka u društvenom i 
kulturnom životu. Biti spreman na vođenje razgovora, znači odbaciti sva-
ku pomisao na nasilje, a nenasilje, s obzirom na svoj cilj, podrazumijeva 
prikrivenu moć. Međuljudski odnosi mogu se posmatrati sa dva aspekta: 
kao odnosi moći ili kao odnosi saradnje, odnosno razgovor se može vodi-
ti ili sa pozicija moći ili sa pozicija ravnopravnosti u razgovoru. 

Na prostoru Bosne i Hercegovine tolerancija itekako predstavlja 
jedini put naprijed i ona je neodvojiva od slobode i autonomije koji se 
istinski mogu ostvariti tek u dijalogu sa drugima. U multikulturnim i vi-
šenacionalnim društvima, koja nisu homogena ni nacionalno, ni vjerski, 
ni kulturno, pitanje tolerancije je od suštinskog značaja. Otuda se i javlja 
zahtjev za tolerancijom u cjelokupnom društvenom životu, politici, etici, 
socijalnoj kritici. Imajući ovo u vidu, tolerancija se počinje shvatati kao 
podnošenje i trpljenje u ljudskom zajedničkom životu koje je vezano za 
neku osobu ili zajednicu, za suprotno uvjerenje, izjašnjavanje i djelovanje 
pojedinih ljudi i grupa. U vidu se imaju sva područja društvenog života i 
različita vrijednosna opredjeljenja-religije, pogled na svijet, nauka, umjet-
nost, politika i običaji. Svaka zajednica, koja ne gleda naprijed i u u svoje 
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mlade naraštaje ne ugradi i ne razvije potrebu za razgovorom i naviku za 
trpeljivost prema drugom i drugačijem, nema izgleda za budućnost. Ona 
će je imati ako vaspitanje i obrazovanje svojih mladih članova usmjeri 
prema dijaloškom mišljenju, prednostima i vrijednostima koje proističu 
iz razlika. Nova kulturna raznolikost predstavlja mnogo direktniji izazov 
tradicionalnoj kulturi i obrazovanju, a tolerancija i dijalog je nov način 
predstavljanja pitanja pluralizmа i kulturne raznolikosti.  

Vaspitanje za dijalog i toleranciju, prije svega treba imati u vidu mo-
gućnost i pravo izbora. Cilj vaspitanja i obrazovanja je da ljudi nauče da 
budu vaspitavani za promjene. Tolerancija i dijalog je ono stanje duha u 
Bosni i Hercegovini koje mu omogućuje da dobro funkcioniše. Netrpelji-
vost može biti proizvod vremena, ali daleko češće je posljedica pogrešnog 
vaspitanja i obrazovanja, otuda potiču i sve češća zalaganja da se pitanja 
tolerancije uključe u vaspitne sadržaje. U današnjoj Bosni i Hercegovini 
se, odbacujući interkulturnu dimenziju, otvoreno forsira monokultural-
nost, ali poznavanje i razumijevanje drugih kultura i uspostavljanje po-
zitivnih odnosa razmjene i uzajamnog bogaćenja među različitim kul-
turnim komponentama u okviru jedne zajednice jeste suština tolerancije. 
Osposobljavanje za toleranciju znači unapređivanje kulturnih različitosti, 
raznolikosti, usvajanje kulturnog pluralizma kao mogućnosti da što sve-
stranije izrazimo vlastitu ličnost i naš ljudski potencijal, da se borimo pro-
tiv svih oblika isključenja i isključivosti.

Tolerancija je nužan uslov za mogućnost suživota sa drugima. Pošto 
izvan zajednice nisu moguće, individualnosti su upućene na međusobnu 
koegzistenciju. Nemoguće je biti slobodan bez drugih, te u tom smislu 
sloboda i jeste individualnost potvrđena u samoodnošenju sa drugim. Iz 
toga proizlazi da se borba za slobodu sopstvenog identiteta manifestuje i 
kao borba za slobodu identiteta drugih. Tolerancija je neantagonistički, 
grupni i individualni odnos, koji omogućava koegzistenciju razlika u za-
jednici. Uslov za toleranciju jeste sloboda pojedinca, jer samo slobodan 
čovjek može biti tolerantan i samo slobodnog čovjeka možemo tolerisati. 
Da bi tolerancija u Bosni i Hercegovini bila moguća, potrebno je ostvariti 
svijest o razlikama, pravo na razlike, otvorenost za dijalog i spremnost na 
udruživanje.
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Pojave koje značajno ugrožavaju dijalog i toleranciju u Bosni i Her-
cegovini su govor mržnje i jezičke manipulacije. Govor mržnje je sredstvo 
koje se upotrebljava sa ciljem da se neka etnička, nacionalna, rasna, vjer-
ska, socijalna ili politička grupacija opiše i prikaže u negativnom kontek-
stu, odnosno predstavlja instrument kojim se u cilju mobilizacije koristi 
jezik politike orijentisane na ućutkivanje ili uklanjanje protivnika. Govor 
mržnje, udružen sa govorom laži i iskrivljivanjem činjenica, veoma je pri-
sutan na javnoj sceni Bosne i Hercegovine, pri čemu najviši predstavnici 
državne i partijske vlasti, kao i režimski mediji proizvode ogromne količi-
ne netrpeljivosti, agresivnosti i ksenofobije. Govor mržnje u praksi koristi 
dva usko povezana oružja: etiketiranje i opanjkavanje političkog suparni-
ka, uz izraženu upotrebu laži, a takođe “mržnja i govor mržnje su uvijek 
pogodni kao mehanizam i instrument za sticanje i održanje identiteta, te 
za punu i efikasnu socijalnu kontrolu” (Šijaković i Đukić, 2010, str. 92).  

4. Zaključna razmatranja

Bosnu i Hercegovinu karakterišu izražene političke (nacionalne) 
i kulturne (vjerske) podjele, koje stvaraju znatne poteškoće za stvaranje 
građanskog (civilnog) društva u dugoročnoj perspektivi, a „pod civilnim 
društvom podrazumevamo spontani oblik udruživanja i povezivanja gra-
đanki i građana nezavisno od sfere moći i vlasti, ali sa ciljem da se utiče 
na nosioce ključnih političkih uloga i na političke procese u jednom druš-
tvu“ (Popov-Momčinović, 2009, str. 136 ), odnosno možemo zaključiti da 
„dakle, civilno društvo je društvo reda, kulturnog odnosa i življenja ljudi, 
društvo slobodnih pojedinaca-građana“ (Kuzmanović, 2002, str. 205). 

Pored navedenih podjela, stvaranje građanskog društva osujećuju 
i osnovna obilježja političke kulture u Bosni i Hercegovini, kao što su: 
nizak nivo povjerenja prema drugom i drugačijem; provincijalizam i pa-
trijarhalni mentalitet, uz već tradicionalno nizak obrazovni nivo stanov-
ništva u Bosni i Hercegovini. Danas definicija politike podrazumijeva 
krvoločnu borbu društvenih grupa i pojedinaca za osvajanje, očuvanje i 
povećanje moći i vlasti, a suštinu politike u Bosni i Hercegovini čini borba 
oko raspodjele i kontrole društvene moći. 
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U novom svjetskom poretku dominiraju univerzalne vrijednosti, 
norme i pravila ponašanja, što stvara problem za države koje se zasnivaju 
na nacionalnoj kulturi, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini, jer takve 
države veoma teško mogu da se uklope u pomenute obrasce. Svaka zajed-
nica koja je utemeljena na nacionalnom mitu protivi se promjeni, čime se 
stvara prepreka za odvijanje širih integrativnih procesa i razvoj tolerancije 
između tri naroda i njihovih kultura u Bosni i Hercegovini. Osnovni i pre-
sudan zadatak koji se postavlja pred nama u Bosni i Hercegovini je učenje 
novih generacija dijalogu i toleranciji putem vaspitanja i obrazovanja.

Odnosi između tri političke zajednice u Bosni i Hercegovini reflek-
tuju se u jeziku i govoru koji oni koriste u međusobnoj komunikaciji. Ana-
lizom takve komunikacije može se zapaziti da govor mržnje konstantno 
obilježava sve faze u politici Bosne i Hercegovine – od prve etape koju je 
činio šovinistički nacionalizam, preko druge etape: vještačkog mirotvor-
stva, do današnje sinteze ksenofobije i merkantilnog patriotizma. Imajući 
u vidu današnji javni govor, potreban je daleko veći razvoj demokratske 
svijesti kako bi se u javnoj sferi, a naročito sferi politike i političkog živo-
ta, afirmisao neopterećen, neideologizovan i uravnotežen jezik, uz napo-
menu da „vezano za moguće trendove i preporuke radi dostizanja pune 
zrelosti odn. punog stupnja razvoja civilnog društva, treba imati u vidu da 
se radi o dugoročnom i mukotrpnom putu koji još nije pređen ni u tran-
zicionim zemljama koje su se demokratski konsolidovale“ (Popov-Mom-
činović, 2009, str. 142).  
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Apstrakt: U radu je dat prikaz osnovnih karakteristika socijalnih funkci-
ja šumskih ekosistema. Socijalne funkcije šuma nisu dovoljno afirmisane a nji-
hova vrijednost u ukupnom vrednovanju funkcija šuma često se ne procjenjuje. 
Zdravstveno-rekreativna uloga i naučno-obrazovna uloga šuma posebne namjene 
imaju ključni društveni značaj. Uloga i značaj socijalnih funkcija šuma u razvi-
jenijim društvima više se promovišu u javnosti i imaju veći uticaj na društvenu 
zajednicu i na postizanje društvenog konsencenzusa o financijskim subvencijama 
za održivo upravljanje šumama i dobrobit društva sa ciljem da vlasnici šuma po-
red drvnih sortimenata ostvaruju i druge prihode od opštekorisnih funkcija šuma. 
Proizvodne i opštekorisne funkcije šuma mogu biti veoma ugrožene usljed faktora 
rizika koji su posljedica otopljavanja klimata, pojave požara, štetočina i bolesti. Sa-
dašnje generacije trebaju pokazati odgovornost za naslijeđene šumske ekosisteme 
i brigu za održivi razvoj svih funkcija šuma kroz sistem upravljanja.

Ključne riječi: Socijalne funkcije, šumski ekosisemi, održivi razvoj
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Uvod

Šumski ekosistemi pored ekoloških i ekonomskih funkcija društvu 
pružaju niz socijalnih usluga kao što su turističke, rekreativne, zdravstve-
ne, obrazovne i dr. Često se funkcije šuma dijele na proizvodne (ekonom-
ske) i opštekorisne (ekološke i socijalne). Sve do pred kraj prošloga vijeka 
kod nas i u Evropi dominirale su proizvodne funkcije i njima se prida-
vao tradicionalno glavni značaj kod gazdovanja šumama. Međutim, zbog 
krčenja šuma i sve izraženijeg ugrožavanja šumskih ekosistema usljed 
klimatskih promjena, a zatim pojave bolesti i gradacije štetočina, opšte-
korisne funkcije šuma postajale su društveno sve značajnije. U uslovima 
ugrožavanja životne sredine zbog zagađenosti atmosfere, porasta broja 
stanovnika, povećanjem potreba za pijaćom vodom, hranom i energijom, 
opštedruštvena uloga i značaj šuma su u sve većem porastu. Zbog pri-
vrednih i opštekorisnih funkcija šume su u raznim Zakonima mnogih 
država predstavljene kao dobra od opšteg društvenog interesa o kojima se 
mora voditi posebna briga i zaštita. Naime, funkcije šuma pružaju druš-
tvenoj zajednici niz zajedničkih usluga i koristi koje su potrebne svakom 
njenom članu (proizvodnja kiseonika, sekvestracija ugljendioksida, filtri-
ranje i očuvanje izvora pitke vode, stvaranje fitoncidnih materija i dr.). 
Evropski parlament definisao je 1997. godine referentni model za razno-
likost, značaj i interakcije funkcija šuma:  

• ekološke funkcije ‒ regulacija klime i kvaliteta vazduha, retencija i 
zaštita vodnih kapaciteta, očuvanje zemljišta i biološke raznolikosti; 

• socijalne funkcije ‒ rekreacija (odmor, opuštanje, zdravlje), ekoturi-
zam; kultura (istorija, mit, umjetničke, estetske i duhovne vrijedno-
sti); nauka i obrazovanje; zdravstvene.

• ekonomske funkcije ‒ aktivnosti i usluge (prirodna sredina za re-
kreaciju, zemljišna rezerva, lov, odmor i turizam); proizvodnja (teh-
ničko i ogrevno drvo, divljač, pluto i kora, ukrasno bilje).

U okviru socijalnih i kulturnih funkcija šuma razlikuju se (Velašević 
i Đorović, 1998; Medarević, 2006): psihološke funkcije (estetika, kulturno 
nasleđe, fondovi gena), informacione funkcije (bioindikacije, istraživanje, 
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obrazovanje), humano-ekološke funkcije (bioklima, filter i amortizator, 
zaštita od buke), funkcije odmora. Razvoj ljudskog društva prati rast ži-
votnog standarda, ali urbanizacija i industrijalizacija, nažalost, dovode do 
pogoršavanja uslova životne sredine. U takvoj situaciji, uopšteno rečeno, 
ljudi imaju potrebu da se vraćaju prirodi, a time se povećava i intenzivira 
značaj opštekorisnih funkcija šuma. Da bi takvu ulogu šuma mogla da 
ispuni, mora imati posebne karakteristike, koje se mogu ostvariti samo 
posebnim, specifičnim mjerama gazdovanja šumama. Zbog toga se takve 
šume kategorišu kao šume posebne namjene. Međutim, treba imati u vidu 
da sve šume u suštini ispunjavaju proizvodne i opštekorisne funkcije ali 
je značaj tih funkcija u pojedinim šumskim kompleksima različit. Postoje 
stavovi da je proizvodna funkcija u biološkom smislu glavna i da ako je ta 
funkcija ispunjena, biće ispunjene i ostale funkcije šuma (Nikolić i Stoja-
nović, 1991). Međutim, socijalne funkcije šuma imaju znatno veći značaj i 
njima se posvećuje veća pažnja u ekonomski visoko razvijenim zemljama 
dok je proizvodna funkcija šuma dominantna u slabo razvijenim zeml-
jama iako njihova socijalna uloga i značaj nisu nimalo manje vrijedni. 
Naprotiv, ako se analizira značaj sektora šumarstva u domenu zapošlja-
vanja jasno je da šume kao resurs imaju veliku ulogu u manje razvijenim 
državama koje su relativno bogate šumama. Dakle, u okviru niza usluga 
posebno se izdvajaju socijalne usluge koje se nedovoljno afirmišu i vred-
nuju (Govedar i Krstić, 2016). Postoji niz metoda vrednovanja funkcija 
šuma ali utvrđivanje vrijednosti ekoloških i socijalnih funkcija još nije na 
nivou utvrđivanja vrijednosti ekonomskih odnosno proizvodnih funkcija 
šumskih ekosistema. Subjektivne procjene vrijednosti socijalnih funkcija 
šuma nemaju veliki značaj iako se smatra da je njihova uloga u društvu 
ogromna i dolazi sve više do izražaja u novonastalim promjenama i sve 
većim neizvjesnostima u gazdovanju šumama (Pintarić, 2001). Egzaktno 
vrijednovanje socijalnih koristi od šuma veoma je teško, ali je vrijedno-
vanje posre dne koristi, odnosno dohotka iz rekreacijske i turističke djelat-
nosti, u principu jednostavnije. 

Narastajuće potrebe za proizvodima i opštedruštvenim koristima 
od šuma, naročito u zadnja dva vijeka, uticale su na razvoj principa kon-
tinuiteta gazdovanja šumama. Uočavajući značaj šumskih ekosistema još 
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prije više od dva vijeka uočena je potreba za održivim razvojem svih funk-
cija šuma (Carlovitz, 2000). Kontinuitet gazdovanja šumama predstavlja 
težnju i zahtjev za trajnim i optimalnim zadovoljenjem svih materijalnih i 
nematerijalnih učinaka šuma za sadašnje i buduće generacije (Peters and 
Wiebecke, 1983). Ova definicija predstavlja ideju za savremeni koncept 
održivog razvoja šumarstva koja ravnomjerno tretira sve funkcije šuma. 
Održivi razvoj šumarstva podrazumijeva, između ostalog, takvo gazdo-
vanje šumama kojim se ostvaruje očuvanje biodiverziteta, obnavljanje 
šuma, povećava produktivnost, vitalnost i potencijal šuma u takvom ste-
penu kojim bi se zadovoljile odgovarajuće ekološke, ekonomske i socijal-
ne potrebe za današnje i buduće generacije, a da se pri tome ne ugroze i ne 
oštete neki drugi ekosistemi (UN, 1993).

Koncept savremenog šumarstva definisan je na V svjetskom 
kongresu u Sijetlu (Seattle, SAD) 1960. godine. Taj koncept je zasnovan 
na polifunkcionalnosti šumskih ekosistema i potvrđuje ideju o jednakom 
prioritetu svih funkcija šuma i višenamjenskom korišćenju šuma i šumskog 
zemljišta, a u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine i korišćenja 
brojnih vrijednosti koje daje šuma. Na Konferenciji Ujedinjenih nacija o 
zaštiti životne sredine i razvoju (United Nations Conference on Environ-
ment and Development, UNCED) u Rio de Žaneiru, juna 1992. godine. 
usvojena je Agenda 21 koja upućuje na aktivnosti održavanje višestruke 
uloge i funkcija svih tipova šuma i šumskog zemljišta. Takođe i Strategija 
razvoja šumarstva Republike Srpske (2011−2021), kao krovni planski 
dokument šumarstva u skladu sa Zakonom, prepoznaje i definiše osnovne 
premise savremenog šumarstva: podjelu na proizvodne, ekološke i 
socijalne (s akcentom na rekreativne) funkcije u okviru višenamjenskog 
upravljanja šumskim resursima i održivog razvoja (Karadžić i sar. 2011). 
Ovakav pristup je nužan ako se šumarska politika kreira za zemlje koje se 
kreću u pravcu evropskih integracija jer smjernice zadane kroz Strategi-
ju Evropske Unije za šume (European Commission, 2013) definišu načelo 
održavog razvoja socijalnih i rekreativnih funkcija šuma.
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Stanje šuma i ugrožavajući faktori

Ukupna površina šuma na svijetu, prema izvještaju o stanju svjet-
skih šuma (The State of the World’s Forests, SOFO) iznosi 4,06 milijar-
di hektara što je 31% ukupne površine kopna odnosno 0,52 ha po oso-
bi (SOFO 2020). Procjenjuje se da se godišnje izgubi 13 miliona hektara 
šuma. Više od 54% svjetskih šuma je na teritoriji samo pet zemalja: Ruska 
Federacija, Brazil, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Kina. Afrika je 
imala najveću godišnju stopu neto gubitka šuma u periodu 2010–2020. 
godine (3,9 miliona hektara), a slijedi Južna Amerika (2,6 miliona hekta-
ra). S druge strane, Azija je imala najveći neto prirast šumskih površina 
u periodu 2010‒2020. godine, praćena Okeanijom i Evropom. Međutim, 
u Evropi i Aziji su utvrđene znatno niže stope neto prinosa u periodu 
2010–2020. godine nego u periodu 2000–2010. godine. Površina šuma 
u Evropi u posljednjih 5.000 godina stalno se smanjivala kao posljedica 
krčenja šuma, što je konstatovano na osnovu paleoekoloških i istorijskih 
izvora (Bradshaw and Hannon 2004). Početak opadanja šumovitosti na 
osnovu analiza polen-dijagrama drveća i žitarica povezan je sa vremenski 
progresivnim širenjem poljoprivrede u Evropi iz pravca jugoistoka pre-
ma sjeverozapadu (Roberts 1998). Pored toga analiza genetičkog mate-
rijala iz prašuma (Piovesan et al. 2005), kao i hemijskog sastava vode iz 
glacijalnih jezara (Bradshaw and Mitchell 1999), takođe ukazuju na ove 
procese. Prema izvještajima koji se odnose na evropske šume (Forest Eu-
rope, FE) površina šuma u Evropi iznosi oko 227 miliona hektara ili oko 
35% ukupne površine kontinenta (Tab. 2.1) i od 1990. godine povećala 
se za 9,0% (FE 2020). Ostalo šumsko zemljište zauzima 27 miliona hek-
tara. Od toga na dominantno četinarske šume otpada oko 104 miliona 
hektara (46%), na pretežno lišćarske oko 84 miliona hektara (37%), dok 
su mješovite šume zastupljene na oko 39 miliona hektara (17%). Ukupna 
površina šuma i šumskog zemljišta u Republici Srpskoj prema podacima 
iz šumskoprivrednih osnova (ŠPO) iznosi 1.352.031 ha ili 54,3% od uku-
pne površine Republike Srpske (Republički zavod za statistiku Republike 
Srpske 2020). U vlasništvu Republike se nalazi 1.044.939 ha (77,3%), a u 
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privatnom vlasništvu 307.092 ha ili 22,7%. Tokom posljednjih 30 godi-
na (1990−2020) zapremina šuma u Evropi na 78% analizirane površine 
(FE 2020) se povećala za 10,4 milijardi m3, ili prosječno za 347,4 miliona 
m3 godišnje, a to odgovara godišnjoj stopi promjene od 1,37%. Ukupna 
drvna zapremina šuma Republike Srpske iznosi oko 250 miliona m3, a na 
šume u vlasništvu Republike otpada oko 200 miliona m3 (78%), a na privat-
ne oko 50 miliona m3 ili 22%. Zapremina visokih šuma sa prirodnom obno-
vom kao i zapremina šumskih kultura u dva analizirana perioda (2000−2009. i 
2010−2019.) u prosjeku se povećala kod visokih šuma sa prirodnom obnovom 
za 23,6 m3 ha-1, a kod šumskih kultura za 46,3 m3 ha-1. Prema međunarod-
noj organizaciji za očuvanje prirode (Inernational Union for Conservation 
of Nature, IUCN) promjene stanja šumskog fonda nastaju kao posljedica 
deforestacije ali i pošumljavanja koje je bilo veoma intenzivno tokom šez-
desetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka (Wildburger 2004).

Prema izvještajima međunarodne organizacije za hranu i poljopri-
vredu (Food and Agriculture Organization, FAO) kao i međuvladinog pa-
nela za klimatske promjene (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) ističe se da osnovne prijetnje šumskim ekosistemima ima međusob-
na povezanost ugrožavajućih faktora. Oni su interakcija između vjerovat-
noće pojave, osjetljivosti šuma i stepena izloženosti šuma uticaju faktora 
(Kron 2002). Smatra se da je otopljavanje klimata primarni uzročnik broj-
nih pojava (Seidl et al. 2017; Brack 2019) kao što su ekstremne suše, šumski 
požari, jaki vjetrovi, bolesti i štetočine (FAO 2013; IPCC 2019). Pod ovim 
uticajima u Evropi godišnje se nalazi oko 6,0% od ukupne površine šuma 
ili oko 10 miliona hektara i sječom je bilo zahvaćeno oko 8,1% zapremine 
na godišnjem niovou (FAO 2007. Regionalni klimatski modeli u oblasti Za-
padnog Balkana pokazuju da je porast temperature u ovom regionu brži 
od porasta srednje globalne temperature uopšte. Korišćenjem povezanog 
atmosfersko-okeanskog globalnog modela (Roeckner et al. 2003) razvije-
nog u Njemačkoj (Max Planck Institute for Meteorology), u prvom nacio-
nalom izvještaju o promjeni klime prognozirano je povećanje temperature 
vazduha u Republici Srpskoj od 0,7 do 1,6 °C i to između 1,0 i 2,0 °C na 
jugu zemlje, i između 2,0 i 3,0 °C u unutrašnjosti. Predviđa se da će doći do 
pomjeranja zona sa određenim vrstama biljaka i životinja prema sjeveru i 
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prema većim nadmorskim visinama (Kadović i Medarević 2007). Prema 
podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu 2000‒2019. godine 
u šumskim požarima u Republici Srpskoj zabilježena je ukupna opožarena 
površina od 144.006 ha, dok je drvna masa posječena nakon požara izno-
sila 789.500 m3. Prema satelitskim snimcima u Evropi, tokom 2019. godine 
registrovana su 3.864 šumska požara, a svaki je imao površinu veću od 30 
hektara i opožareno je 789.730 hektara šuma i šumskog zemljišta (Europe-
an Commission 2020). Obimna istraživanja u svijetu ukazuju da će budući 
poremećaji uzrokovani sušom, vjetrom i snijegom, biti snažniji a tempe-
raturne lokalne intragodišnje promjene će se jako razlikovati (Seidl et al. 
2017). Međutim, u budućnosti najveće negativne efekte za šume će imati 
ona klimatska varijabla koja određuje poremećaj vjetra. Očekuje se da trend 
globalnog negativnog uticaja olujnih vjetrova bude u porastu sa trendom 
klimatskih promjena (Knutson et al. 2010; Seidl et al. 2014). Katastrofalne 
štete u šumama srednje Evrope nastale su 1990. godine (Schönenberg 2002; 
Schönenberg et al. 2002) i 1999. godine u Francuskoj, Njemačkoj i Švajcar-
skoj od olujnog vjetra „Lotar“ kada je uništeno 165 miliona kubika drveta 
(Angst et al. 2004). Tokom 2005. godine u Švedskoj je vjetar „Gurdun“ uni-
štio 75 miliona kubika, a 2007. godine u Njemačkoj i Češkoj vjetar „Kiril“ je 
uništio 49 miliona kubika). Vjetrovi „Klaus“ i „Ksintija“ tokom 2009 i 2010. 
godine u Francuskoj i Španiji oštetili su 45 miliona kubika (Gardiner et al. 
2010), a 2018. godine u Italiji vjetar „Vaia“ oštetio je 8,5 miliona kubika. Ove 
količine odgovaraju jednogodišnjem etatu za ova područja Evrope (FAO-
STAT 2019). Za jugoistočnu Evropu je karakteristično da olujni vjetrovi u 
šumskim kompleksima stvaraju mozaik oštećenja sklopa sastojina sa poje-
dinačnim zaostalim stablima koja nisu prelomljena ili izvaljena (Nagel and 
Diaci 2011). U Evropi (najviše u Njemačkoj, Češkoj, Austriji i Slovačkoj) od 
ukupne količine uništene zapremine usljed raznih negativnih uticaja biotič-
ke i abiotičke prirode prosječno godišnje bude uništeno oko milion ili oko 
3,0% kubnih metara drveta (Schelhaas et al. 2003). Štete od snijega više su 
karakteristične za borealne šume (Fisher et al. 2020).

Pored toga ako se šumama ne gazduje u skladu sa uslovima staništa, 
bioekologijom vrsta drveća i stanjem sastojina onda i antropogeni utica-
ji kao što su bespravne aktivnosti u sektoru šumarstva utiču na ubrzanje 
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propadanja šuma. U Republici Srpskoj značajna površina šuma i šumskog 
zemljišta ugrožena je minsko-eksplozivnim sredstvima pa je stvarna pro-
duktivna površina kojom se gazduje znatno manja od potencijalne. Pod 
minama se nalazi najviše visokih šuma sa prirodnom obnovom i to 30.837 
hektara, zatim 3.489 hektara visokih degradiranih šuma, 2.974 hektara 
šumskih kultura, te 13.314 hektara izdaničkih šuma. Više od 8.000 hektara 
površina koje su odgovarajuće za pošumljavanje takođe su minirane, ali i 
5.710 hektara koji su nepodesne za pošumljavanje (Govedar i sar. 2014). 
Stanovništvo ruralnih područja češće se sreće sa miniranim površinama, 
a najviše je njihova egzistencija ugrožena upravo zbog nužnosti pristupa 
šumskim područjima (84%), a zatim na pašnjačkim terenima. Svi ovi pore-
mećaji i ugroženost šuma utiču pored ekološke i na socijalnu funkciju šuma 
a stepen tih uticaja zavis od demografske strukture stanovništva i prostor-
nog raspreda šumske vegetacije.

Socijalne funkcije šuma

U davnoj prošlosti čovjekov boravak u šumi objašnjava se kao stanje 
ravnoteže u ravnoteži. Čovjeku kao suvozemnom biću je dosta bliži homeo-
statski sistem u prirodi (šuma) sa poznatim zakonitostima ekosistema, njen 
cjelokupni toplotni i vodni režim, kao i sve biljke i životinje u njoj, pa čovjek 
može u takvim uslovima da živi i da se odmara (Seliškar 1970). S obzirom 
na brojne koristi i funkcije šumski ekosistemi su prirodni resursi za višena-
mjensko korišćenje. Danas se uloga šuma u kontekstu ostvarivanja socijalne 
interakcije i integracije sve više ističe. To je usko vezano za povećanjem zna-
čaja slobodnog vremena (engl. leusure, fran. lousur) i u direktoj je korelaciji 
sa radnim vremenom. Zbog toga, teorijsko definisanje socijalne funkcije 
šuma, i u okviru toga rekreacije u šumama, obično počinje razmatranjem 
uzročno-posljedičnih veza i odno sa između radnog i slobodnog vremena, 
kao osnovnih društvenih kategorija koje određuju funkciju, mjesto i zna-
čaj rekreacije u okviru društvene podjele rada (Trkulja i Došenović 2020). 
Pojam slobodnog vremena definiše se kao vrijeme u kojem postoji ograničen 
izbor određenim težnjama ljudi za užitkom i ispunjenjem iskustva u skladu 
sa društvenim normama i vrijednostima koje poboljšavaju individualni i 
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društveni razvoj (Jenkins and Pigram 2003). Pri izboru rekreacije mnoge 
aktivnosti čovjeka u slobodnom vremenu odražavaju sklonost ka prirod-
nom okruženju (npr. šumski ekosistemi), jer su urbane sredine naporne 
za život i manje pogodne za relaksaciju stanovnika, a naročito u velikim 
gradovima (Takano et al. 2002). Utvrđeno je da djeca imaju veće samopo-
štovanje i poboljšanu kognitivnu funkciju kao rezultat kontakta sa šumom 
(Maas et al. 2006), a da li će određeni kompleks šuma biti planiran za po-
trebe rekreacije ili kao zaštitni koridor, kulturni pejzaž ili zelena struktu-
ra polivalentnog karaktera zavisi od niza faktora. Zbog toga kod uređenja 
prostora u blizini velikih gradova planira se osnivanje urbanih šuma i šuma 
posebnog značaja (Forest Amenity Planning). U tim planovima u središte 
plana stavljaju se sociološke potrebe stanovništva ispred ekonomskih po-
treba, odnosno uživanje ispred profita, kroz zadovoljavanje zdravstvenih, 
estetskih, rekreativnih i kulturnih potreba. Naime, razvoj ljudskog društva 
prati rast životnog standarda, ali urbanizacija i industrijalizacija, dovode 
do pogoršavanja uslova životne sredine i ljudi imaju potrebu da se vraćaju 
prirodi, gde nalaze uslove za fizički ili psihički oporavak (Reh, 1999). Re-
kreativna funkcija šuma obezbjeđuje se kroz uticaj na psiho-fizičko zdravlje 
korisnika šumskih prostora, a efekti rekreacije u šumi mogu da se podijele 
na (Seliškar 1970):

• Primarne koristi (podizanje produktivnosti kao posljedice rekreaci-
je, opšte poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, te smanjeno 
plaća nje troškova socijalnog i zdravstvenog osiguranja, stvaranje 
novih kreativnih sposobnosti čovjeka i organizovanu rekreaciju i 
uključivanje socijalno slabijih slojeva stanovništva i 

• Sekundarne koristi (vrijednost usluga pruženih posjetiocima 
rekreativ nih povr ši na, hotelske usluge, ishranu, kampovanje, loženje 
i dr., dohodak industrije koja proizvodi opremu za rekreaciju, 
opštinske i druge takse koje bi načelno trebalo opet da se ulažu u 
rekreativne objekte i svestrano angažovnje svih vrsta usluga, odnosno 
tercijarnih djelatnosti).

U kontekstu razvoja socijalnih usluga šumskih ekosistema i „rada s 
prirodom” posebno su se razvili principi koji podrazumjevaju prirodnost, 
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ravnotežu, integritet, kontrast i ugodnost. Ovi principi su se razvili na po-
dručju Ujedinjenog Kraljevstva u Britaniji i smatraju se opšteprimjenjivim 
(Table 1). 

Tabela 1. Neki paralelni principi „rada s prirodom”

Price and Thomas  
(2001)

Lucas (1993);  
Bell (1998)

Kaplan and Kaplan 
(1989)

Prirodnost Vizuelna snaga Prirodnost

Ravnoteža Vizuelna sila

Integritet:

- harmonija 
- jedinstvo 
- dijalog

Oblik, mjera

Jedinstvo, genijalnost Legalnost

Raznolikost i konstrast Raznolikost Složenost; 
misterioznost

Uzornost Koherentnost

Korektnost Vizuelni pristup

Ugodnost Pravilo trećine

Priroda olakšava duhovna iskustva fascinacije, inspiracije i iskustva mira, 
radosti i velike sigurnosti (Jenkins and Pigram 2003). Te činjenice se stalno 
potvrđuju jer sve više ljudi traži mir, tišinu, privatnost i odmor u priro dnoj, 
posebno u šumskoj sredini. Estetski, prirodno okruženje pruža mogućnost 
rekreativcu da iskusi vizuelne, slušne i druge senzorne reakcije, i svjedoči 
o čulnim efektima iz neposrednog okruženja (Vujković 2018). Zato šuma 
pruža mnoge oblike estetskog zadovoljstva, a rekreacija u šumi postaje sa-
stavni dio i element prostornog razvoja regiona. Rast broja stanovnika u 
razvijenim državama, intenzivna komunikacija, ugroženost životne sredine 
i zdravlja ljudi, povećavaju opšti interes za rekreaciju i odmor u šumi koja je 
neiscrpni izvor usluga za prevazilaženje nastalih društvenih okolnosti. 
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Naučni dokazi potvrđuju da je učinak rekreacije u šumi kao prirodne 
terapije višestruk (Chen et al. 2018). U Japanu pojam šumske kupke defi-
nisan je kao ravnoteža šume i zdravlja ljudi, uključujući poboljšanje imu-
nološkog sistema, kardiovaskularnih bolesti i mentalnog zdravlja (Chen et 
al. 2018). Šumska kupka se koristi kao metoda liječenja s ciljem relaksacije 
i upravljanja stresom, a stres je skup nespecifičnih reakcija čovjekovog or-
ganizma na štetne faktore iz radnog i životnog okruženja. Štetni faktori iz 
čovjekovog okruženja u gradovima aktiviraju adapcioni mehanizam svakog 
organizma kako bi se zaštitio uspostavljanjem ravnoteže sa sredinom (Ulri-
ch-Lai et al. 2017). Stres, bilo psihološki ili biološki, odgovor je organizma 
na stresora kao što je urbana sredina. Rekreacija u šumi značajno smanjuje 
stres pa je samim tim prevencija niza bolesti koje on uzrokuje poput gla-
vobolja, visokog krvnog pritiska, problema sa srcem, dijabetesa, kožnih 
bolesti, astme i artritisa. Analiza varijabilnosti otkucaja srca pokazala je 
da šumski ambijent značajno povećava parasimpatičku nervnu aktivnost i 
umanjuje simpatičku aktivnost učesnika u poređenju s urbanom okolinom. 
Nivo kortizola i brzina pulsa značajno su se smanjili u šumskom u poređe-
nju sa urbanim okruženjem (Chen et al. 2018). U psihološkim testovima, 
šuma je povećala intenzitet pozitivnih osjećaja i značajno smanjila nega-
tivne nakon podražaja u poređenju sa urbanim stimulansima. Fiziološki 
podaci iz ovog istraživanja pružaju važne naučne dokaze o zdravstvenim 
prednostima šumskog okruženja, a naučnici sa Mie Univerziteta u Japanu 
(odsjek psihijatrija) otkrili su da je šetnja šumom efikasnija od klasičnog 
liječenja antidepresivima. Smatra se da većina današnjih bolesti dolazi od 
premalog boravka na otvorenom, u šumama i prirodi, što je svim živim bi-
ćima iskonsko stanište. Glavne koristi od šume su te što pruža mogućnosti za 
fizičku aktivnost, oporavak od stresa i umora, te lakše ostvarivanje društvenog 
kontakta. U neke od simbioza aktivnosti koje se mogu ostvariti u šumi su 
rekreacija na otvorenom, uključujući planinarenje, jahanje, skijaško trčanje, 
vožnju snoumobilima, kampovanje, lov, ribolov i druge rekreativne aktiv-
nosti vezane za šumu. 

Urbane šume su veoma značajne u kontekstu njihove socijalne uloge 
jer mogu biti mjesta za brojne aktivnosti različitih starosnih, društvenih i 
kulturnih grupa (Došenović et al., 2017; Došenović i Trkulja 2019). Zato su 
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u evropskom šumarstvu urbane šume postale postale važan dio političkih 
agendi, što ukazuje na priznavanje njihovog značaja za ostvarivanje ostalih 
(neproizvodnih) funkcija šuma. Praćenje rekreacije u šumi i evropska per-
spektiva (Forest Recreation Monitoring and European Perspective 2008), 
ukazuje na potrebe života ljudi u odnosu na primarnu važnost zaštitnih i 
socijalnih funkcija šuma. Istraživanje 2008. godine na temu „Šuma za rekre-
aciju i prirodni turizam“ (COST Action E33 Forest for recreation and na-
ture tourism, FORREC) odnosila su se na nivo znanja o rekreaciji i njenim 
učincima za potrebe planiranja i praktičnog upravljanja šumama. Ministar-
ska konferencija o zaštiti šuma u Evropi (The Ministerial Conference on the 
Protection of Forests in Europe, MCPFE) je izvela panevropske indikatore za 
održivo upravljanje šumama (Pan-European Indicators for Sustainable Fo-
rest Management, SFM). Zaključeno je sa se rekreacione vrijednosti šuma 
procjenjuju posredno preko indikatora o stvarnoj upotrebi šuma prema na-
mjeni, preko površine ili preko broja korisnika po površini ili određivanjem 
putem vrednovanja kroz istraživanja njihove pojmovne vrijednosti umjesto 
stvarne tržišne vrijednosti. Rezultati praćenja ovih indikatora trebalo bi da 
poprave disbalans koji postoji u valorizaciji tržišnih vrijednosti (drvo), i ne-
tržišnih usluga odnosno rekreacija (Novak and Dwyer 2010). Istraživanja 
opštekorisnih funkcija šuma na području grada Banja Luke pokazuju da 
se upravljanje mora vršiti višenamjenski uz poštovanje prvo zaštitne, ali 
odmah potom i socijalne funkcije. Potrebno je obezbjediti funkcionalan i 
održiv model finansiranja šuma posebne namjene i edukovati stanovništvo 
o važnosti šume, a u tom kontekstu i odgovornog šumarstva, i jasno ukazati 
na sve pozitivne učinke koje šuma odnosno šumarstvo obezbjeđuju zajedni-
ci (mijenjanje svijesti javnosti o šumarstvu) (Dragomirović, 2017). Takođe, 
posjetioci u šumama specifične strukture i namjene kao npr. u nacionalnim 
parkovima imaju posebne zahtjeve koji se odnose na socijalne usluge šuma i 
povezane su sa zaštitom prirode i upoznavanjem javnosti s područjima koja 
obiluju prirodnim ljepotama i opšteekorisnim uslugama. U nacionalnom 
parku Plitvička jezera na osnovu anketiranja posjetilaca od kojih je čak 71% 
stranaca i sa ujednačenim odnosom muške i ženske populacije pokazalo se 
da šume u nacionalnom parku imaju najvažniji uticaj na očuvanje faune, 
klimu i zaštitu životne sredine (Posavec et al., 2011). Istraživanja u šumama 
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posebne namjene ukazuju na to da turizam može biti veoma profitabilan 
upravo zahvaljujući njihovim socijalnim funkcijama.

Organizovana rekreacija u pristupačnom području šumskih kom-
pleksa omogućava da se na relativno lak, pristupačan, a istovremeno i efika-
san način, jačaju zdravstvene sposobnosti i širi obrazovanje. To u izvjesnom 
stepenu doprinosi smanjenju socijalnih razlika naročito kod djece i dijela 
omladine jer se tako pruža mogućnost racionalnijeg i ujednačenog načina 
korišćenja slobodnog vremena. Uživanje u prirodi je jedno od najznačajni-
jih iskustava rekreativaca, a urbane šume, zbog svoje lociranosti na područ-
ju gradova, gotovo uvijek su glavni resurs za rekreaciju (Jones and Davies 
2017). Motivisanost za učešće u šumskoj rekre aciji, uslovljena je željom da 
se zadovolji izvjesna psihološka potreba, a prirodno okruženje igra ključnu 
ulogu u postizanju rezultata i zadovoljstva koje se traži od učešća u rekreaci-
ji na otvorenom (Jenkins and Pigram 2003). Korišćenje šume za rekreaciju 
zavisi od razvijenosti društva, tradicije i broja stanovnika, a njenu atraktiv-
nost za upražnjavanje rekreacije definišu i klimatske karakteristike, stepen 
industrijalizacije i urbanizacije, kulturni nivo stanovništva itd. Funkcional-
no i prostorno uređene rekreacione šume imaju funkcionalnu zonu, rekre-
acioni centar i funkcionalnu površinu (Govedar i Krstić, 2016). Park šume 
su posebna kategorija šuma u neposrednoj blizini naselja, u kojima je re-
kreaciona funkcija manji dio njene ukupne socijalne funkcije (Vyskot i Reh, 
1983). U njima se nalaze razni objekti ili sprave za rekreaciju: putevi, staze, 
mostići i brvna, objekti za boravak i odmor u šumi, objekti za intenzivnu 
rekreaciju, objekti za osvježenje, informacione objekti, sanitarno-higijenski 
objekti i vodo-objekti. U zemljama sa razvijenom rekreacionom namjenom 
šume smatra se da su najpovoljnije mješovite lišćarsko-četinarske šume, 
kao i čiste četinarske šume od heliofilnih vrsta drveća koje pri normalnom 
obrastu omogućavaju u podstojnom spratu pojavu žbunastih vrsta i pri-
zemne flore. Ovim šumama se gazduje tako da se što više omogući aktivan 
odmor ljudi u prirodi. Gazdovanje je usmjereno na formiranje zdravih sta-
bala, koja će što bolje ispuniti estestku i rekreacionu funkciju. Veliki značaj 
imaju najviša, dominirajuća stabla, koja su posebno atraktivna. U nizijskim 
šumama to su stabla lužnjaka (Quercus robur L) i poljskog jasena (Fraxinus 
angustufolia L), u srednjoj zoni ostali hrastovi (Quercus sp.), bukva (Fagus 
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sylvatica L) i borovi (Pinus sp.),  a na većim visinama jela (Abies alba Mill), 
smrča (Picea abies L/H Karst.) i ariš (Larix decidua Mill). 

Pored rekreacione funkcije šume u okviru socijalnih funkcija imaju 
važnu ulogu u naučno-istraživačkom radu (Vyskot and Reh, 1983). Ta ulo-
ga šuma ima međunarodnu dimenziju, pa je stoga 1902. godine formirana 
Međunarodna organizacija naučnih institucija u oblasti šumarstva IUFRO 
(International Union of Forestry Reserach Organizations).  U okviru IUFRO 
organizacija sakupljaju se i prate sva istraživanja u okviru šumarstva. Zbog 
toga se u kategoriju šuma posebnog značaja izdvajaju šume za naučna istra-
živanja i obrazovanje koje takođe imaju socijalnu funkciju. U njima se vrše 
naučna istraživanja o šumskim ekosistemima i mjerama gazdovanja koje 
se trebaju primjenjivati u cilju razvoja svih funkcija šuma odnosno koje će 
omogućiti održivo korišćenje svih materijalnih i nematerijalnih, tzv. opšte-
korisnih funkcija šume. To su trajne i privremene ogledne površine na koji-
ma se provode statička i dinamička istraživanja prema prethodno utvrđenoj 
metodologiji planiranja eksperimenata. U školskim šumama i šumama nas-
tavno-naučnih baza realizuju se dugoročna istraživanja iz oblasti šumar-
stva, a u isto vrijeme to su značajni objekti za održavanje simpozijuma i se-
minara na međunarodnom i nacionalnom nivou, ne samo iz oblasti šumar-
stva nego iz svih dodirnih oblasti, posebno zaštite životne sredine, biologije, 
sporta, ekolo gije, farmakologije i dr. Šume pružaju dobar, bliski ambijent 
za obrazovne aktivnosti ali imaju posebnu ulogu u kreativnom stvaralaštvu 
mnogih umjetnika. One mogu biti smještene u blizini umjetničkih centara 
u kojima se nalaze mnogi gradovi i tako čine pogodnu „inspirativnu po-
stavku“ za umjetnike. Mnogi koriste šume kao ambijent za svoj rad. Pri-
roda može pomoći da se bolje sagleda osjećaj prostora, vezanost za mjesto 
i korišćenje prirodnih područja za mentalnu stimulaciju i dizajn, a takva 
pozitivna iskustva mogu dovesti do duboko ukorijenjenih ideala, morala i 
prirodnih vrijednosti (Jones and Davies 2017).

Pored navedenih socijalnih funkcija šuma sasvim je jasno da se u 
uskoj vezi sa rekreativnom ulogom nalaze i zdravstvena funkcija šuma. Na-
ime, ulaganje u pristupačan kvalitetan šumski rekreativni prostor moglo 
imati značajne koristi u smanjenju troškova zdravstvene zaštite. Sve više se 
prepoznaje velika posvećenost u domenu tzv. „zdavstvene prakse“, a time se 
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dokazuje veza između prirode i opšteg zdravlja i dobrobiti ljudi. Površine u 
okolini banja i prirodnih lječilišta, sa gledišta obezbjeđivanja zdravstvene i 
vodozaštitne funkcije, raščlanjene su na (Reh, 1999): 

Banjski (lječilišni) park koji obuhvata površinu parkovske strukture, 
koja ne ulazi u postojeći šumski fond; 

Lječilišne šume su tipične šumske površine sa ulogom ispunjavanja 
funkcije liječenja, rehabilitacije i oporavka, sa drugačijim načinom ga-
zdovanja nego u proizvodnim šumama; 

Šume u zaštitnim zonama lječilišta su šume sa primarnom vodozaštit-
nom funkcijom i specifičnim načinom gazdovanja usmjerenim na zašti tu 
lječilišta ili klimatskih uticaja šume; 

Šume u infiltracionoj zoni, odnosno zoni akumulacije vode u okoli-
ni lječilišta, u kojima je gazdovanje usmjereno na zaštitu akumulacija vode 
potrebne za funkcionisanje lječilišta. 

U šumama koje su izvorišta prirodnih mineralnih i termalnih voda, 
u okolini banja i prirodnih lječilišta, primarna je zaštitna i rekreativna 
funkcija. U „banjskim šumama“ važno je strukturu, sastav i smjesu ra-
zličitih vrsta drveća ukomponovati tako da se što više istaknu vizuelni 
i estetski učinak, ali na taj način da je sve u funkciji banjskog turizma 
i zdravstveno-rekreacione uloge za turiste ili pacijente. Terapijski centar 
(vrt) osniva se korišćenjem biljnog i vrtlarskog materijala u ci lju da se pra-
vilnim izborom i primjenom radno terapijskih aktivnosti omogući osoba-
ma sa posebnim potrebama ali i drugim zdravim osobama sticanje novih 
znanja i razvoj motoričkih, perceptivnih, senzoričkih, kognitivnih, psiho-
fizič kih i drugih osobina. Boravak u centru i bavljenje biljkama utiču tako 
da se korisnici nakon bolničkih terapija znatno brže oporavljaju na pro-
duktivan i kreativan način. Tokom oporavka posebno je naglašen osje-
ćaj relaksacije i opu štenosti upravo zbog sadržaja koji se nalazi u centru. 
Savremeni terapijski centar treba imati sadržaje za korisnike tokom cijele 
godine, dakle i u zimskom periodu. Zato se u njima grade i objekti zatvo-
renog tipa za potrebe sadnje, uzgoja, presađivanja, pripreme i upotrebe 
plodova, jer se tako kod ko risnika razvija saznanje o proizvodnji kori-
snoj za širu zajednicu. Zdravstvena funkcija šuma ogleda se u najnovijim 
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uticajima bolesti Covid-19 (coronavirus disease) koju izaziva koronavirus 
(lat. corona – kruna), koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine, a koji 
je Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) 
nazvala SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), a 12.03.2020. godine bolest 
proglasila pandemijom. Ova pandemija je izazvala negativne efekte na 
radnu snagu u sektoru šumarstva usljed čega je smanjena produktivnost. 
Međutim, značaj socijalnih funkcija šuma koje se odnose na zdravstve-
no-rekreativnu ulogu je porastao naročito u zemljama zapadne Evrope 
i u urbanim područjima. Usluge koje šume pružaju u vrijeme postkovid 
oporavka građana imalo je izuzetan značaj (FAO 2020). 

Uloga i značaj socijalnih funkcija šuma ima sve veći uticaj na posti-
zanje društvenog konsencenzusa o financijskim subvencijama za održivo 
upravljanje šumama i dobrobit društva sa ciljem da vlasnici šuma pored 
drvnih sortimenata ostvaruju i druge prihode od opštekorisnih funkcija 
šuma. 

Zaključak

Šumski ekosistemi pored ekoloških i ekonomskih funkcija društvu 
pružaju niz socijalnih usluga kao što su turističke, rekreativne, zdrav-
stvene, obrazovne i dr. Zbog krčenja šuma i sve izraženijeg ugrožavanja 
šumskih ekosistema usljed klimatskih promjena, a zatim pojave bolesti 
i gradacije štetočina, opštekorisne funkcije šuma su društveno sve zna-
čajnije. Razvoj ljudskog društva, urbanizacija i industrijalizacija, dovode 
do pogoršavanja uslova životne sredine. Zbog toga ljudi imaju potrebu 
da se vraćaju prirodi, a time se povećava i intenzivira značaj socijalnih 
funkcija šuma. Njima se posvećuje veća pažnja u ekonomski visoko ra-
zvijenim zemljama dok je proizvodna funkcija šuma dominantna u slabo 
razvijenim zemljama. Egzaktno vrijednovanje socijalnih koristi od šuma 
veoma je teško, ali je vrijednovanje posre dne koristi, odnosno dohotka iz 
rekreacijske i turističke djelatnosti, u principu jednostavnije. Poremećaji 
i ugroženost šuma utiču na socijalnu funkciju šuma a stepen tih uticaja 
zavisi od demografske strukture stanovništva i prostornog raspreda šum-
ske vegetacije.
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Uloga šuma u kontekstu ostvarivanja socijalne interakcije i integra-
cije sve više ističe, pa zbog toga kod uređenja prostora u blizini velikih 
gradova planira se osnivanje urbanih šuma i šuma posebnog značaja. U 
tim šumama u prvom redu se planira ostvarivanje socioloških potreba 
stanovništva ispred ekonomskih potreba. U kontekstu razvoja socijal-
nih usluga šumskih ekosistema i „rada s prirodom” posebno su se razvili 
principi koji podrazumjevaju prirodnost, ravnotežu, integritet, diverzitet 
i ugodnost. 

Smatra se da većina današnjih bolesti dolazi od premalog boravka 
na otvorenom, u šumama i prirodi, što je svim živim bićima iskonsko 
stanište. Glavne koristi od šume su te što pruža mogućnosti za fizičku 
aktivnost, oporavak od stresa i umora, te lakše ostvarivanje društvenog 
kontakta. U neke od simbioza aktivnosti koje se mogu ostvariti u šumi su 
rekreacija na otvorenom, uključujući planinarenje, jahanje, skijaško trča-
nje, vožnju snoumobilima, kampovanje, lov, ribolov i druge rekreativne 
aktivnosti vezane za šumu. Potrebno je obezbjediti funkcionalan i odr-
živ model finansiranja šuma posebne namjene i edukovati stanovništvo o 
važnosti šume i jasno ukazati na sve pozitivne učinke koje šuma obezbje-
đuje zajednici. 

Zahtjevi od šire društvene zajednice svode se na obezbjeđenje opti-
malnog korišćenja ukupnih potencijala šuma i šumskog zemljišta, te stva-
ranje uslova za višenamjensko korišćenje šuma i njihov održivi razvoj. So-
cijalne funkcije šuma postaju značajnije prepoznate i ne uključuju samo 
rekreaciju, već kvalitet života u mnogo širim aspektima, tako da postaju 
integralni dio, između ostalog, života i u ruralnim područjima. Usljed po-
većanog značaja i kompleksnosti, kao i potencijalnih konflikata sa drugim 
funkcijama, potencijal socijalnih funkcija šuma mora se razmatrati mnogo 
eksplicitnije nego u prošlosti. Naime procjena potencijala svjetskih šuma za 
socijalne i kulturne funkcije ukazuje na njihovo povećanje, ali ono se teš-
ko kvantifikuje, pa su potrebna dodatna istraživanja i informacije. Uloga i 
značaj socijalnih funkcija šuma ima sve veći uticaj na postizanje društvenog 
konsencenzusa o financijskim subvencijama za održivo upravljanje šuma-
ma i dobrobit društva sa ciljem da vlasnici šuma pored drvnih sortimenata 
ostvaruju i druge prihode od opštekorisnih funkcija šuma.
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OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I NOVA TEHNOLOGIJA

PREGLEDNI NAUČNI RAD

Prof. dr Siniša Đukić1

Apstrakt: Nove tehnologije donose i nove promjene. Dostupnije su nego 
ikad, kao i spoznaja o njihovoj bitnosti. Imaju potencijal da transformišu i osna-
že poslovanje a istovremeno budu i izazov uspješnosti i sposobnosti protivnika. 
Nove tehnologije već utiču na način rada mnogih pa tako i obavještajnih službi. 
Problem svakodnevnice je u ogromnom broju informacija koje je veoma teško 
obraditi. Nekada, podaci i informacije o određenom bezbjednosnom proble-
mu ili strateškom cilju sakupljale su se na jednom mjestu, a onda analitičko-
sintetičkim metodama ocjenjivale i predlagale rješenja. Digitalna era zahtijeva 
od obavještajnih službi prikupljanje, analizu i obradu velike količine podataka, 
u realno kratkom vremenu. Sa pojavom novih tehnologija to se nastoji i postići. 
Međutim, to otvara i neka druga pitanja vezana za potrebu transformisanja po-
jedinih metoda obavještajnog rada, odnosno institucinalnih kapaciteta država.  
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UVOD

Obavještajna aktivnost prisutna je kroz sve faze ljudske civilizacije. 
Za predmet svoga rada prevashodno ima tajne u međuljudskim odnosi-
ma, odnosno tajne određenih entiteta (država, njihovih saveza, institucija 
i pojedinaca). Prikupljajući podatke obavještajna služba iste mora obradi-
ti, klasifikovati i dati im ocjenu sa stanovišta njihove upotrebljivosti. Sve 
to odvija se kroz tzv. obavještajni ciklus i njegove faze – planiranje, pri-
kupljanje, obradu, analizu i ustupanje. Kroz istoriju mijenjale su se i faze 
obavještajnog ciklusa, odnosno metodi obavještajnog rada. Prvo, obavje-
štajnim radom dugo su se bavili ljudi kao pojedinci ili neformalne grupe 
pošto  obavještajna služba kao institucija nije ni postojala. Ti pojedinci za 
potrebe svojih vlastodržaca prikupljali su (tajne) podatke primjenjujući 
različite taktike razgovora, tehnike izviđanja i osmatranja, čitanja i analize 
sadržaja, plasiranja dezinformacija,  korišćenja tajnopisa, šifrovanja i sl. 
Podaci su, u početku,  bili vojnopolitičke prirode  ali kasnije prikupljani 
su i  drugi podaci značajni za ostvarivanje ciljeva tadašnjih vlastodržaca.
Vremenom razvila se klasična špijunaža i kontrašpijunaža, a s njom oba-
vještajni metodi i institucionalizacija obavještajnog rada.  

Savremene obavještajne službe u svom radu koriste različite me-
tode koje možemo klasifikovati u metode prikupljanja obavještajnih po-
dataka, metode obrade obavještajnih saznanja, proizvodnje obaveštajnih 
saznanja i izrade završnih obavještajnih dokumenata. U prvu grupu 
metoda obavještajne aktivnosti – metode prikupljanja obavještajnih saz-
nanja, mogu se svrstati: metodi prikupljanja obavještajnih podataka iz 
ljudskih izvora, odnosno Human Intelligence – HUMINT, u koje spadaju: 
a/ agenturni metod, odnosno tajno prikupljanje obavještajnih informa-
cija pomoću agenata (clandestine collections by agents), b/ isljedni me-
tod, c/ prikupljanje obavještajnih saznanja iz otvorenih izvora, odnosno 
Open Source Intelligence – OSINT; metod saradnje, i tehnički metod, 
odnosno Technical Intelligence – TECHINT, sa mnoštvom raznovrsnih 
prikupljačkih disciplina. Dok u drugu grupu metoda obavještajne aktiv-
nosti – metode obrade obavještajnih saznanja, proizvodnje obavještajnih 
saznanja, i izrade završnih obavještajnih dokumenata spadaju svi, 
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društvenim, tehničkim i prirodnim naukama poznati naučni metodi i 
metodski postupci i tehnike. Krajnji rezultat rada obavještajnih službi u 
oblasti realizacije obavještajno-informativne i obavještajno-bezbjednosne 
funkcije su završni obavještajni proizvodi (završno obavještajno saznan-
je), koji se sintetizovani i u različitim formama obavještajnih dokumenata 
ustupaju krajnjim korisnicima.(Bajagić, 2010). 

Danas, krajnji korisnici obavještajnih proizvoda, ali i svi drugi 
koristeći savremenu tehnologiju mogu pristupiti različitim informacijama 
pa tako i sirovim obavještajnim podacima. Koliko će im takve informacije 
biti od koristi zavisi, prije svega, od njihovog znanja, vještina, sposobnosti 
ali i drugih okolnosti. 

Nova pull arhitektura trebalo bi, po ocjeni teoretičara, da unaprijedi 
sposobnost korisnika da prepozna potreban materijal i šire sagleda poje-
dine oblasti interesovanja. U ovom procesu, donosioci odluka po inerciji 
teže da preskoče obaveštajne menadžere srednjeg nivoa i sami pristupe 
bazi podataka ili direktno kontaktiraju sa specijalistima određene obla-
sti. Jedan od velikih rizika navedene pull arhitekture jeste da sam koris-
nik, zbog mogućnosti direktnog pristupa bazi podataka, preuzme ulogu 
analitičara zbog trenutnog nezadovoljstva radom službe, oholosti, nedo-
statka vremena ili nekog drugog razloga (Dupont, 2003).

Zato je veoma bitno da se mnoštvo informacija koje dolaze do 
obavještajne službe prvo sistematizuju, klasifikuju a zatim obrade i 
pretvore u obavještajni proizvod. Analiza je faza u kojoj se informacije 
i obavještajni podaci spajaju unutar okvira definisanog problema s 
odgovarajućim hipotezama i gdje se primjenjuju različiti principi 
obavještajne analize. Procjena obuhvata interpretaciju rezultata analize 
i njihovo stavljanje u širi kontekst i, ako je moguće, određivanje nivoa 
vjerovatnoće. Obavještajne službe završni obavještajni proizvod  
svojim korisnicima trebaju dostavljati kontinuirano, poštujući načelo 
blagovremenosti i efikasnosti. Takav način informisanja treba usaglasiti 
sa principom «potrebno da zna», osim ukoliko nije drugačije propisano 
zakonom. Prikupljanje i obrada sirovih obavještajnih podataka i izra-
da završnih obavještajnih dokumenata po svojim metodama istraživa-
nja ali i krajnjim rezultatima sliči naučnom istraživanju, i omogućava 
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krajnjim korisnicima – političkim odlučiocima, izvođenje zaključaka 
o postojanju određenih veza između pojava i procesa koji se istražuju.  
To im omogućava svestranije sagledavanje i produbljavanje saznanja o 
uzrocima, karakteru, obimu, oblicima i nosiocima ugrožavanja. Završni 
obavještajni dokumenti (studije, procjene i prognoze) trebaju biti infor-
maciona podrška za donošenje kvalitetnijih spoljnopolitičkih ili unu-
trašnjopolitičkih odluka,  što u suštini i jeste primaran zadatak obavje-
štajne službe. U savremenim obavještajnim službama tu aktivnost pr-
venstveno obavljaju analitičari, odnosno analitička odjeljenja. U načelu, 
prihvatljivost analitičkih dokumenata – završnih obavještajnih proizvo-
da, od strane korisnika, značajno se uvećava kada sadržaj, forma i jezik 
upotrebljen u dokumentu podržavaju i dopunjuju jedno drugo. Kako 
savremene prijetnje bezbjednosti između ostalog, karakteriše i ispreple-
tena aktivnost na domaćem i inostranom području, tako i prikupljeni tj. 
obrađeni podaci iz djelokruga rada obavještajne, odnosno bezbjedno-
sne komponente trebaju biti međusobno povezani i uslovljeni, a njihova 
upotreba kroz jedinstven obavještajni  ciklus praktičnija i efikasnija. U 
tom kontekstu i završni obavještajni proizvodi – eksterna dokumenta 
trebaju biti grupisana po tematskim cjelinama i zadovoljavati potrebe 
krajnjih korisnika. Tako bi, eksterno informisanje prvenstveno zavisilo 
od toga ko je krajnji korisnik eksternog dokumenta, a tome bi se trebao 
prilagoditi i sam jezički stil analitičkog proizvoda s obzirom da pred-
metna informacija (studija, procjena ili prognoza) može biti strateškog, 
operativnog ili taktičkog karaktera. Informacije (studije, procjene ili 
prognoze) upućene najvišim državnim organima najčešće bi, kao što je 
već istaknuto, bile strateškog značaja, dok bi one informacije vezane za 
unutrašnji, bezbjednosni rad, bile upućene agencijama za sprovođenje 
zakona i bile bi operativnog, odnosno taktičkog karaktera. Te informa-
cije sadržavale bi dosta konkretnih podataka o potencijalnim učinioci-
ma, odnosno učiniocima krivičnih djela ili krivičnom djelu, na primjer 
terorizma ili organizovanog kriminaliteta, nastojeći pri tome odgovoriti 
na što više zlatnih pitanja kriminalistike (Đukić, 2017).
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NOVE TEHNOLOGIJE I OBAVJEŠTAJNI RAD

Mnogobrojni bezbjednosni izazovi i rizici sa kojima se obavještajne 
službe susreću uslovili su i određene promjene u obavještajnom radu. Te 
promjene  uslovljene su dinamičnim zbivanjima u spoljnjem svijetu i po-
trebom ubrzanja svih faza ob. ciklusa od planiranja, prikupljanja, analize, 
obrade, dijeljenja i donošenja odluka.  

Informaciona revolucija uticala je na funkcionisanje svih državnih 
institucija uključujući i obaveštajne službe. Ostvarila je uticaj na svaku 
fazu obaveštajnog ciklusa i donijela nove organizacione i kulturne pro-
mjene u obavještajnoj djelatnosti (Berkowitz, 1997). 

Raniji period karkterisao je nedostatak podataka i informacija pa su 
obavještajne službe ponekad imale problem sa analizama i predlaganjem 
rješenja. Sada, obavještajne službe imaju previse informacija pa ih sve, u 
realno kratkom vremenu, trebaju obraditi i ponuditi kvalitetna rješenja. 

S tim u vezi, brojni prijedlozi za reformu i reorganizovanje oba-
vještajne zajednice ukazuju na potrebu prelaska sa hijerarhijskog, usko 
usmjerenog i nefleksibilnog sistema, na novi sistem. Predlaže se da novi 
obavještajni model iskoristi prednosti raspoložive informacione tehnolo-
gije i informacija iz javnih izvora, da se primjene nova analitička sred-
stva i prevaziđu problemi „prezasićenosti informacijama“ radi dostizanja 
fleksibilnosti sistema i obezbjeđivanja kvalitetnih analiza i pravovremenih 
indikatora „ranog upozorenja“ (Liaropoulos,2006).

U Izvještaju Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) navodi 
se da nove tehnologije kao što je vještačka inteligencija imaju potencijal da 
transformišu i osnaže obavještajnu zajednicu dok istovremeno predstav-
ljaju izazove bez presedana od strane tehnološki sposobnih protivnika. 
Ove tehnologije mogu pomoći u proširenju, automatizaciji i izoštravanju 
prikupljanja i obrade obavještajnih podataka. Mogu povećati sposobnost 
analitičara za izradu strateške analize i uvida s dodatnom vrijednošću i 
omogućiti obavještajnoj službi da racionalnije koristi vrijeme, sastavlja i 
dostavlja obavještajne proizvode za ključne donosioce odluka. Central-
no pitanje za uspjeh u domenu obavještajnih podataka bit će usvajanje i 
prilagođavanje novih tehnologija na način na koji se obavještajni podaci 
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prikupljaju, analiziraju i dostavljaju donosiocima odluka. Ako se obavje-
štajni podatak odnosi na pružanje pravovremenog, relevantnog i tačnog 
uvida u strane aktere kako bi se pružila prednost u formulisanju politike, 
tada mnoge nove tehnologije imaju potencijal da zadiru dublje i šire u 
istraživačko polje. Podacii treba da budu isporučeni u što kraćem vreme-
nu, obimu, i specifičnosti za korisnika. Nove tehnologije već preoblikuju 
način na koji obavještajna zajednica prikuplja, pohranjuje i obrađuje in-
formacije, ali će vjerovatno transformisati i sve ključne aspekte obavje-
štajnog ciklusa u narednim decenijama – od prikupljanja preko analize 
do diseminacije. Pokretanje ove promjene je konvergencija četiri tehno-
loška trenda: proliferacija umreženih, multimodalnih senzora; ogroman 
rast „velikih podataka“, kako povjerljivih tako i nepovjerljivih/neklasifiko-
vanih; poboljšanja AL algoritama i aplikacija posebno prilagođenih, kao 
što su kompjuterski kod i obrada prirodnog jezika; eksponencijalni rast 
kompjuterske snage za obradu podataka i napajanje AI sistema. Među-
tim , dok se razmatraju mogućnosti koje pružaju nove tehnologije kao 
što je AI, takođe je važno shvatiti da ove tehnologije nisu svemoguće za 
obavještajne zadatke i probleme, niti nezavisne od mnogo šireg tehno-
loškog ekosistema i ljudskog kapitala. U svijetu proliferirajućih senzora 
i eksponencijalnog rasta podataka i kompjuterizacije, AI može pomoći 
organizacijama za prikupljanje obavještajnih podataka u automatizaciji i 
pojednostavljenju obrade prikupljenih podataka. Isto tako može pomo-
ći i u identifikaciji i određivanju prioritetnih ciljeva prikupljanja u razli-
čitim “- INT-ovima” - geoprostornim (GEOINT), signalnim (SIGINT), 
ljudskim (HUMINT) i otvorenim izvorima (OSINT). AI aplikacije tada 
mogu pomoći analitičarima u načinu na koji primaju, vizueliziraju i isko-
rištavaju te podatke. AI je posebno pogodan za više tehničkih sredstava 
prikupljanja kao što su SIGINT i GEOINT, pomažući u procesuiranju i 
analizi njihovih ogromnih skupova podataka izvedenih senzorima. Za 
GEOINT, AI sposobnosti kao što je kompjuterski vid može pomoći u au-
tomatizaciji obrade mase slikovnih podataka i obavljanju kritične, vre-
menski intenzivne aktivnosti, kao što su prepoznavanje i kategorizacija 
slike brzinom i razmjerom. Za SIGINT, AI može biti na sličan način kori-
sna u automatizaciji obrade podataka o elektronskim signalima (ELINT), 
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dok govor u prevođenju/transkripciji teksta i druge mogućnosti obrade 
prirodnog jezika pomažu kod dešifrovanja presretnutih komunikacija 
(COMINT). Pored tehničkih, AI alati mogu omogućiti i ljudskom izvoru 
na terenu, u najosnovnijoj misiji HUMINT, kod regrutovanja i izvlače-
nja obaveštajnih podataka od stranih agenata. Algoritmi vještačke inteli-
gencije mogu biti obučeni da pomognu „uočiti i procijeniti” potencijalne 
izvore pročešljavanjem podataka otvorenog tipa. Napredna analitika bi 
tada mogla pomoći u izgradnji „digitalnih obrazaca života“ prilikom po-
tencijlne regrutacije izvora, pomažući u predviđanju njihovih aktivnosti 
i provjeravanju njihovog pristupa željenim informacijama. Ovi alati bi se 
zatim mogli koristiti za praćenje bezbjednosnih i kontraobavještajnih ri-
zika prije i nakon angažovanja. (Brian Katz, 2020). U Izvještaju se još na-
vodi da nove tehnologije, takođe, mogu transformisati i poboljšati način 
razmišljanja analitičara kod kontinuirano rastućih podataka i omogućiti 
njihovo udruživanje sa kompjuterima/mašinama kako bi donosiocima 
odluka pružili pravovremene uvide. “Budućnost analize,” piše bivši glav-
ni službenik za učenje CIA-e Joseph Gartin, “biće oblikovana snažnim i 
potencijalno ometajućim efektima AI, velikom količinom podataka i in-
formatičkim učenjem u dijelu koje je dugo bio intimno skaliran ljudski 
poduhvat.” Analitičari bi mogli iskoristiti vještačku inteligenciju i u cilju 
efikasnijeg pronalaska i filtriranja dokaza, izoštravanja i testiranja svojih 
sudova.  Rezultat bi mogao biti analitički kadar sa većim strateškim pro-
pusnim opsegom i sposobnostima u iskorištavanju onoga što će ostati 
od njihove „intimno ljudske” prednosti u primjeni konteksta, istorijskog 
znanja i stručnosti o predmetu istraživanja. Osim što obezbjeđuju ulazne 
podatke za analizu, AI alati takođe mogu izvršiti određene vrste analiza, 
omogućavajući na taj način analitičarima da prebace više taktičkih ili vre-
menski intenzivnih zadataka na kompjutere. Još uvijek analitičari su po-
zvani da kreiraju dnevne obavještajne proizvode prateći krize i sumirajući 
geopolitičke događaje.  AI može prikupiti iste te podatke, prvenstveno 
otvorenog tipa, i generisati pisane presjeke stanja (sažetke). Kompjuteri bi 
takođe mogli dopuniti ili zamjeniti analitičare u oblastima u kojima oba-
vještajne službe imaju već određenu evidenciju i komparativnu prednost, 
kao što su prediktivna analiza i dugoročna predviđanja. Analitičari bi 
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trebali biti u mogućnosti iskorištavanja vještačke inteligencije, uključujući 
duboko strukturno učenje kako bi pomogli u filtriranju tokova izvješta-
vanja, identifikovanja i vizuelizacije obrazaca, trendova i prijetnji.  Nove 
tehnologije mogu pomoći u transformaciji ne samo izrade  već i načina 
na koji se ona isporučuje donosiocima odluka, imajući u vidu vrijeme, 
mjesto i nivo uticaja. One imaju nevjerovatan potencijal za povećanje, po-
boljšanje i transformaciju prikupljanja, analize i isporuke obavještajnih 
podataka, ali bi mogle zahtijevati i fundamentalne promjene u kadrov-
sko-organizacionim strukturama (Brian Katz, 2020).

U današnjem vremenu nove tehnologije i inovacije široko su ra-
sprostranjene i, sve su više, dostupnije na tržištu. Vještačka inteligenci-
ja, virtuelna i proširena stvarnost, Cloud tehnologija (oblaka) pomažu u 
poslovanju mnogih pa tako i obavještajnih službi.  Prikupljanje i obrada 
obavještajnih podataka, izrada taktičkih i strateških analiza, blagovreme-
no informisanje korisnika samo su neke od prednosti savremenih tehno-
logija. Kroz izradu takvih analiza  sublimira se velika količina informacija 
i, u relativno kratkom vremenu, definiše problem i nudi rješenje. Među-
tim, ukoliko nisu obuhvaćene sve informacije o određenom bezbjedno-
snom ili nekom drugom događaju/obavještajno interesantnom, može se 
postaviti pitanje njihove aktuelnosti s obzirom da informacije veoma brzo 
sustižu jedna drugu pa, na njima, zasnovane analize mogu biti zastarjele 
i neefikasne. Nekada, podaci i informacije o određenom  obavještajnom/
bezbjednosnom problemu ili strateškom cilju sakupljale su se na jednom 
mjestu, relativno duži vremenski period, a onda analitičko-sintetičkim 
metodama ocjenjivale i predlagale rješenja. Analiziranje i procjenjivanje 
predstavljalo je stalni proces utvrđivanja obavještajne/bezbjednosne va-
lidnosti, tačnosti i potpunosti svakog konkretnog podatka, informacije ili 
dokumenta uz odbacivanje nevažnih podataka. Takođe, sagledavali su se 
i određeni širi obavještajni ili drugi problemi i pojave, njihov cjelokupni i 
pojedinačni kauzalno-posljedični odnos. Povezanost, forma i metode dje-
lovanja, ocjene i predviđanja određene obavještajno istraživane pojave, 
njene stvarne, sadašnje i moguće (buduće) dimenzije, kao i ocjene i pred-
viđanja stanja u cjelini bili su, isto tako, predmet obavještajne analize. Za 
razliku od ranijih vremena digitalna era zahtijeva od obavještajnih službi 
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prikupljanje, analizu i obradu velike količine podataka, u realno kratkom 
vremenu. Da li će brzina prikupljanja  informacija i zavisnost od njih, 
u budućnosti, stavljati u drugi plan same te događaje/predmete obavje-
štajnog interesovanja ili će ih na određen način usmjeravati i oblikovati 
zavisiće od mnogih faktora a  prije svega brzine i količine prikupljenih 
(obrađenih) informacija, istorije samih događaja, njihovog poznavanja 
ali i kvaliteta cjelokupnog obavještajnog rada. Velika količina informa-
cija i njihov brz protok usloviće i potrebu za brzom reakcijom analitičara 
i brzim dostavljanjem korisnicima.  Međutim, nove tehnologije, njihova 
upotreba i korisnost ne smiju dovesti do toga da informacije, zbog njihove 
aktuelnosti, zamagle ili oblikuju iste te događaje i postanu same sebi svr-
ha. Sadašnji i budući događaji interesantni za obavještajne službe trebaju 
se posmatrati cjelovito, u kontekstu i kontinuitetu kako bi imali smisao i 
svrsishodnost.Treba voditi  računa i da obavještajno interesantni događaji 
za koje postoje određene “rutinske projekcije” ne filtriraju i oblikuju same 
informacije i tako ugroze njihovu aktuelnost, kvantitet i kvalitet. Zato je 
potreban određeni balans jednog i drugog, studioznog i ubrzanog ali na-
dasve korisnog za ostvarivanje ciljeva. Kada se podaci dobijeni na osnovu 
korišćenja otvorenih izvora upotpune sa onima pribavljenim od ljudskih 
izvora, ili tehnike dobiće se potpuna informacija. Nove tehnologije će po-
moći analitičarima da smanje potrebno vrijeme i dobiju značajnu pomoć 
kod prikupljanja i obrade podataka. U sadašnjoj informacionoj eri dale-
ko je povećana sposobnost analitičara, da u relativno kratkom vremenu, 
prikupe i obrade veliku količinu informacija, izrade analize i procjene s 
dodatnom vrijednošću i  informišu donosioce odluka. Tamo gdje anali-
tičari pomoću savremene tehnologije ne mogu dati odgovor na manje ili 
više kompleksnija pitanja tu će se morati uključiti tehnički i ljudski faktor. 
To će podrazumijevati korišćenje i drugih obavještajnih metoda u prvom 
redu HUMINT i TECHINT. Ranije je bio prisutan princip da prikupljanje 
obavještajnih podataka i analiza tih podataka trebaju biti odvojeni proce-
si, dok se danas primjenjuje sasvim suprotno. Pokazalo se da analitičari 
i obavještajci-operativci trebaju blisko sarađivati u takozvanim operativ-
nim timovima kako bi prikupljeni i obrađeni podaci bili upotrebljiviji u 
realizaciji obavještajnih zadataka. Ovakav pristup može prouzrokovati i 
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određene probleme koji se u prvom redu manifestuju blizinom analitiča-
ra operativnoj situaciji, odnosno nosiocima i predmetima obavještajnog 
interesa, procjeni bezbjednosnog problema, nedostatku vremena za kva-
litetnu analizu i sl., ali ovi nedostaci se sigurno mogu otkloniti iznalaže-
njem prikladnog balansa između faze prikupljanja i faze analize.  Ljudski 
izvori će bez obzira na brzi razvoj tehnologije i dalje biti nezamjenjivo 
sredstvo prikupljanja podataka na terenu.  Brzina protoka i obrade in-
formacija zahtijevaće u određenim  slučajevima i brzinu portage za ljud-
skih izvorima. Tako algoritmi vještačke inteligencije pokušat će tipovati 
potencijalne kandidate za saradnju korišćenjem otvorenih izvora, dok bi 
analitika bila od koristi kod utvrđivanja tzv. „digitalnih obrazaca života“, 
analiza meta obavještajnog interesa, potencijlne regrutacije izvora, pro-
vjere i predviđanja njihovog ponašanja, pristupa metama obavještajnog 
interesa, relevantnim informacijama i sl. Nezamislivo je nekada bilo da 
će  mašine predlagati potencijalne agente, ali nove tehnologije nastojat će 
i u tom segmentu napraviti iskorak. Sigurno je da će taj segment obavje-
štajnog rada i dalje biti veoma specifičan imajući u vidu pojedine faze tzv. 
ciklusa agenta ali isti, u pojedinim situacijama, će ubrzati i olakšati rad uz 
sva moguća ograničenja. 

ZAKLJUČAK

Nove tehnologije donose i nove prednosti. Imaju potencijal da tran-
sformišu i osnaže poslovanje a istovremeno budu i izazov uspješnosti. 
Vještačka inteligencija, virtuelna i proširena stvarnost, Cloud tehnologija 
pomažu u poslovanju mnogih pa tako i obavještajnih službi.  Prikupljanje 
i obrada obavještajnih podataka, izrada taktičkih i strateških analiza, bla-
govremeno informisanje korisnika samo su neke od prednosti savremene 
tehnologije. Obavještajne službe kao specifične organizacije sa posebnim 
ovlašćenjima ostvarujući svoje ciljeva nastojaće, među prvima, doći u po-
sjed novih tehnologija, iskoristiti njihove prednosti ali i ostvariti preimuć-
stvo nad suparnicima. To će zahtijevati i određene tehničke, organizacio-
ne ali i kadrovske promjene. Integracija novih tehnologija u obavještajni 
rad donijeće i novi kvalitet. To će podrazumijevati dodatnu specijalizaciju 
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analitičkog i operativnog osoblja, njihovu kontinuiranu obuku, ali i tran-
sformaciju obavještajnih sposobnosti. Nove tehnologije već utiču na pri-
kupljanje, analizu i obradu informacije, ali će, u perspektivi,  uticati i na 
sve ostale faze ob. ciklusa od planiranja, prikupljanja, analize, obrade, di-
jeljenja i donošenja odluka.
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Увод

Уопштено посматрано, савремени трендови чвршћег регио-
налног повезивања и јачања регионалних безбедносних идентитета 
утицали су на пораст значаја регионалне полицијске сарадње. Реги-
онална полицијска сарадња има различите облике и углавном се од-
носи на поједине безбедносне изазове, ризике и претње, као и разли-
чите облике рада полиције и правосуђа. Наравно, потребно је имати 
у виду специфичности конкретног регона у смислу геополитичких и 
безбедносних околности које су од значаја за боље међусобне одно-
се држава и сарадњу (Никач и Јурас, 2015). Регионалну полицијску 
сарадњу могли бисмо одредити као однос између држава које припа-
дају истом регионалном безбедносном (пот)комплексу и однос њи-
хових полицијских органа који се успоставља с циљем предузимања 
заједничких активности ради решавања заједничких безбедносних 
проблема.

Можемо разликовати два модела регионалне полицијске са-
радње – хоризонтални и вертикални модел. 

Хоризонтални модел полицијске сарадње обухвата: усвојене 
државне стратешке документе (стратегије или планови органа уну-
трашњих послова), утврђене приоритете у међународној сарадњи, 
те интересе државних и недржавних актера (Bigo, 1996). Овај модел 
бисмо могли илустровати формулом: стратегија + приоритет + ин-
терес = полицијска сарадња. 

Вертикални модел полицијске сарадње обухвата три нивоа 
анализе – макро ниво, мезо ниво и микро ниво (Benyon, 1996). На 
макро (државном) нивоу, који је битан са аспекта овог рада, утврђују 
се политике унутрашње безбедности и основни начини сарадње. 
Другим речима, држава изражава (не)спремност за сарадњу са дру-
гим државама региона по питању заједничких безбедносних изазо-
ва и, сходно томе, ратификује одређене међународне споразуме и 
усклађује национално законодавство са стандардима међународне 
полицијске сарадње. 

Видели смо, дакле, колико је нормативни основ регионалне 
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полицијске сарадње битан за полицијски систем једне државе. Ква-
литетни стратешки и законски документи предуслов су без ког на-
ционални полицијски системи не могу бити равноправан елеменат 
сарадње полицијских служби земаља које припадају једном региону, 
односно регионалном безбедносном (пот)комплексу. Кроз рад ћемо 
покушати сагледати нормативни оквир регионалне полицијске са-
радње у Босни и Херцеговини, са аспекта постојећих општих и по-
себних стратегија, те релавантних законских прописа из домена по-
лицијског права ове земље.

Стратешки оквир – стратегија, приоритет, интерес

Сваки облик међународне сарадње, па тако и регионална поли-
цијска сарадња, зависи од стратешких опредељења односне државе, 
као и њених спољнополитичких приоритета и интереса. Предсјед-
ништво Босне и Херцеговине jeсте орган који је, у складу са устав-
ним одредбама, надлежан за вођење спољне политике Босне и Хер-
цеговине. У том смислу, Предсједништво је, 2003. године, донело 
документ под називом „Општи правци и приоритети за провођење 
спољне политике Босне и Херцеговине“. Овим документом дефини-
сана су начела, правци и приоритети спољне политике Босне и Хер-
цеговине. У уводном делу документа (условно речено: преамбули), 
доносилац се осврнуо на процес глобализације који „структурално 
мења међународне односе и позива на решавање горућих питања на 
глобалном и регионалним нивоима“. Циљеве доношења документа 
доносилац је широко дефинисао, а исти су подразумевали свеобух-
ватну заштиту људских права и основних слобода, елиминисање си-
ромаштва, развијање глобалног партнерства за развој и, нарочито, 
потпуну политичку, економску и безбедносну интеграцију и тран-
зицију региона Југоисточне Европе. Доносилац је, такође, изразио 
свест о потреби за убрзавањем процеса европских интеграција БиХ. 
Из уводог дела документа видимо да је Предсједништво БиХ начел-
но  препознало важност регионалног нивоа сарадње и интеграције 
на свим пољима (политичком, економском, безбедносном).
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Од доношења документа под називом „Општи правци и при-
оритети за провођење спољне политике Босне и Херцеговине“, 
прошло је доста времена, па су на глобалној и регионалној, али и 
унутрашњој политичкој сцени наступиле бројне промене. Неке од 
најзначајнијих промена су: економска нестабилност, последице тзв. 
арапског пролећа, савремени изазови тероризма, мигрантска криза, 
погоршање односа Руске Федерације и западних земаља, економски 
развој НР Кине,  „брегзит“, улазак Хрватске у ЕУ и кандидатски статус 
за суседне државе, улазак Црне Горе у НАТО и др. Препознавајући и 
антиципирајући те промене, Предсједништво Босне и Херцеговине 
одлучило се на ревизију овог документа 2016. године. У контексту 
те одлуке, задужено је Министартсво спољних послова БиХ да при-
ступи изради Стратегије спољне политике Босне и Херцеговине, а у 
сарадњи са релевантним институцијама. Предсједништво БиХ је, да-
кле, 2018. године усвојило документ под називом „Стратегија спољ-
не политике Босне и Херцеговине“ (за период: 2018 – 2023). 

Документом су дефинисана начела спољне политике Босне и 
Херцеговине. Између осталог, предвиђено је да ће БиХ деловати у 
складу са обавезама преузетихмзакључивањем међународних спо-
разума, као и чланством у међународним организацијама. Посебно 
су наглашена начела реципроцитета и мирољубиве сарадње, као и 
начело немешања у унутрашња питања друге државе. БиХ ће настоја-
ти да, имплементацијом Стратегије, постане активан и кредибилан 
међународни субјект. Такође, држава је опедељена за конструктивни 
дијалог у међудржавним односима, те за решеавање свих спорова 
мирним путем. 

Стратешки правци деловања спољне политике Босне и Херце-
говине одређени су у виду стубова спољне политике. Њих је неоп-
ходно посматрати „не као статичне описе спољне политике, већ као 
динамичке трајекторије и усмерења унутар којих се развијају актив-
не политике према Европској унији, НАТО-у, региону, глобалним 
питањима, међународним организацијама и сл.“ (Стратегија спољ-
не политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 5). Први стуб односи 
се на безбедност и стабилност, а остали су: економски просперитет, 
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заштита интереса држављана Босне и Херцеговине у иностранству 
и међународноправна сарадња, те промоција Босне и Херцеговине 
у свету. Стубови се међусобно преплићу и међусобно су условљени. 
Тако на пример, за економски напредак неопходно је безбедно и ста-
билно окружење (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 
2018).

За овај рад свакако је најрелевантнији стуб који се тиче безбед-
ности и стабилности. У оквиру овог стуба, издвојено је неколико по-
добласти: однос према Европској унији, однос према НАТО, борба 
против тероризма и свих облика насилног екстремизма, регионал-
на сарадња, те билатерална и мултилатерална сарадња (Стратегија 
спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).

Један од основних стратешких циљева Босне и Херцегови-
не свакако је пуноправно чланство у Европској унији. Приоритет 
је добијање кандидатског статуса у што скоријем року. У том смис-
лу, потребан је усаглашен приступ свих нивоа власти у БиХ како би 
биле испуњене све обавезе дефинисане „Мастерпланом интегрисања 
Босне и Херцеговине у Европској унији“, усвојеним од стране Пред-
сједништва. Такође, неопходно је усмерити пажњу и на иницијативе 
предвиђене документом под називом „Кредибилна перспектива про-
ширења и појачан ангажман Европске уније на Западном Балкану”, 
усвојеним од стране Европске комисије. Предметне иницијативе се 
односе на: „појачану подршку владавини права; појачан ангажман у 
области безбедности и миграција; подршку социоекономском раз-
воју; унапређење транспортне и енергетске повезаности; дигиталну 
Агенду за Западни Балкан; подршку помирењу и добросусједским од-
носима“ (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 
6). Поред тога, БиХ ће ићи у корак са Заједничком спољном и безбед-
носном политиком Европске уније.  Дипломатија БиХ ће се трудити 
да наглашава важност проширења ЕУ за БиХ, а посете инситуцијама 
ЕУ ће бити интензивније. Укратко, „потребно је повећати видљивост 
Босне и Херцеговине у Бриселу и земљама чланицама кроз промо-
цију позитивних развоја у Босни и Херцеговини и регији“ (Страте-
гија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 7). Посебно је 
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апострофирана и важност максималног коришћења финансијске под-
ржке коју Унија обезбеђује.

Стратегијом је наглашена и потреба наставка свих активно-
сти који се тичу односа Босне и Херцеговине са НАТО алијансом, а 
као приоритет одређена је активација Акционог плана за чланство. 
Предвиђено је интензивирање сарадње са Алијансом у свим актив-
ностима које произилазе из савременог схватања појма безбедности. 
То подразумева максимално коришћење свих понуђених инструме-
ната и механизама сарадње и учешће у мисијама подршке миру уз 
достизање потребног нивоа интероперабилности и опремљености 
Оружаних снага Босне и Херцеговине (Стратегија спољне политике 
Босне и Херцеговине, 2018). На фону овога, у новембру 2019. године, 
Предсједништво БиХ је усвојило документ под називом „Програм 
реформи Босне и Херцеговине“. Овим документом се потврђује ев-
роатлантска опредељеност БиХ и предвиђа низ реформских актив-
ности на том плану (политичка и економска питања, одбрамбена и 
безбедносна питања, питања ресурса, правна питања). Део докумен-
та посвећен је и односима са суседима, те регионалној сарадњи. Уна-
пређење сарадње са суседним државама засноване на заједничким 
интересима и начелима равноправности и међусобног уважавања, 
стални је приоритет спољне политике БиХ. Развој билатералних од-
носа са суседним земљама фокусиран је на неколико важних под-
ручја: евро и евроатлантске процесе интеграције, изградњу добросу-
седских односа, побољшање економске сарадње, јачање регионалне 
сарадње и решавање отворених питања конструктивним присту-
пом. БиХ ће наставити активности на интензивирању сарадње са 
суседима у свим областима и учествоваће у решавању билатералних 
питања од заједничког интереса. Такође, активно ће унапређивати 
економску, културну, политичку и безбедносну сарадњу, те реша-
вати питања утврђивања граница са суседним земљама, што је за-
датак комисија за границе. Што се тиче мултилатералног аспекта 
спољне политике, БиХ поклања посебну пажњу чланству и актив-
ностима у различитим регионалним иницијативама, као што су: Са-
вет за регионалну сарадњу, Неумска иницијатива, Јадранско-јонска 
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иницијатива, Централно-европска иницијатива, MARRI, RACVIAC, 
SEECP, SECI, CEFTA, Дунавски процес сарадње и Комисија за слив 
реке Саве. Заузимајући активан приступ у овим иницијативама, БиХ 
наставља да доприноси јачању садашњих и стварању нових регио-
налних односа (Програм реформи БиХ, 2019). 

Босна и Херцеговина је држава изузетно оптерећена пробле-
мима тероризма и исламског радикализма. Због тога, као један од 
основних путева за јачање безбедности земље, издвојена је борба 
против тероризма и свих облика насилног екстремизма. На фону 
тога, БиХ ће се укључивати у међународне мисије, а учествоваће и у 
размени информација у оквирима светских, европских и регионал-
них  платформи. Држава ће се борити против свих појавних облика 
тероризма и наставити са својим активностима у оквиру Глобалне 
коалиције за борбу против тероризма, чија је чланица (Стратегија 
спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).

Значајан део Стратегије односи се на регионалну сарадњу, као 
важан сегмент јачања безбедности и стабилности. Наглашен је значај 
сарадње са земљама из окружења с обзиром на културне и историјске 
везе, али и на изражене актуелне међузависности. Изградња добрих 
билатералних односа, решавање свих отворених питања и учешће 
у регионалним иницијативама допринеће јачању поверења, а тиме 
и сарадње. „Регионална сарадња је за земље процеса стабилизације 
и придруживања један од кључних услова интеграције у Европску 
унију, али и циљ сам по себи“, а у том смислу, „неопходно је да се 
кроз све расположиве механизме ради на тешњој размени искустава 
и знања те развоју заједничких пројеката“ (Стратегија спољне поли-
тике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 9). Даље, Стратегија препознаје 
изражену потребу за тесном регионалном и европском сарадњом 
у области безбедности, а све у циљу супротстављања савременим, 
нарастајућим изазовима и асиметричним претњама безбедности 
(миграције, тероризам, транснационални организовани криминал, 
сајбер криминал, енергетска безбедност). Истакнуто је и то да ће Бо-
сна и Херцеговина „наставити сарадњу са земљама Западног Балка-
на у оквиру такозваног Берлинског процеса, који својим форматом 



70 Defendologija, 2022.    Broj 49-50

и садржајем представља комплементаран дугорочни аспект инте-
грација Босне и Херцеговине и Западног Балкана у Европску унију“ 
(Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 9). На 
крају, активно учешће БиХ у раду свих регионалних иницијатива је 
услов без ког се не може, поготово ако говоримо о трајној стаби-
лизацији односа на Западном Балкану, односно коначној изградњи 
безбедносне заједнице. 

Као последња подобласт стуба безбедности и стабилности, на-
води се билатерална и мултилатерална сарадња. Босна и Херцегови-
на ће даље оснаживати постојеће билатералне односе, али и градити 
и продубљивати нове. На мултилатералном плану, додатно ће интен-
зивирати свој ангажман и сарадњу са најзначајнијим међународним 
организацијама (УН, ОЕБС, Исламска конференција) - (Стратегија 
спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).

Поред Општих праваца и приоритета за провођење спољне 
политике БиХ и Стратегије спољне политике Босне и Херцеговине, 
треба поменути и државне стратегије из области безбедности, а у 
којима је препозната важност регионалне полицијске сарадње. У на-
ставку ћемо дати преглед тих стратешких докумената.

У стратешком документу под називом Безбједносна политика 
БиХ стоји да је БиХ „опредељена за интензивну сарадњу и интегра-
ције на политичком, економском и безбедносном плану, у оквиру 
регионалних, европских и евроатлантских структура“, те да ће „дати 
свој допринос даљој изградњи демократске, мирољубиве и стабил-
не Европе и светског мира у целини“ (Безбједносна политика БиХ, 
2006, стр. 1). Овим је недвосмислено потврђено да је БиХ, као члани-
ца УН, ОЕБС-а и Савета Европе, „опредељена чинити суштинске на-
поре да кроз развијање добросуседских односа и активним учешћем 
у регионалним иницијативама оствари свој циљ, а то је придружи-
вање породици европских држава“ (Иветић и Росић, 2015, стр. 261). 

Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против 
тероризма (2015-2020) донета је у циљу наставка супротстављања 
свим облицима тероризма, као и свих феномена повезаних с теро-
ризмом у Босни и Херцеговини, те испуњења обавеза које је Босна и 
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Херцеговина преузела на међународном плану, а посебно оних које 
проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. 
Једно од основних начела овог стратешког документа јесте и наче-
ло међународне сарадње, тј. активна сарадња са другим земљама у 
борби против тероризма, посебно са земљама чланицама Антите-
рористичке и Анти-ИСИЛ коалиције, те у контексту приступања 
евроатлантским интеграцијама. Исто тако, за рад испуњења стра-
тешких циљева, предвиђене су и мере које се односе на регионал-
ну полицијску сарадњу. Мере које се односне на унапређење регио-
налне сарадње подразумевају даље јачање правосудне, полицијске и 
обавештајне сарадње са земљама регије, земљама кључним партне-
рима у борби против тероризма. Такође, предвиђено је побољшање 
сарадње са другим земљама и међународним организацијама у вези 
реакције на терористички напад и друге несреће. Кључни међуна-
родни партнери за провођење Стратегије су: OHR, EU, NATO, ОSCE, 
Савет Европе, Амбасада САД у БиХ (укључујући ICITAP и ODC). 
Активности на проведби документа вршиће се и у сарадњи са реги-
оналним организацијама (RCC, RACVIAC, PCC итд), те са земљама 
чланицама Европске уније (посебно у оквиру активности иниција-
тиве “Брдо процеса” и у билатералним контактима са другим земља-
ма партнерима у борби против тероризма) - (Стратегија Босне и 
Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма, 2015).

Стратегија за борбу против организованог криминала у Босни 
и Херцеговини (2017-2020) представља још један стратешки документ 
који потенцира значај регионалне полицијске сарадње, као и опре-
дељеност Босне и Херцеговине за исту. Један од принципа за израду 
Стратегије био је и принцип проактивне међународне сарадње, који 
подразумева проактивну сарадњу у припремама за придруживање 
Европској унији и за осигурање активне улоге Босне и Херцегови-
не на међународном нивоу. Такође, као један од основних циљева у 
борби свих облика против организованог криминала, Стратегијом 
је предвиђено и развијање сарадње на свим нивоима, а кроз интен-
зивирање партиципације БиХ у међународним и регионалним ор-
ганизацијама, иницијативама, форумима и др. Предвиђене мере у 
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оквиру овог стратешког циља су следеће: 
• операционализација Споразума са Еурополом;
• унапредити међународну оперативну полицијску сарадњу 

кроз сарадњу са Интерполом и SELEC-ом, и другим међуна-
родним телима у којима суделује Босна и Херцеговина;

• активно суделовање у раду MONEYVAL-a;
• правовремена размена информација на регионалном и међу-

народном нивоу, уз учествовање у међународним акцијама 
које се предузимају у борби против организованог криминала;

• унапредити имплементацију споразума потписаних са земља-
ма региона Југоисточне Европе на подручју провођења кон-
кретних заједничких активности;

• унапређење сарадње са полицијским аташеима у дипломат-
ско-конзуларним представништвима других држава у Босни 
и Херцеговини;

• наставити континуиране активности у вези са закључењем 
споразума између Босне и Херцеговине и ЕUROJUST-а (Стра-
тегија за борбу против организованог криминала у Босни и 
Херцеговини, 2017).

Стратегија интегрисаног управљања границом у Босни и Хер-
цеговини за период 2019.–2023. година ствара предуслове за уна-
пређење укупне безбедности у БиХ и региону Западног Балкана, 
као и за процес усклађивања босанскохерцеговачке легислативе с 
европским правним оквиром, те даљем напредовању ка чланству 
у Европској унији и испуњавању услова везаних за либерализацију 
визног режима.  Једна целина у оквиру Стратегије посвећена је међу-
народној сарадњи и размени информација. У том погледу, стратеш-
ки циљеви су: 

• јачање међународне сарадње кроз провођење постојећих и 
склапање нових међународних уговора и протокола, те кроз 
учинковиту и брзу размену информација, посебно са сусед-
ним државама;

• јачање деловања путем заједничких центара и контакт тачака;
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• остварена сарадња са FRONTEX-ом;
• успоставити Координациони центар за размену информација 

(NCC -EUROSUR) – (Стратегија интегрисаног управљања 
границом у Босни и Херцеговини за период 2019. – 2023. го-
дина, 2019).

Стратегија у области миграција и азила и Акциони план за 
период 2016. - 2020. година је свеобухватан документ који се за-
снива на свим релевантним показатељима и факторима у области 
миграција те на реалним, поузданим и објективним проценама ми-
грационих токова и интересима Босне и Херцеговине у овом под-
ручју. Међу тим факторима посебно су важни они који се односе 
на геостратешки положај Босне и Херцеговине, уочене трендове 
миграција, уставно-правни оквир, обавезе проистекле из међуна-
родних уговора, кретања према заједничкој миграционој полити-
ци ЕУ и усвојене политике надлежних органа Босне и Херцеговине. 
Један од основних постулата на којима се темељи Стратегија јесте 
и принцип међународне сарадње у складу с којим треба осигурати 
дијалог и сарадњу са земљама порекла као и с трећим државама, 
како би се спољна политика Босне и Херцеговине, у оном сегменту 
у ком се говори о миграцијама, ускладила и повезала с циљевима 
миграционе политике. Регионалној и међународној сарадњи по-
свећено је и посебно поглавље документа. Констатовано је и то да је 
претходни период управљања миграцијама у Босни и Херцеговини 
био обележен и врло интензивном сарадњом коју су надлежна тела 
власти остваривала на различитим нивоима с другим државама и 
међународним, међувладиним и другим организацијама које де-
лују на међународном нивоу. Ова сарадња се односи на различите 
облике заједничког и усклађеног поступања ради што ефикаснијег 
управљања миграционим токовима. Сарадња институција Босне и 
Херцеговине је подједнако остваривана на политичко-стратешком 
и оперативно-практичном нивоу. Реализовано је низ пројеката на 
билатералној основи, како с органима надлежним за област мигра-
ција и азила других држава, тако и с међународним организацијама 
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које у свом мандату имају област миграција и азила. Пројекти су 
имали за циљ изградњу имиграционог и азилантског система у Бо-
сни и Херцеговини, те развој регионалне или међународне сарадње 
у области имиграције и азила, и повезивање емиграције с развојем 
Босне и Херцеговине. Што се тиче регионалне и међународне са-
радње у области миграција и азила, институције надлежне за ове 
области су организовале низ конференција на којима су успо-
стављени одређени механизми регионалне и међународне сарадње 
(Стратегија у области миграција и азила и Акциони план за период 
2016. - 2020. година, 2016). 

Стратегија за контролу малог оружја и лаког наоружања у Бо-
сни и Херцеговини (2021-2024) представља наставак и проширење 
активности којима је циљ даље јачање ефикасности свих субјеката 
у области контроле малог оружја и лаког наоружања у Босни и Хер-
цеговини. Један од четири стратешка циља за унапређење контроле 
малог оружја и лаког наоружања јесте и сарадња са међународним и 
регионалним организацијама и организацијама цивилног друштва 
(Стратегија за контролу малог оружја и лаког наоружања у Босни и 
Херцеговини, 2021). 

Државна стратегија надзора над опојним дрогама, спречавања 
и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини (2018-
2023) такође истиче значај регионалне полицијске сарадње. Зло-
употреба опојних дрога и илегална трговима дрогом представља 
феномен интернационалног карактера који захтева кооперативни 
приступ, у смилсу сарадње са организацијама на светском и реги-
оналном нивоу. Ако у обзир узмемо проевропске тежње Босне и 
Херцеговине, за ову државу је најзначајнија умрежавање и сарадња 
са међународним организацијама и другим органима као што су 
УН Канцеларија за дроге и криминал, Програм за развој Уједиње-
них нација, Комисија за опојне дроге, Међународни одбор за кон-
тролу наркотика, Светска царинска организација, Светска здрав-
ствена организација, Помпиду група Савета Европе, Интерпол, 
SECI центар и агенције Европске уније. Сарадњом са наведеним и 
другим организацијама успоставио би се јединствен, униформан 
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систем, као и јединствена методологија прикупљања и обраде по-
датака, која би била подударна са трендовима који се прате у  ЕУ. 
Паралелно са наведеним активностима, кроз међународну сарадњу 
спроводиле би се мере репресивних тела које би олакшале борбу 
против организованог криминала, прања новца и корупције, као и 
увиде у токове кретања опојних дрога и прекурсора. У оквиру и у 
складу са динамиком процеса приближавања Европској унији, раз-
вијала би се све интензивнија директна сарадња са институцијама 
ЕУ као и појединим земљама чланицама кроз све ЕУ механизме и 
програме. Стратешке мере су следеће: „редовно и активно учество-
вање у раду међународних тела и агенција Европске уније задуже-
них за проблематику опојних дрога; учествовање у међународним 
пројектима који се спроводе у области смањења потражње опој-
них дрога и њеног праћења; учествовање у међународним пројек-
тима који се спроводе у области смањења понуде опојних дрога и 
њеног праћења; јачање регионалне сарадње на подручју сузбијања 
кријумчарења опојних дрога и прекурсора кроз јачање сарадње са 
релевантним међународним организацијама“ (Државна стратегија 
надзора над опојним дрогама, спречавања и сузбијања злоупотре-
бе опојних дрога у босни и херцеговини, 2018, стр. 22). 

Из горе наведеног, видели смо да на државном нивоу постоје 
стратешки документи који се појединачно односе на оне основне 
безбедносне изазове, ризике и претње који имају регионални карак-
тер. У сваком документу, међународна, односно регионална сарадња 
је представљена као приоритет и интерес. Примарно, за спровођење 
побројаних стратегија задужено је Министарство безбједности Бо-
сне и Херцеговине. У средњорочном плану рада ове институције 
(2020-2022), као њен први специфични циљ одређено је унапређење 
међународне сарадње и перспектива БиХ у области безбедносне по-
литике, а као први програм предвиђена је сарадња са међународним 
институцијама у области безбедносне политике (Средњерочни план 
рада институције, 2019).
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Законски оквир

Законски оквир регионалне полицијске сарадње у Босни и 
Херцеговини односи се на читав низ закона са различитих нивоа за-
конске регулативе. Реч је о, пре свега, сету полицијских закона, тј. 
закона из домена полицијског права. Тим законима уређена су пи-
тања организације и надлежности полицијских агенција које пред-
стављају елементе полицијског система БиХ. 

Закон о министарствима и другим органима управе Босне и 
Херцеговине, као једну од надлежности Министарства безбједности 
БиХ, наводи и међународну сарадњу у свим областима из недлежно-
сти министарства. 

Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, као један од 
послова из надлежности агенције, наводи и „провођење међународ-
них споразума о полицијској сарадњи и других међународних ин-
струмената у њеној надлежности“ (члан 3, став 1). У члану 23, под 
називом „Међународна сарадња“,  у ставу 1 наведено је да „СИПА 
може сарађивати са страним органима за провођење закона и другим 
страним одговарајућим телима, у циљу обављања послова из њене 
надлежности“, те да „сарадња може укључивати размену података 
и заједничко обављање радњи из надлежности СИПА-е“. Такође, 
„СИПА може доставити страним органима за провођење закона и 
другим страним одговарајућим телима податке о држављанима БиХ, 
уколико прими обавештење да држављанин представља опасност за 
безбедност БиХ, државу у којој се налази или ширу опасност за ре-
гионалну или глобалну безбедност“ (члан 23, став 2). Међународна 
сарадња о којој се говори у Закону одвија се посредством надлежних 
органа и институција БиХ (члан 23, став 3). Изузетно од ових од-
редби, „СИПА неће доставити податке о држављанима БиХ уколико 
нема разумно осигурање да ће прималац обезбедити исти степен за-
штите података који се обезбеђује у БиХ“ (члан 23, став 4). Ако је реч 
о подацима који се односе на неки кривични поступак који се води 
у БиХ, „размена података врши се у складу са законом о кривичном 
поступку, Законом о заштити личних података и Законом о заштити 
тајних података“ (члан 23, став 5).
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Закон о Граничној полицији Босне и Херцеговине, у члану 20, став 
1, прописује да „Гранична полиција БиХ сарађује са страним органи-
ма за спровођење закона, другим телима за међународну оперативну 
сарадњу с циљем обављања послова из своје надлежности“ и да „таква 
сарадња може укључивати размену података и заједничко обављање 
послова из надлежности ГПБиХ“. Такође, „ГПБиХ може доставити 
страним органима за провођење закона и другим органима подат-
ке о држављанима БиХ, уколико прими обавештење да држављанин 
представља опасност за безбедност БиХ, државу у којој се налази или 
ширу опасност за регионалну или глобалну безбедност“ (члан 20, став 
2). Међународна сарадња о којој се говори у Закону одвија се посред-
ством Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и других 
надлежних органа и институција БиХ (члан 20, став 3). Наглашено је 
и то да „ГПБиХ неће доставити податке о држављанима БиХ ако нема 
разумну гаранцију да ће прималац обезбедити исти ниво заштите по-
датака који се обезбеђује у Босни и Херцеговини“ (члан 20, став 4). 
Ако је реч о подацима који се односе на неки кривични поступак који 
се води у БиХ, „размена података обавља се у складу са законима о 
кривичном поступку, Законом о заштити личних података и Законом 
о заштити тајних података“ (члан 20, став 5). Овај Закон нешто шире 
говори о међнародној сарадњу у односу на Закон о Државној агенцији 
за истраге и заштиту, прописујући да  се „међународна сарадња везана 
за питања унутар ГПБиХ уређује кроз писане билатералне или мул-
тилатералне споразуме или протоколе и може покривати све аспек-
те прекограничне сарадње, укључујући анализе заједничког ризика, 
размену искустава и сарадњу у вези са истрагама“. (члан 20, став 6). 
Такође, „полицијски службеници ГПБиХ могу деловати изван терито-
рије БиХ ако су овлаштени за то билатералним или мултилатералним 
међународним споразумима“ (члан 20, став 7), а „ГПБиХ може уче-
ствовати на међународним састанцима и именовати официре за везу“ 
(члан 20, став 8).  

Закон о граничној контроли посветио је једно поглавље међуна-
родној граничној сарадњи. У смислу овог закона, „међународна гра-
нична полицијска сарадња обухвата делатност страних полицијских 
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служби на државном подручју БиХ, односно делатност Граничне 
полиције БиХ на страном државном подручју, сарадњу са страним 
службама безбедности и размену полицијског службеника за везу, 
у складу с међународним уговором и потписаним споразумом о са-
радњи“ (члан 47). Прописано је да „у БиХ могу ући овлашћени поли-
цијски и царински службеници других држава и заједно са службе-
ницима ГПБиХ и других државних полицијских агенција у БиХ, као 
и службеницима царине БиХ, у складу с међународним уговором и 
потписаним споразумом о сарадњи, обављати одређене радње ве-
зане за надзор државне границе и друге послове међународне по-
лицијске и царинске сарадње“ (члан 48, став 1). При томе, „припад-
ници страних служби могу на подручју БиХ без посебног одобрења 
користити возила са својим ознакама, носити униформу, кратко 
лично наоружање и друга средства принуде, ако је то саставни део 
њихове службене униформе“ (члан 48, став 3). Исто тако, „полициј-
ски службеници ГПБиХ и других државних полицијских агенција 
у БиХ могу, у складу с међународним уговором, у другим држава-
ма обављати одређене радње и послове“ (члан 48, став 2). Такође, „у 
складу с међународним уговором, Савјет министара може упутити 
полицијске службенике ГП БиХ у иностранство ради обављања по-
слова међународне полицијске сарадње у области граничних посло-
ва, при чему им одређују конкретне задатке и овлаштења“ (члан 49).

Закон о служби за послове са странцима прописује да „Служ-
ба може сарађивати са органима за спровођење закона и са одгова-
рајућим међународним организацијама ради обављања послова из 
своје надлежности“ (члан 32, став 1). Та сарадња обавља се путем 
Министарства безбједности БиХ (члан 32, став 2).

Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о 
агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине 
представља пропис којим је основана Дирекција за координацију 
полицијских тијела Босне и Херцеговине. Ова полицијска агеницја 
је, унутар полицијског система БиХ, управо задужена за међународ-
ну полицијску сарадњу и, у вези с тим,  обавља гро послова који се 
тичу међународне полицијке сарадње. То су, између осталих:
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• „комуникација, сарадња и координација између полицијских 
тела БиХ с одговарајућим органима у Босни и Херцеговини у 
вези с питањима полицијских послова међународног каракте-
ра или од међународног значаја, или у вези с питањима која су 
у надлежности Суда БиХ“ (члан 6, став 1, тачка б) ;  

• „комуникација и сарадња с одговарајућим страним и међу-
народним органима у вези с питањима полицијских послова 
од међународног значаја или заједничког интереса“ “ (члан 6, 
став 1, тачка в);  

• „комуникација, сарадња и координација између полицијских 
тела БиХ те одговарајућих органа у Босни и Херцеговини с 
одговарајућим страним и међународним органима“ “ (члан 6, 
став 1, тачка г);  

• „примена најбољих европских и других међународних пракси 
које се односе на полицијска питања у Босни и Херцеговини“ “ 
(члан 6, став 1, тачка д);

• „провођење међународних уговора о полицијској сарадњи из 
надлежности Дирекције“ “ (члан 6, став 1, тачка з).

Закон о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, полицијских 
службеника, државних службеника и осталих запосленика у опе-
рацијама подршке миру и другим активностима у иностранству 
уређује поступак упућивања припадника и јединица Оружаних сна-
га Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних служ-
беника и запосленика ради учешћа у операцијама подршке миру и 
другим активностима у иностранству, поступак њиховог повлачења 
из мировних операција и других активности у иностранству, те на-
чин финансирања таквих операција и активности (члан 1). 

Закон о полицији и унутрашњим пословима у члану 2, став 2, 
штуро прописује да у обављању послова из његове надлежности, 
Министартсво унутрашњих послова Републике Српске сарађује, из-
међу осталих, и са међународним агенцијама за спровођење закона“. 
Такође, у члану 146, став 1, прописано је само то да Министарство 
непосредно остварује међунарону сарадњу.
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Закон о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцего-
вине прописује да Министарство унутрашњих послова Федерације 
Босне и Херцеговине, поред осталих послова, организује и међуна-
родну сарадњу из своје надлежности, и то посредством надлежног 
органа Босне и Херцеговине (члан 14, став 1, тачка 17). Такође, овим 
законом је прописано да Управа полиције, између осталог, „распи-
сује и објављује Интерполове, међународне, федералне и међуканто-
налне потраге, издаје о томе одговарајућа гласила и води регистре“ 
(члан 31, тачка 5) , те „организује сарадњу с одговарајућим органима 
полиције других држава о питањима из надлежности Управе поли-
ције посредством Федералног министарства“ (члан 31, тачка 18). 

Извор права регионалне полицијске сарадње могу бити и зако-
ни којима се уређују питања организације и надлежности кантонал-
них министарстава унутрашњих послова. Ипак, већина послова са-
радње обавља се посредством Федералног министарства, с обзиром 
на његову својеврсну координирајућу улогу у полицијском систему 
Федерације Босне и Херцеговине.

Закон о Полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине про-
писује да Полиција Брчко Дистрикта БиХ, с циљем остваривања по-
слова из њене надлежности, „остварује сарадњу са органима Босне 
и Херцеговине, ентитетским органима, органима Брчко дистрикта 
БиХ, другим органима и организацијама, као и међународним аген-
цијама за спровођење закона и агенцијама за спровођење закона 
свих нивоа у БиХ“ (члан 67, став 1), те да се  та сарадња се „заснива на 
узајамној сарадњи и остварује се путем контаката, споразума, угово-
ра, протокола, размене информација од заједничког интереса, успо-
стављањем, одржавањем и развијањем целовитог и функционалног 
система комуникација и развојем програма за здружене истражне 
радње“ (члан 68, став 1). Међународну сарадњу Полиција остварује 
непосредно (члан 68, став 2).
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Умјесто закључка

Пуна интеграција Босне и Херцеговине у токове регионалне 
полицијске сарадње представља императив, посебно у контексту 
актуелне (гео)политичке и безбедносне ситуације на Западном Бал-
кану. За такво нешто потребна је политичка воља која се израшава 
кроз адекватне државне стратегије, а што би утицало на законодавне 
власти у БиХ да доносе добра законска рјешења. Та законска рјешења 
би, даље, обликовала један добар модел интеграције полицијског си-
стема државе у регионалну сарадњу. Дакле, квалитетан нормативни 
оквир представља прву претпоставку успјешног укључивања земље 
у токове било какве сарадње, па и полицијске.

Већ приликом излагања о нормативном основу регионалне по-
лицијске сарадње у Босни и Херцеговини, могли смо стећи слику о 
сложености њеног полицијског апарата. Ово несумњиво ствара ве-
лике проблеме у пракси, односно проблеме у вези функционисања 
и организације регионалне полицијске сарадње унутар полицијског 
система БиХ. Посматрано са аспекта стратешког приступа, у БиХ по-
стоји велики број општих и посебних стратегија којима се изража-
ва спремност за сарадњу и неопходност сарадње. Дакле, сагласност 
око стратегије, приоритета и интереса свакако постоји. Међутим, 
проблем се јавља на оперативним нивоима, тј. приликом директног 
спровођења закона и других прописа у смислу обављања конкрет-
них послова и задатака. Кључни проблем свакако је проблем поде-
ле тих послова између државних и ентитетских полицијских служ-
би. Већ смо видели да су послови међународне сарадње искључиво 
у надлежности државне заједнице (која је и креирала све поменуте 
стратегије), те да је највећи део послова међународне полицијске са-
радње преузела управо једна државна полицијска агенција – Дирек-
ција за координацију полицијских тијела БиХ. Међутим, ентитетске 
и кантоналне полицијске службе, укључујући Полицију Брчко Дис-
трикта БиХ, просто морају имати одређени степен оперативне само-
сталности на том плану, јер су управо те агенције носиоци највећег 
дела борбе против криминалитета у земљи. Основно питање које се 
ту намеће јесте колики је, у ствари, тај степен оперативне самостал-
ностии како се све то функционално одражава у пракси. То би сва-
како требао бити предмет неке друге анализе.
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MIGRANTSKA KRIZA U BOSNI I HERCEGOVINI
I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI KONTROLE  

DRŽAVNE GRANICE 

PRETHODNO SAOPŠTENJE

Dr Zoran Galić1  

Sažetak: Geografski položaj Bosne i Hercegovine, na raskrsnici puteva 
od Istoka prema Zapadu, čini ju pogodnom za tranzit migranata na putu prema 
državama Zapadne Europe. Bosna i Hercegovina se krajem 2017. godine susrela 
s masovnim pokušajima nezakonitih prelazaka državne granice, a trend neza-
konitih ulazaka (i pokušaja nezakonitih ulazaka) pojačan je 2018. godine i na-
stavio se do danas, posebno u ljetno vrijeme i u boljim vremenskim uvjetima. 
Veliki broj migranata koji su u tranzitu i koji su se zadržali na teritoriju Bosne i 
Hercegovine stvorio je ozbiljan izazov za državu s ograničenim institucionalnim 
kapacitetima za rješavanje migrantske krize.

U ovom radu opisana je migrantska kriza, i krijumčarenje migranata, kao 
jedan od najvećih izazova s kojima se susreće Bosna i Hercegovina, pri čemu 
Granična policija BiH ima jednu od ključnih uloga prilikom rješavanja ovog si-
gurnosnog problema. Ujedno, prikazan je broj migranata koji su od 2015. do 
2021. zatečeni u nezakonitom ili pokušaju nezakonitog prelaska državne gra-
nice. Opisana je, ukratko, i uloga Granične policije u borbi protiv nezakonitih 
migracija, kao i problemi i loši uvjeti pod kojima rade policijski službenici za 
vrijeme migrantske krize. Na kraju je iznesen i prijedlog mjera koje bi se trebale 
primijeniti kako bi se povećala učinkovitost kontrole državne granice, s nagla-
skom na jačanje kapaciteta Granične policije i uključivanje svih razina vlasti u 
rješavanje ovog sigurnosnog pitanja.

Ključne riječi: migracije, Granična policija, krijumčarenje 

1 Evropski defendologija centar, Banja Luka
    Kontakt: zoran.galic@granpol.gov.ba 
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1. Uvod 

Migrantska kriza i krijumčarenje migranata predstavljaju poseban 
izvor ugroženosti državne granice i unutrašnje sigurnosti. Veliki broj mi-
granata koji su u tranzitu i koji su se zadržali na teritoriju Bosne i Herce-
govine stvorio je ozbiljan izazov za državu s ograničenim institucional-
nim kapacitetima za rješavanje migrantske krize.

Na samom početku migrantske krize, radilo se o humanitarnom 
pitanju jer su većinom dolazili migranti iz siromašnih zemalja, među-
tim, na toj ruti priključili su im se ekonomski migranti, koji su iskoristili 
izbjegličku krizu kako bi se domogli europskog tla. Pojačanim pritiskom 
migranata nadležne institucije su se, između ostalog, suočile i s izazovom 
u pogledu ljudskih i financijskih resursa, a Granična policija s velikim 
nedostatkom kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta.

Jačanje Granične policije BiH, u smislu kadrovskih popunjavanja i 
materijalno-tehničkih resursa, je osnovna i najnužnija radnja nadležnih 
tijela kako bi se učinkovitije šttila državna granica. Iako se stavlja samo na 
teret Graničnoj policiji, migrantska kriza je problem cijele države i svih 
razina vlasti.

2. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini 

Europske države su već duže vrijeme poželjna destinacija migrantima, 
uglavnom Bliskog istoka i sjeverne Afrike, koji dolaze na područje Europe s 
nadom da će u razvijenim zapadnim državama dobiti priliku za bolji život. 
2015. godine je migrantska kriza počela dobivati razmjere jedne od najve-
ćih humanitarnih kriza, kada su se izbjeglice u sve većem broju odlučivale 
za rute prema Europi. Bosna i Hercegovina se krajem 2017. godine susrela s 
masovnim pokušajima nezakonitih prelazaka državne granice, a trend ne-
zakonitih ulazaka (i pokušaja nezakonitih ulazaka) pojačan je 2018. godine 
i nastavio se do danas, posebno u ljetno vrijeme i u boljim vremenskim 
uvjetima. Geografski položaj Bosne i Hercegovine, na raskrsnici puteva od 
Istoka prema Zapadu, čini ju pogodnom za tranzit migranata na putu pre-
ma državama Zapadne Europe. Migrantski pritisak se postepeno prebacio 
na Bosnu i Hercegovinu te ona postaje tzv. „pod ruta“ Zapadno-balkanske 
rute. Veliki broj migranata koji su u tranzitu i koji su se zadržali na teritoriju 
Bosne i Hercegovine stvorio je ozbiljan izazov za državu s ograničenim in-
stitucionalnim kapacitetima za rješavanje migrantske krize.
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Najveći migracijski pritisak je na dijelu državne granice na područ-
ju (Višegrad, Foča, Zvornik, Bijeljina, Trebinje) gdje je državna granica u 
većem dijelu rijekom Drinom tako da nezakoniti migranti pokušavaju ući 
na područje Bosne i Hercegovine izbjegavajući graničnu kontrolu, uz po-
moć čamaca i drugih pomagala za prelazak rijeke Drine iz smjera Srbije i 
u većini slučajeva iz smjera Crne Gore. Podaci Granične policije, i drugih 
policijskih agencija u BiH, ukazuju i na to da najveći broj migranata, nakon 
poduzimanja mjera od Granične policije BiH te predaje Službi za poslove sa 
strancima, iskazuje namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH. Takvim 
osobama Služba za poslove sa strancima izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri 
za azil u BiH i ostavlja određeni rok, najduže 14 dana, u kojem osoba, koja 
je iskazala namjeru, mora Ministarstvu sigurnosti BiH podnijeti zahtjev za 
azil. Međutim, u većini slučajeva, osobe koje su izrazile namjeru za pod-
nošenje zahtjeva za azil, ne podnesu zahtjev za azil Ministarstvu sigurnosti 
BiH nego u roku važenja potvrde, kada im je u skladu sa zakonom omogu-
ćeno kretanje, pokušavaju nezakonito prelaziti državnu granicu, odnosno 
izlaziti iz države. Ovakva zloupotreba prava na azil i međunarodnu zaštitu 
osnovni je modus operandi nezakonitih migracija u BiH.

U tablici ispod je prikazan broj migranata, od 2015. godine, koje je 
Granična policija BiH zatekla u nezakonitom prelasku ili pokušaju neza-
konitog prelaska državne granice.

Tablica 1. Nezakoniti prelasci državne granice
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Najviše migranata, prema državljanstvima, koji su posljednjih go-
dina zatečeni u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitih prelazaka 
državne granice su državljani Pakistana, Afganistana, Bangladeša i drugi.

2.1. Krijumčarenje migranata 

Krijumčarenje migranata podrazumijeva posredovanje u svrhu 
izravnog ili neizravnog stjecanja financijske ili druge materijalne koristi 
od nezakonitog ulaska osobe u državu koje ta osoba nije državljanin ili u 
njoj nema trajno boravište (Mujanović i Muratbegović, 2016). Sukladno 
Zakonu o Graničnoj policiji BiH i Zakonu o Državnoj agenciji za istrage 
i zaštitu, propisano je da se radi o vodećim agencijama kada je u pitanju 
borba protiv krijumčarenja ljudi, odnosno migranata, i to posebno kada 
je u pitanju Granična policija BiH, kojoj je glavni zadatak i cilj zaštita 
granice, gdje se kao jedan od izvora ugroženosti pojavljuje krijumčarenje 
ljudi, odnosno migranata.

Nadzor državne granice obavlja Granična policija BiH poduzima-
jući odgovarajuće mjere i radnje s ciljem sprječavanja neovlaštenih prela-
zaka državne granice, suzbijanja prekograničnog kriminala i poduzima-
nja mjera prema osobama koje su prešle državnu granicu na nedopušten 
način. Državna granica smije se prelaziti samo na graničnim prijelazima, 
u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza i sa 
važećim putnim ispravama. Kada su prekršene odredbe o načinu prelaska 
državne granice, onda se može govoriti o nezakonitom prelasku državne 
granice, za koje postoje propisane sankcije.

U posljednjih nekoliko godina, s pojačanim migracijskim pritiskom 
u Bosni i Hercegovini, policijski službenici Granične policije BiH otkrili 
su više od 300 kaznenih djela „Krijumčarenje ljudi“ (čl. 189. KZ BiH) i 
više od 30 kaznenih djela „Organiziranje grupe ili udruženja za vršenje 
kaznenog djela krijumčarenje migrantima.“ 

Jedna u nizu operativnih akcija Granične policije BiH, a koja se tiče 
krijumčarenja migranata je akcija „LIPA“ (2020. godine), realizirana pod 
nadzorom Tužiteljstva BiH u suradnji s partnerskim agencijama. Zbog 
postojanja osnova sumnje da su počinjena kaznena djela „Organizirani 
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kriminal“, „Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje kaznenog djela 
krijumčarenja migranata“, „Krijumčarenje ljudi“, „Nedozvoljeno držanje 
oružja ili eksplozivnih materija“ i „Pranje novca“, na području Bihaća, Ca-
zina i Velike Kladuše, obavljen je pretres na 21 lokaciji, a slobode su lišene 
23 osobe koje se sumnjiče da su, u oko 30 organiziranih krijumčarskih 
transporta, prokrijumčarili preko 685 migranata.

Što se tiče načina krijumčarenja migranata, koriste se sva dostupna 
sredstva za prijevoz kao što su teretna motorna vozila, putnička motorna 
vozila i plovila-čamci. Također, migranti državnu granicu pokušavaju pri-
jeći i pješice. Većinom na području Zvornika migrante pokušavaju prokri-
jumčariti s teritorija Republike Srbije na teritorij Bosne i Hercegovine čam-
cima, kako državljani BiH i Republike Srbije, tako među krijumčarima ima i 
samih migranata, najčešće državljana Afganistana i Pakistana. Migrantima, 
nakon potencijalnog nezakonitog prebacivanja u zemlju, krijumčari nastoje 
omogućiti njihovo daljnje kretanje u unutrašnjosti BiH, a s ciljem odlaska 
u neku od zemalja EU. Granična policija BiH je evidentirala veliki broj slu-
čajeva otkrivanja migranata u tovarnom prostoru teretnih motornih vozila. 
Ovi slučajevi najčešće su evidentirani na području djelovanja postrojbi gra-
nične policije Brod, Orašje, Gradiška i Zvornik.

3. Uloga Granične policije BiH u borbi protiv nezakonitih migracija

Granična policija BiH prva je multietnička policijska agencija na 
državnoj razini. Upravna je organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti 
BiH, s operativnom samostalnosti, utemeljena radi obavljanja policijskih 
poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH i drugih po-
slova propisanih zakonom.2

Migranti u Bosni i Hercegovini predstavljaju sigurnosni izazov i, 
kao takvi, mogu biti potencijalno sredstvo za jačanje unutarnjih antagoni-
zama. Kada je riječ o nezakonitim migracijama, razumijevanje koncepta 
granica je od ključne važnosti.

2  http://www.granpol.gov.ba/Content/Read/10?title=Onama,  
    25. siječnja 2022. godine
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Granična policija BiH je nadležna za provedbu Zakona o graničnoj 
kontroli, Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, sprječavanje, otkri-
vanje i istraživanje djela koja su propisana kaznenim zakonima u BiH. I 
to kada su ta kaznena djela usmjerena protiv sigurnosti državne granice 
ili protiv obavljanja poslova i zadataka Granične policije BiH te kada se 
ta kaznena djela moraju goniti sukladno odredbama o zloupotrebi jav-
nih isprava koje služe kao dokaz identiteta, o putnoj ispravi i obvezi po-
sjedovanja vize te odredbama o kretanju i boravku stranaca i azilu ako 
su počinjena prilikom prelaska granice ili su direktno vezana za prelazak 
državne granice. Granična policija BiH je jedan od ključnih subjekata u 
upravljanju nezakonitim migracijama u BiH. 

Od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini, najveći migra-
cijski pritisak evidentiran je na području djelovanja postrojbi granične 
policije Zvornik i Višegrad. Granična policija BiH, od samog početka 
migrantske krize, poduzima pojačane mjere nadzora državne granice s 
ciljem sprječavanja nezakonitih prelazaka državne granice te su skoro svi 
ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti Granične policije, od početka mi-
grantske krize, raspoređeni na istočni dio državne granice.

S ciljem adekvatnog odgovora na konstantno prisutan migracijski 
pritisak, Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i radnje, 
ulaže dodatne napore da u okviru vlastitih kapaciteta, te uz podršku i is-
pomoć drugih policijskih agencija u BiH, osigura pojačano prisustvo po-
licijskih službenika u nadzoru državne granice i svim identificiranim mje-
stima mogućeg nezakonitog prelaska državne granice, posebno na granici 
s Republikom Srbijom i Crnom Gorom. S ciljem realizacije navedenog, 
kontinuirano se realiziraju mjere i provode aktivnosti predviđene Planom 
mjera i aktivnosti za učinkovito upravljanje migrantskom krizom u BiH, 
usvojenog na 22. sjednici Vijeća ministara BiH, kao i Planom mjera i ak-
tivnosti Granične policije BiH za učinkovito upravljanje migrantskom 
krizom u BiH. Uz navedeno, nastavlja se realizacija aktivnosti predviđe-
nih Okvirnim planom djelovanja Granične policije BiH u sprječavanju 
nezakonitih migracija na teritoriju BiH i drugim operativnim planovima 
sačinjenim na regionalnoj i lokalnoj razini,  usmjerenih na borbu protiv 
nezakonitih migracija. 
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Granična policija BiH u kontinuitetu implementira provedbene 
protokole sa susjednim zemljama koji se odnose na provedbu zajedničkih 
patrola i redovno održavanje sastanaka sa graničnim tijelima susjednih 
zemalja.

3.1. Nedostatak kadra i materijalno-tehničkih kapaciteta

Graničnoj policiji Bosne i Hercegovini, prema važećem Pravilni-
ku o unutarnjem ustrojstvu, nedostaje 415 policijskih službenika. Važno 
je napomenuti da je isti nepromijenjen gotovo 20 godina, radi čega su 
predložene izmjene jer njime nije predviđena migrantska kriza niti novi 
granični prijelazi i drugo. Iako je Granična policija BiH nekoliko puta mi-
jenjala i dopunjavala Pravilnik prema europskim standardima, vlast ni-
kada nije imala razumijevanje za usvajanje istog jer se isključivo gledala 
politička dimenzija, a ne profesionalna pa je time svaka izmjena istog bila 
stopirana. Najnoviji Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Granične policije 
predložen je i upućen početkom svibnja 2020. godine Ministarstvu sigur-
nosti BiH, a u najvećoj mjeri usklađen je s europskim standardima. U 
istom je iskazana potreba za 1304 policijska službenika. Kada bi došlo do 
usvajanja predloženog Pravilnika, riješio bi se problem velikog nedostatka 
policijskih službenika i time bi se u velikoj mjeri mogle zaštiti sve kritične 
točke nezakonitih prelazaka državne granice. 

Granična policija nedostatak službenika nastoji nadomjestiti pre-
raspoređivanjem postojećih kadrova u organizacijske postrojbe gdje je 
najveći migracijski pritisak. Ispomoć Graničnoj policiji BiH u borbi pro-
tiv nezakonitih migracija pružaju i pripadnici Državne agencije za istrage 
i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstva unu-
tarnjih poslova Republike Srpske. Izvanredno su raspoređeni i policijski 
službenici Granične policije BiH u postrojbe gdje je najveći mirgacijski 
pritisak. 

Sukladno potpisanim međusobnim sporazumima između Granič-
ne policije BiH i nadležnih županijskih ministarstava unutarnjih poslo-
va, angažiranje službenika policijskih agencija u sastavu tih ministarstava 
na poslovima nadzora državne granice obavlja se u skladu s operativnim 
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procjenama i planovima Granične policije BiH. 
Loša infrastruktura na graničnim prijelazima, (tek nekoliko gra-

ničnih prijelaza zadovoljava EU standarde, dok ostali prijelazi nemaju 
ni osnovne uvjete za rad) i loši uvjeti rada samo su neki od problema 
s kojima se suočavaju pripadnici Granične policije jer država ne ula-
že dovoljno u Graničnu policiju BiH. Pripadnici Granične policije su, 
ujedno, prvi na udaru nezakonitih migracija, a dodatni problem stvara 
i nedostatak specijalističke opreme. Iz svega navedenog, neophodno je 
da policijski službenici Granične policije budu opremljeni kvalitetnijom 
zaštitnom opremom jer nedostatak iste predstavlja veliki problem u za-
štiti državne granice. Graničnoj policiji, prije svega, nedostaju termo-
vizijske kamere, dvogledi za dnevno i noćno osmatranje, senzori, bes-
pilotne letjelice i drugo. Zahvaljujući međunarodnim organizacijama i 
donacijama, Granična policija se uspijeva izboriti, ulažući nadljudske 
napore, u borbi protiv migracija.

4. Prijedlog mjera u borbi protiv nezakonitih migracija

Osnovni problemi Granične policije BiH u borbi protiv nezakonitih 
migracija su kadrovska nepopunjenost i nedovoljna materijalno-tehnička 
opremljenost, posebno opremljenost specijalističkom opremom za nad-
zor granice i obavljanje graničnih provjera. Problem nezakonitih migra-
cija ne tiče se samo Granične policije BiH nego svih razina vlasti, koje 
trebaju dati svoj doprinos u rješavanju ovog problema. Država se treba 
više uključiti u rješavanje migracijskog pitanja i shvatiti ga kao sigurnosno 
pitanje. Nužno je mijenjati zakonske i podzakonske akte kada su u pita-
nju nezakonite migracije, kao što je zakon o kretanju i boravku stranaca 
i azilu. 

Kadrovska nepopunjenost stvara veliki problem. Važno je napome-
nuti da jedan policijski službenik pokriva 16 km, odnosno jedna patrola 
32 km, što je izuzetno loše, pogotvo kada su migracije u pitanju. Granična 
policija BiH godinama apelira na nedostatak ljudskih i materijalno-teh-
ničkih kapaciteta i potrebno je da se u tom smislu ojača kako bi se učin-
kovitije štitila državna granica.
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Nužno je da se poduzmu mjere na okončanju aktivnosti na usvaja-
nju Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Granične policije Bosne i Herce-
govine, odnosno da se isti usvoji od Vijeća ministara, kako bi se osigura-
la kadrovska popunjenost sukladno aktualnim potrebama za obavljanje 
zadataka iz nadležnosti Granične policije BiH. Navedenim pravilnikom, 
predviđeno je povećanje broja izvršitelja za četiri segmenta i to: nadzor 
državne granice, specijalizirane postrojbe, istrage i granične provjere.

Potrebno je raditi na jačanju materijalnih kapaciteta Granične poli-
cije BiH za borbu protiv nezakonitih migracija i drugih oblika prekogra-
ničnog kriminala kroz opremanje specijalističkom opremom za nadzor 
granice i obavljanje graničnih provjera.

Zakon o policijskim službenicima BiH je, također, potrebno mije-
njati. Primjerice, da se izmijene odredbe Zakona o policijskim službeni-
cima BiH, kojim se propisuje interni premještaj policijskih službenika na 
radno mjesto koje je do 80 km udaljeno od sadašnjeg radnog mjesta, u 
cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za mogućnost internog premještaja 
policijskih službenika u postrojbe koje su izložene pojačanom migracij-
skom pritisku.

Potrebno je i da se Graničnoj policiji BiH osiguraju sredstva za fi-
nanciranje utroška goriva, obnavljanje voznog parka i tekuće održavanje 
vozila i opreme u Graničnoj policiji BiH, kako bi policijski službenici bili 
opremljeniji i učinkovitije štitili državnu granicu jer samo pomoć pojedi-
nih međunarodnih organizacija nije dovoljna da se navedeno financira na 
duže razdoblje.

Jačanje suradnje Granične policije BiH s ostalim agencijama za pro-
vedbu zakona u BiH, ima bitnu ulogu u zaštiti granice, odnosno u su-
protstavljanju nezakonitim migracijama i krijumčarenju migranata preko 
državne granice BiH. Također je ključna međunarodna suradnja BiH s dr-
žavama okruženja (Srbija, Crna Gora i Hrvatska) i drugim državama koje 
se nalaze na rutama kretanja nezakonitih migranata, putem EUROPOL-a, 
FRONTEX-a, i drugih međunarodnih organizacija.
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5. Zaključak

Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i radnje i ulaže 
dodatne napore da u okviru vlastitih kapaciteta, te uz podršku i ispomoć 
drugih policijskih agencija u BiH, osigura pojačano prisustvo policijskih 
službenika u nadzoru državne granice i svim identificiranim mjestima 
mogućeg nezakonitog prelaska državne granice, posebno na granici s Re-
publikom Srbijom i Crnom Gorom, a sve s ciljem odvraćanja migranata 
od pokušaja nezakonitog ulaska u BiH.

Ispomoć Graničnoj policiji BiH u borbi protiv nezakonitih migra-
cija pružaju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije 
za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstva unutarnjih poslova Repu-
blike Srpske. Izvanredno su raspoređeni i policijski službenici Granične 
policije BiH u postrojbe gdje je najveći migracijski pritisak. 

Kako bi se u velikoj mjeri riješio problem migrantske krize, po-
trebno je poduzeti predložene mjere, strateškim planiranjem i akcijskim 
planovima, ali prije svega mjere na razini države jer Granična policija sa-
mostalno ne može u potpunosti zaštititi državnu granicu (s jednim poli-
cajcem na 16km). Nereagiranje države na ovo sigurnosno pitanje, na svim 
razinama vlasti, dovodi do velikih problema, a najveći teret je na Granič-
noj policiji BiH.
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Апстракт: Карактеристике и појавни облици криминалитета у мо-
дерно доба нужно мијењају филозофију приступа његовом сузбијању. Ра-
није је постојала јасно одређена граница између превенције и репресије, 
док данас то више није случај. Нови, проактивни приступи у организа-
цији рада полиције, бришу те границе. Увођењем нових стратегија, тежи 
се постизању синергије циљаних превентивних и репресивних мјера ради 
остваривања дугорочних циљева борбе против криминалитета. Иако ре-
лативно нова филозофија, криминалистичко- обавјештајна дјелатност и на 
њој заснован полицијски рад, омогућавају постизање јединства и симбио-
зе између проактивних и реактивних метода полицијског рада. Штавише, 
ове методе се међусобно допуњују. Такође, можда најзначајнији допринос 
криминалистичко- обавјештајног рада јесте у рационализацији употре-
бе расположивих ресурса. Циљ овог рада јесте указати на чињеницу да, 
уколико се правилно схвати, криминалистичко- обавјештајна дјелатност 
може бити веома ефикасан начин приступа супротстављања криминалу. 

Кључне ријечи: криминалистичко-обавјештајни рад, криминали-
стичко-обавјештајни модел, рад полиције вођен обавјештајним сазнањима
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Увод

Неоспорно је да су друштвени процеси и појаве у међусоб-
ним узрочно- посљедичним везама са елементима и чиниоцима 
друштва. Како се процеси одвијају у континуитету, неминовно је 
да утичу на околину мијењајући и прилагођавајући је трендовима. 
Државне институције, а међу њима и разне агенције за примјену 
закона, као значајан сегмент друштва, морају нарочито флексибил-
но и у реалном времену реаговати на настале промјене. Ово је не-
опходно у сврху очувања дигнитета институција, јер је примјена 
закона осјетљива област, у којој нису дозвољене импровизације и 
која гарантује владавину права. Као таква, знатно је осјетљивија 
у односу на већину других организација или установа социјалног 
карактера.

Полиција, као најпознатија агенција за примјену закона, усљед 
изложености у заједници у којој дјелује, подложна је утицајима со-
цијалних процеса који се одвијају у друштву као цјелини, или поје-
диним његовим дијеловима. Логички, ово доводи до закључка да 
полиција мора прилагођавати методе и начин рада, али и своју ор-
ганизацију у сразмјерном временском року у односу на настанак и 
уочавање друштвених промјена. 

Промјена начина и убрзање темпа живота у савремено доба, 
продор информационих технологија, убрзање протока роба и нов-
ца, свакодневне миграције становништва и олакшан прелазак др-
жавних граница, доводе до трансформације криминала и под знак 
питања стављају ефикасност традиционалних метода полицијског 
рада које су, према својој суштинни, реактивне и удаљене од зајед-
нице. Осим тога, намеће се питање сврсисходности предузимања 
акције када је већ настала штета, односно, када је кривично дје-
ло већ почињено. Под оваквим околностима јавила се потреба за 
помјерање фокуса рада полиције на предузимање акције у циљу 
спречавања настанка кривичног дјела, тј. за проактивним присту-
пом борби против криминалитета. Претпоставка за успостављање 
оваквог система јесте приближавање заједници и интеракција 
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између полиције и заједнице3.
Поједини аутори сматрају да „полицијску дјелатност супрот-

стављања криминалу не треба усмјеравати само ка оствареним 
криминалним феноменима, већ треба да се усредсређује на услове и 
узроке који продукују криминал“ (Симоновић, 2004:32). 

Криминал, као друштвена појава која датира од самих почета-
ка људског друштва, веома брзо еволуира и прати друштвена кре-
тања, прилагођавајући се промјенама у сваком смислу. Под утицаји-
ма модерног начина живота, пратећи трендове и прилагођавајући 
се, криминал је напредовао од разбојништва и ситних крађа до сло-
жене мреже која је попримила интернационални карактер и која 
укључује организовани криминал, високо- технолошки криминал и 
тероризам. Одговор цјелокупног друштва на трансформацију кри-
минала захтијева синергију напора различитих сегмената (локалних 
заједница, правосудних институција, агенција за праћење токова 
новца и слично) а не само полицијских агенција, као и хоризонталну 
и вертикалну сарадњу и координацију активности на државном и 
међудржавном нивоу. Ипак, као један од кључних носилаца борбе 
против криминала, полиција је исказала низ слабости усљед тради-
ционалног приступа организацији рада. Јавила се потреба за изнала-
жењем ефикаснијих начина борбе и метода рада. Ово не значи да  се 
могу занемарити предности и добре стране традиционалних метода. 
Напротив, нити се смију занемарити, нити се од њих може одустати. 

3  Традиционални приступ заснован је на реактивном концепту према коме полиција 
и органи правосуђа реагују тек након извршеног кривичног дјела. Кривично дјело се по-
сматра као изоловани феномен и не разматра се у ширем контексту, тј. у свјетлу 
веза са социјалним и другим факторима који доводе до стварања услова и узрока за 
понављање извршења кривичног дјела од стране истих или других починилаца. Тради-
ционални приступ не може адекватно одговорити савременим трендовима појавних 
облика криминала и у њиховом сузбијању, откривању и доказивању, јер је знатно шири 
спектар кривичних дјела који имају директну везу са условима друштвене средине. По-
ред неадекватности традиционалних метода рада полиције, као ометачи јављају се 
и неусклађеност између различитих полицијских агенција, правосудних институција, 
недовољно добра законодавна политика, непостојање система превенције и јасно де-
финисане и правилно осмишљене националне стратегије за сузбијање криминалите-
та као и неажурне базе података, необученопст аналитичара и недореченост процеса 
анализе, умањују ефикасност криминалистичке дјелатности.  
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Неопходно извршити њихово прилагођавање, допуњавање другим 
методама и усавршавање у смислу кориштења савремене техноло-
гије и научних достигнућа, прије свега оних у домену употребе мо-
дерних техничко- технолошких достигнућа у борби против разли-
читих облика криминала. 

Традиционалне методе рада полиције су превазиђене, или су 
недовољне, усљед њихове реактивне природе и фокусираности на 
појединачан криминални догађај. Као такве, оне имају репресивни 
карактер и не нуде остварење дугорочних циљева. Улога заједнице је 
потпуно запостављена и пасивизирана и своди се на „примање про-
фесионалних услуга пружених од стране полиције, што доводи до дис-
танцирања полиције од заједнице и самим тим мањка информација, 
тј. ствара се информациони дефицит“ (Шебек, 2015:2). А управо пра-
вовремене и тачне информације, прикупљене на законом дозвољен 
начин, омогућавају руководству полицијских организација да, у усло-
вима ограничености свих врста ресурса (и људских и материјалних), 
сврсисходно усмјерава и ангажује расположиве капацитете. Дакле, 
потреба за прикупљањем информација и прављењем обавјештајних 
производа, наметнула се као једна од варијабли успјешног управљања 
радом полиције и, јединим мјерилом тога успјеха- смањењем стопе 
криминала, односно броја догађаја са обиљежјима кривичних дјела и 
повећањем броја ријешених случајева.

Међутим, једнократна употреба прикупљених информација 
и података о криминалним активностима није сврсисходна нити 
исплатива. Евидентирање ових продуката у личним или локалним 
евиденцијама полицијских службеника и полицијских организација 
не одговара на просторну повезаност носилаца криминалних актив-
ности. Стога се јавља потреба за формирањем и перманентним ажу-
рирањем база података и информација о криминалу, његовим носи-
оцима, организацијској структури, каналима логистичке подршке и 
слично, које ће бити доступне одређеном већем броју носилаца кри-
миналистичке дјелатности. Постојање оваквих база података омо-
гућава стварање шире слике о актуелној криминалној ситуацији у 
више нивоа (почев од локалног, преко регионалног до државног и 
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транснационалног). Да би ово у пракси било могуће извести, неоп-
ходно је осмислити и организовати читав процес, који ће обухвати-
ти све фазе- од планирања прикупљања, прикупљања информација, 
њиховог процјењивања, обраде, анализе, порањивања и дистрибу-
ције заинтересованим ентитетима. Тако долазимо до појма крими-
налистичко- обавјештајног рада, или рада полиције вођеног обавјеш-
тајним информацијама (енг. ILP- Intelligence Led Policing). Примјена 
криминалистичко- обавјештајног рада не треба, нити смије, да буде 
ограничена само на подршку реализацији полицијских задатака на 
оперативном нивоу, већ да треба да се примјењује системски и да 
буде саставни дио свакодневних активности полицијских структура.

У многим друштвима овај заокрет у начину рада полиције 
још увијек траје и још се трага за адекватним моделима организа-
ције рада, тим прије што је криминалистичко- обавјештајни модел 
релативно захтјеван и изискује посебно обучене и квалификоване 
кадрове, нарочито у области анализе прикупљених информација. 

Упркос сложеној структури, са сигурношћу можемо устврди-
ти да је криминалистичко- обавјештајни модел организације рада 
полиције најадекватнији облик одговора на актуелне облике кри-
миналних дјелатности. Неизоставно се намеће и проблем успоставе 
контроле над овим процесом и спречавање злоупотреба па се сто-
га, сви укључени у криминалистичко- обавјештајни процес, морају 
стриктно придржавати мандата који је дефинисан законским окви-
ром. Крајњи циљ је да се, кроз превентивни и предиктивни однос 
ка носиоцима криминалних активности заснован на прикупљеним 
подацима и координацију рада свих ефектива укључених у борбу 
против криминала, постигне критична предност у односу на извр-
шиоце криминалних активности. Оваква филозофија даје потребну 
дозу проактивности полицијском раду, што би требало да је одговор 
на захтјеве које поставља заједница.

Криминалистичко-обавјештајна активност је релативно нов 
појам и појава у раду полиције. Не постоји довољно релевантних 
података и алата на основу којих је могуће „измјерити“ резултате и 
остварити тачан увид у ефикасност оваквог начина рада. Поред тога, 
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уочљиве су тешкоће и стагнација у развоју и примјени овог модела 
рада полиције. То се, у првом реду, може приписати недостатку адек-
ватно обучених кадрова на свим нивоима или, пак, непотпуном раз-
умијевању процеса криминалистичко- обавјештајног рада. Не може 
се занемарити ни неадекватна опремљеност појединих полицијских 
агенција. 

Даље, не постоји унифициран формат организације крими-
налистичко- обавјештајног рада, већ се примијењени модел прила-
гођава потребама и захтјевима које агенција мора испунити, уважа-
вајући све специфичности, посебности, расположиве ресурсе и дру-
ге услове у којима функционише дата полицијска агенција. Међу-
тим, без обзира на примијењену форму организације, непобитно је 
постојање принципа на којима сваки модел треба да се заснива.

Суштина нове стратегије, коју предлажу познаваоци криминали-
стичко- обавјештајног рада, лежи у томе да се општа полицијска дјелат-
ност издигне високо изнад садашње оперативне информације и кри-
миналистичке обраде изолованог кривичног дјела, те да главну пажњу 
усмјери на стварање и култивисање криминалистичко-обавјештајног 
рада и полицијског рада вођеног криминалистичко- обавјештајном 
информацијом, тј. информацијом којој је додата вриједност. Ово је дуг, 
али плодоносан процес који свакако има перспективе у криминалисти-
ци, односно криминалистичкој пракси, али је исто тако важно што је 
оваква полицијска дјелатност компатибилна са старијим моделима па 
се стога може упоредо и развијати (Шебек, 2015:3). 

Концепт криминалистичко- обавјештајног рада полиције 

Појава и успостављање новог концепта у организацији рада 
полиције условљена је изазовима до којих је довела трансформација 
појавних облика криминала. Иако сама идеја прикупљања обавјеш-
тајних сазнања у криминалистичкој пракси није била нова (поли-
цијски службеници су, без обзира који модел организације рада је 
био примијењен, у пракси настојали уочити везе између инцидена-
та, прикупљати и евидентирати податке о сумњивим и безбједносно 
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интересантним лицима и појавама, успостављати доушничке везе са 
лицима из криминалног миљеа и слично), рад полиције уобличен у 
концепт криминалистичко- обавјештајне дјелатности био је ино-
вативан. Иновација се огледала у формализовању и систематизацији 
ових индивидуалних радњи, тј. њиховом увезивању у функционалан 
систем. Овакав модел организације рада полиције у пракси је познат 
као криминалистичко-обавјештајни модел. У литератури се, за оз-
начавање овако организованог рада полиције, користи појам „рад 
полиције вођен криминалистичко- обавјештајним сазнањима“ (енг. 
ILP- Intelligence Led Policing). По многима, ово представља важан зао-
крет, чак ренесансу, у раду полиције.

Појава овог концепта везује се за Велику Британију, тачније за 
покрајину Кент гдје је, почев од 2000. године, полицијски рад вођен 
обавјештајним сазнањима дефинисан као концепт на коме почива 
модел Националног криминалистичко-обавјештајног рада (енг. The 
National Intelligence Model – NIM). 

Разлози због којих поједине државе усвајају овај концепт се 
разликују од случаја до случаја и углавном су одређени доминант-
ним циљевима који се желе постићи. Тако је, пимјера ради, у Великој 
Британији овај концепт усвојен из еконосмких разлога, док је у САД 
виђен као ефикасан модел борбе против организованог криминала 
и тероризма (нарочито након терористичких напада од 11. 09. 2001. 
године). Такође, и избор теоријског концепта на основу кога ће бити 
организован криминалистичко- обавјештајни модел је унутрашња 
ствар државе и зависи од њених потреба и постављених циљева. 

Проблем дефинисања појма „обавјештајни рад“

Човјек је од давнина настојао да сазнаје уочавајући и анали-
зирајући материјалне и нематеријалне трагове и чињенице. Орга-
низовао је извиђање ловишта, непознатих мјеста, непријатеља, на-
стојећи да прикупи податке на основу којих би могао дјеловати. Зато 
с правом можемо рећи да бављење обавјештајним радом представља 
једну од најстаријих организованих активности људског друштва. 
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Нарочити значај ова дјелатност добија у модерно доба, када право-
времена информација даје значајну предност. 

Током развоја цивилизације бројни аутори настојали су да ис-
траже, схвате и објасне обавјештајну дјелатност. Међутим, не може-
мо устврдити да је наука нарочито присутна у овом сегменту људске 
активности. Разлог за то треба тражити у тајности у којој се спрово-
ди ова дјелатност и неспремности актера да међусобно размјењују 
искуства и представљају достигнућа. 

У оквиру безбједносног система, обавјештајна дјелатност се 
организује и спроводи у циљу прикупљања обавјештајних пода-
така од значаја за безбједност властите државе. Према увријеже-
ном мишљењу, обавјештајни рад и државне службе задужене за 
ову дјелатност, везују се искључиво за државну безбједност а војна 
организација се доживљава као један од главних носилаца обајеш-
тајне дјелатности. Међутим, савремене пријетње захтијевају обух-
ватнији приступ и чине обавјештајну дјелатност комплекснијом и 
прилагодљивијом на промјене у окружењу. Сходно томе, почетком 
овог вијека, усљед проширења фокуса дјелатности са војне зашти-
те државе на заштиту становништва и личне и јавне безбједности, 
те повећања броја објеката заштите, обавјештајни рад је доживио 
суштинске промјене. Највећим дијелом, промјене се односе на ус-
мјереност ка аналитичком процесу и, на бази добијених закључака, 
предвиђању догађаја и упозоравању заинтересованих субјеката на 
идентификоване или процијењене пријетње. Крајњи циљ јесте пре-
дузимање мјера на предупређењу посљедица до којих може доћи у 
случају остварења пријетње. Испуњење овог циља захтијева употре-
бу људских и материјалних, у првом реду техничких, ресурса.

Теоријско разматрање обавјештајне дјелатности није једно-
ставно, јер је она заснована, најприје, на практичним активности-
ма и тзв. „најбољој пракси“, које нису исте за различите агенције 
унутар државе нити између држава. Аналогно томе, ни криминали-
стичко- обавјештајна дјелатност не може бити јединствено теориј-
ски постављена и конципирана. Ипак, с обзиром на то да је савре-
мени обавјештајни рад комплексан спој технологије, научног знања, 
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организације и теорије игара, све је више покушаја да се детерми-
нише као теоријски концепт који почива на научним сазнањима и 
користи научна достигнућа за свој развој. Значајна препрека истра-
живању ове дјелатности јесте њено појмовно одређење. 

Као што смо већ рекли, до прве примјене концепта криминали-
стичко- обавјештајног рада (Criminal Intelligence) је дошло у земљама 
енглеског говорног подручја. Имајући у виду диверзитет енглеског 
језика, појавио се проблем појмовног одређења ријечи intelligence 
која је садржана у самом називу. У енглеском језику, овом појму се 
придружује тројако значење и може подразумијевати:

• процес прикупљања обавјештајних података, односно начин 
на који је прикупљање одређених података планирано, орга-
низовано и реализовано и на који начин су они обрађени и 
вредновани;

• производ, односно знање које произилази из прикупљања и 
анализе сирових података и добијених информација и

• специјализована организација, односно појединци, групе 
или служба који извршавају задатке из домена прикупљања 
обавјештајних података.
У француском језику, обавјештајни рад се означава појмом 

reinsegnement, и у дословном преводу би значио истраживање. У ње-
мачком језику користи се појам nachrihter, што у преводу на српски 
значи новост, вијест. У српском језику, за свако од наведених зна-
чења појма Intelligence постоји посебан израз. Из ове вишезначности 
појма Intelligence проистиче и проблем дефинисања криминалистич-
ко- обавјештајне дјелатности. Да би било могуће дефинисати опера-
тивни оквир и разумјети сам процес, важно је јасно појмовно одре-
дити криминалистичко- обавјештајну дјелатност. 

У литератури није могуће пронаћи општеприхваћену дефини-
цију овог појма, већ се она своди на теоријска и практична разма-
трања појединих аутора усмјерена на разјашњавање значења терми-
на податак и информација. Једна од традиционалних дефиниција 
обавјештајног рада, коју наводе Андонов и Станковић- Пејновић 
гласи: „Обавјештајни рад представља организовано прикупљање 
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повјерљивих информација и података о стању и активностима 
у другим државама и регионима, групама, организацијама или поје-
динцима, систематизујући их, анализирајући и достављајући ове 
информације и податке до других државних институција које су их 
наручили и имају потребу за њима, а са циљем остварења безбјед-
носних интереса у заштити сопствених објеката који су угрожени 
различитим видовима ризика и пријетњи. Прикупљање информа-
ција се врши различитим методама и средствима, легалним и иле-
галним начинима и од различитих извора информација.“ (Андонов 
и Станковић, 2014: 147-159). Ова дефиниција представља сублима-
цију суштине одређења и друштвеног карактера обавјештајног рада 
и упућује на његову секвенцијалност. 

У исто вријеме, криминалистичко-обавјештајна дјелатност се 
уопштено дефинише као „полицијски рад чија је мисија да легално 
прикупља информације из свих расположивих извора информација 
и исте анализира како би обезбиједили стратешки или тактички 
финални криминалистичко-обавјештајни производ: криминали-
стичко-обавјештајну информацију (Intelligence).“ (Шебек, 2015). Ра-
ширено је схватање да је суштина криминалистичко- обавјештајне 
дјелатности прикупљање, процјена, обрада и анализа сирових ин-
формаџија, ради њиховог претварања у криминалистичко- обавјеш-
тајну информацију. Цјелокупан пут од сирове информације до кри-
миналистичко- обавјештајне информације такође се одвија у оквиру 
секвенцијалног процеса, који називамо криминалистичко-обавјеш-
тајни процес.

Да бисмо, за потребе овог рада, одредили опште значење пој-
мова податак и информација, опредијелили смо се за дефиницију 
дату у OSCE-овом приручнику Рад полиције заснован на обавјештај-
ним сазнањима, у коме се наводи да су подаци „сирова и нерастума-
чена запажања и мјерења. Примјери су одлике криминалне актив-
ности које је лако квантификовати, као што су пријаве кривичних 
дјела и друга статистика криминала, базе података о починиоцима 
и полицијска задужења.“ Према истом извору, информација је „по-
датак стављен у контекст и оснажен значењем, чиме добија већу 
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релевантност и сврху.“, док се знање дефинише као „информација 
којој је дато тумачење и разумијевање. Када особа информацији 
дода своју мудрост, она постаје знање.“ (OSCE, 2017:19).  Закљу-
чујемо да  информација представља податак коме је додата одређена 
вриједност. 

Сличности и разлике између обавјештајног и криминалистич-
ко- обавјештајног рада

Ако извршимо брзу анализу дефиниција класичног обавјеш-
тајног и криминалистичко- обавјештајног рада, лако бисмо могли 
извести закључак да су ове двије активности, у суштини, истовјетне. 
Међутим, то није тачно. Ова два процеса, поред бројних сличности, 
имају и веома значајне разлике. Неке најуочљивије додирне тачке су:

• тајност: оба процеса се планирају, организују и реализују 
конспиративно, уз веома ограничен број људи који су упозна-
ти са објектима, циљевима и задацима ових процеса;

• организованост: оба процеса се карактеришу високим степе-
ном организације и координације активности;

• непрекидност: у овом послу, веома је значајно да процес, док 
траје, траје без прекида; само се непрекидним прикупљањем 
података може остварити квалитетан увид у активности објек-
та, или пак одсуство активности (што може бити значајно и, уз 
правилну анализу и тумачење, може имати велику информа-
циону вриједност);

• сврсисходност: важно је да се процеси реално планирају, ор-
ганизују и изводе; од суштинске важности је да се јасно одреде 
циљ и сврха, како би било могуће идентификовати и разради-
ти властите правце дјеловања;

• усмјереност на информацију: на овај начин се избјегава не-
контролисано прикупљање података широког спектра и ус-
мјерава рад људства на прикупљању и анализи података; 

• усмјереност на циљ: ниједна обавјештајна служба или поли-
ција нису опремљене у тој мјери да могу, у дужем временском 
периоду, вршити обавјештајну обраду циљева велике диспер-
зије и зато је неопходно одредити приоритете;
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Поред наведених сличности, постоје и суштинке разлике 
између обавјештајног и криминалистичко- обавјештајног рада. 
Најважније разлике, које проистичу из саме суштине и уочавају се и 
у појмовном одређењу ових процеса су:

• обавјештајни рад се, по правилу, примјењује према државља-
нима или органима других држава, док је криминалистичко- 
обавјештајни рад усмјерен на појединце, групе или организа-
ције из криминалног миљеа;

• обавјештајни рад може да се одвија и ван законских оквира и 
правне регулативе, што се не може рећи за криминалистич-
ко-обавјештајни рад;

• у процесу обавјештајног рада се, за разлику од криминали-
стичко-обавјештајног могу користити и илегалне методе, које 
нису у складу са законским прописима;

• подаци и нформације прикупљени традиционалним обавјеш-
тајним методама углавном нису употребљиви на суду, док по-
даци и информације прикупљене у процесу криминалистич-
ко-обавјештајног рада морају бити судски ваљане;

• традиционални обавјештајни рад је усмјерен на прибављање 
обавјештајне информације, док се криминалистичко-обавјеш-
тајни рад, поред тога, бави и дефинисањем мјера и предла-
гањем рјешења за сузбијање криминалних појава и трендова. 
Ово уочава и Картер (2009), који сматра да криминалистичко- 
обавјештајна дјелатност има два широко постављена циља: 

• превенцију, усмјерену на елиминисање или ублажавање 
пријетње кроз производњу два типа криминалистичко-о-
бавјештајних производа:

• криминалистичко-обавјештајни производ (Tactical 
Intelligence): усмјерен на идентификовање и описивање крат-
корочних пријетњи. Израђује се и дистрибуира доносиоцима 
одлука у агенцијама за примјену закона у сврху правовреме-
ног планирања превентивних мјера и активности;

• оперативни криминалистичко- обавјештајни производ 
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(Operational Intelligence): усмјерен на дугорочне пријетње који 
се користи за усмјеравање истражних радњи код истражи-
вања сложених криминалних активности које се одвиијају на 
више просторно удаљених локација.

• планирање и алокацију ресурса, усмјерене на обезбјеђење 
обавјештајне подршке доносиоцима одлука кроз описивање 
промјене природе пријетње, њеним карактеристикама, раз-
воју и дисперзији ради развоја стратегија реаговања и пре-
расподјеле ресурса.

Дакле, иако сродне и генеалошки врло сличне дјелатности, 
ипак имају значајних разлика. Можемо закључити да ни једна ни 
друга дјелатност нису науке, већ више вјештине које нису прецизно 
одређене и дефинисане.

Криминалистичко- обавјештајна дјелатност

Посљедњих година долази до значајног продора и употре-
бе криминалистичко- обавјештајне дјелатности у агенцијама за 
примјену закона широм свијета, као посљедица схватања концепта 
који је понуђен и разумијевању предности које носи његова примје-
на. То је један од основних разлога зашто је дошло и до његове ши-
роке примјене у пракси. Нажалост, мало је домаћих аутора који у 
потпуности разумију значај, потенцијал и иновативност коју нуди 
оваква организација рада и који су у стању стручној и широј јав-
ности представити предности овог модела и детерминисати кључне 
компоненте за његову имплементацију. Међу њима, један од значај-
нијих је Драган Манојловић, који у својим радовима уочава мисаону 
компоненту криминалистичко-обавјештајне дјелатности и схвата 
улогу људског фактора. Из оваквог разумијевања, проистиче и де-
финиција да је то: „мисаоно чулна активност којом је утврђено по-
стојање догађаја, стања, односа, особина, појава или процеса који 
постоје у објективној стварности.“ (Манојловић, 2005:108-119). 
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Управо из ове идентификације људског ресурса као најзначајнијег за 
функционисање цјелокупног процеса криминалистичко- обавјеш-
тајног рада произилази велико неслагање у академским и стручним 
круговима о томе, да ли криминалистичко-обавјештајна дјелатност 
треба да буде смјештена унутар одређених организационих цјелина, 
или да то пак буде саставни дио општег рада полицијских службе-
ника. Присталице овог другог концепта, за означавање своје идеје, 
користе термин тотални криминалистичко- обавјештајни рад. Оба 
ова рјешења имају добре и лоше стране.

Предности првог модела, који се заснива на тези да кримина-
листичко- обавјештајни рад треба бити институцинализован, тј. 
да за његово спровођење у пракси буде задужена специјализована 
јединица или организациона цјелина посебно формирана и обучена 
за ту сврху су: 

• лакше достизање захтијеваног нивоа обучености и постизање 
стандардизације у прикупљању, обради, анализи и дистрибу-
цији обавјештајних производа;

• олакшано остваривање функције контроле и надзора над ра-
дом субјеката укључених у процес;

• мања вјероватноћа отицања тајних података и информација;
• олакшана координација и синхронизација рада;
• поједностављен проток информација, инструкција, смјерница 

и наређења;
• захтијева мање средстава за опремање неопходним ресурсима;
• боља заштита тајности процеса и прикупљених информација.
• Слабости које се уочавају код овог модела су:
• изолованост криминалистичко-обавјештајне службе од остат-

ка  полицијске организације;
• недовољна интеракција између криминалистичко- обавјеш-

тајне службе и остатка полицијске организације;
• отежана сарадња и размјена података и информација са дру-

гим организационим цјелинама и јединицама полиције због 
компететивности у постизању резултата;

• број персонала који би имала једна таква јединица или орга-
низациона  цјелина није довољан да квалитетно „покрије“ цје-
локупну територију за коју је надлежна и сл.;
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Предности другог модела, који се још назива и тоталним 
обавјештајним радом, су:

• уграђивање криминалистичко- обавјештајне дјелатности све 
сегменте полицијског система;

• повећан квантитет прикупљања података, што ће довести и до 
побољшања квалитета информација;

• боља „покривеност“ територије;
• више „сензора“ за прикупљање података;
• Слабости оваквог начина организације криминалистичко- 

обавјештајног рада су:
• отежано достизање потребног нивоа обучености свих поли-

цијских службеника;
• отежан утицај на промјену свијести и едукација о новим мето-

дама и техникама рада;
• отежано остваривање функције контроле и надзора над радом 

субјеката укључених у процес;
• повећана могућност отицања тајних података и информација;
• отежана координација и синхронизација рада;
• усложњен проток информација, инструкција, смјерница и 

наређења;
• захтијева значајнија улагања за опремање неопходним 

средствима;
• слаба заштита тајности процеса и прикупљених информација.

Начела криминалистичко-обавјештајног рада

Без обзира на то који од наведених начина организације је 
примијењен, искуства из пракси криминалистичко- обавјештај-
них служби полиција у свијету, указују на нужност примјене неких 
општих начела у криминалистичко- обавјештајном раду, у циљу за-
штите интегритета и дигнитета. Као заједничка, истичу се сљедећа:

• начело законитости, подразумијева стриктно придржавање 
слова и духа позитивних законских прописа;

• начело објективности, подразумијева потпуно елимини-
сање субјективитета, личних ставова, мишљења, предрасуда, 
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фрустрација и слично које полицијски службеник који се 
бави овим обавјештајним радом може имати, као и свака дру-
га људска јединка;

• начело истине, блиско је повезано са претходна два, и не 
може бити испуњено уколико претходна два нису;

• начело методичности у планирању криминалистичко-о-
бавјештајне дјелатности, упућује на сложеност процеса, 
значај планирања и одређивања циљева и задатака;

• начело оперативности и брзине, подразумијева познавање 
стања  на терену (општа ситуација, жаришта криминала, 
појавни облици, руте логистичког обезбјеђења за извршење 
кривичних дјела и слично) и правовременост предузимања 
криминалистичко- обавјештајних мјера;

• начело темељитости, у суштини, је лична особина лица које 
се бави криминалистичко- обавјештајним радом (површност 
и брзоплетост не само да су непожељне, већ и особине које 
могу нанијети значајну штету самом процесу криминали-
стичко- обавјештајног рада, али и угрозити безбједност служ-
бених и цивилних лица кроз доношење одлука заснованих на 
информацијама прибављеним у непоштовање овог начела);

• начело поштовања и заштите људских права је од есен-
цијалног значаја и не подразумијева изузетке у којима се може 
одступити од овог начела;

• начело тајности (конспиративности) и чувања службене 
тајне је од нарочитог значаја у примјени прикривених мето-
да прикупљања криминалистичко- обавјештајних података 
(мада поједини аутори сматрају да се ово начело не односи 
једнако на све радње и поступке који се предузимају у проце-
су криминалистичко-обавјештајног рада, наводећи да се неке 
радње, као нпр. прикупљање података из отворених извора, 
предузимају јавно, сматрамо да ова тврдња нема упориште 
у пракси јер, у датом примјеру, иако је извор података јаван, 
сама чињеница да је неки објекат предмет обавјештајног ин-
тересовања и обраде- представља чињеницу која захтијева за-
штиту тајности);
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• начело координације и сарадње, почива на чињеници да са-
радња између различитих полицијских агенција, или цјелина 
унутар једне агенције, мора бити ефикасна, без обзира на ад-
министративна и територијална разграничења, јер криминал 
не познаје границе.

• начело превентивног поступања, могло би се дефинисати 
као срж криминалистичко- обавјештајног рада јер је компле-
тан процес је дизајниран да обезбиједи довољно информација 
на основу којих је могуће дјеловати превентивно; 

• начело стручности и специјализације, подразумијева пер-
манентну едукацију персонала укљученог у процес крими-
налистичко- обавјештајног рада, али и усавршавање, прила-
гођавање и унапређење примијењених метода и техника;

С обзиром да, како смо рекли, обавјештајни  рад није научна 
дисциплина па као такав нема усвојену јединствену терминоло-
гију и да се криминалистичко- обавјештајна дјелатност највећим 
дијелом ослања на достигнућа обавјештајног рада, то ни у окви-
ру криминалистичко- обавјештајног рада нема јединствене тер-
минологије. Тако код појединих аутора наилазимо на слободу и 
широк дијапазон појмовних одређења за исту појаву, процес или 
дјелатност. Због тога је од значаја да овдје напоменемо да, иако 
постоје различита виђења и схватања, између криминалистичко- 
обавјештајне дјелатности и полицијског рада вођеног кримина-
листичко- обавјештајним информацијама (ILP- Intelligence Led 
Policing) не постоји знак једнакости. Криминалистичко- обавјеш-
тајна дјелатност је појам ширег значeња и она обухвата све ком-
поненте криминалистичко- обавјештајног рада, док је полициј-
ски рад вођен криминалистичко- обавјештајним информацијама 
модел организације рада полиције, али и филозофски приступ 
примјени информација добијених у овом процесу. Дакле, полициј-
ски рад вођен криминалистичко- обавјештајним информацијама 
је више практична примјена концепта криминалистичко- обавјеш-
тајне дјелатности. 
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Рад полиције вођен обавјештајним информацијама (ILP- 
Intelligence Led Policing) 

Рад полиције вођен криминалистичко- обавјештајним ин-
формацијама је концептуално усмјерен „одозго надоље“, што је по-
сљедица испуњавања једног од задатака ILP – утицаја на доносиоце 
одлука да планирају ангажовање и усмјеравају полицијске ресурсе. 
Дизајниран је као допуна традиционалног, реактивног модела рада 
полиције, јер се неке добре стране традиционалног приступа не могу 
пренебрегнути и надомјестити. 

Два су водећа приступа организацији полицијског рада вође-
ног криминалистичко- обавјештајним информацијама. Први кон-
цепт, у литератури познат као „3-i“ модел, осмислио је Џери Ретклиф 
(Jerry H. Ratcliffe, PhD), а други концепт су објаснили Дејвид и Џере-
ми Картер (David L. Carter, Ph.D. & Jeremy G. Carter). 

Назив Ретклифовог модела потиче од енглеских ријечи који-
ма је описана суштина овог концепта: interpret (протумачити-тума-
чење), influence (утицај и impact (дјеловање). Кроз овај концепт, он 
настоји да рационализује приступ рјешавању проблема криминала и 
да, уз компромис утрошка ресурса и ефикасности, постигне крајњи 
циљ полицијског рада вођеног криминалистичко-обавјештајним 
информацијама- смањење утицаја криминала, било кроз превен-
цију или кроз репресију. Базиран на једноставној филозофији, гдје 
се кључна улога додјељује анализи и аналитичарима, погодан је за 
усвајање и имплементацију у већем броју полицијских агенција. 

Теоријски концепт полицијског рада вођеног криминалистич-
ко-обавјештајним информацијама према Картеру & Картеру, као 
полазиште има пријетњу, у чијем одређивању значајну улогу има 
заједница. У  суштини, заснован је на „најбољој пракси“ из сродних 
модела организације рада полиције, као што су рад полиције у зајед-
ници (Community Policing) и проблемски оријентисан рад полиције 
(Problem Oriented Policing), подржаној аналитичким производима, 
постављеној на широкој бази опсервације пријетњи (тзв. све претње 
(all-threats)) и злочина (тзв. сви злочини (all-crimes)) и приступом ба-
зама криминалистичко- обавјештајних података и извјештаја. Грубо 
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речено, овај концепт представља надградњу и критичку разраду 
појединих фаза Ретклифовог модела.

Због своје једноставности у погледу концепције и практичне 
примјене, Ретклифов модел је наишао на шире прихватање од стра-
не стручне заједнице него други концепти. Управо из тог разлога, у 
овом истраживању ћемо нешто више рећи о Ретклифовом моделу.

Ретклифов (Rattclife) модел (3-i model)

Принципска шема функционисања 3-i модела приказана је на 
слици 14:

Слика 1: 3-i модел (основне компоненте процеса)

Према аутору, овај модел омогућује да се формира цјеловита 
представа и може довести до хапшења објеката криминалистичко- 
обавјештајне обраде. Међутим, да би то било могуће, неопходно је 
да анализа, као централни процес овог модела, испуни своју улогу, 
тј. да аналитичари испоље критичан утицај на доносиоце одлука и 
усмјере их у правцу ефикасног одлучивања и дјеловања у крими-
налном окружењу. Даље, Ретклиф сматра да процес може ефикасно 
функционисати само као цјелина и да, прескакање или искључивање 
било које од фаза, може резултирати неуспјехом.

4  Преузето и модификовано од Ratcliffe, J. H. (2010). Intelligence-led policing:   
    Anticipating risk and influencing action. Intelligence, стр. 7.
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Полицијски рад вођен криминалистичко-обавјештајним ин-
формацијама има дуални фокус рада. Осим на проблеме, он се ус-
мјерава и на обавјештајно интересантне и озбиљне преступнике. 
Хијерархија и централизација у одлучивању и усмјеравању рада су, 
за разлику од неких других модела организације рада полиције, за-
ступљени и одрживи.

Криминално окружење представља оперативни простор у 
коме полицијски службеници извршавају задатке. Као дио опште 
друштвене средине, склоно је промјенама и флуктуацијама и налази 
се у непрекидном кретању. Због тога, захтијева перманентно усмје-
равање напора у циљу тумачења и описивања насталих промјена. 
Природа и сложеност окружења зависе од нивоа на коме дјелује дата 
полицијска организација, али принципи у приступу тумачењу су 
исти, док само тумачење има исти циљ- да се утиче на окружење кроз 
правилно и сврсисходно доношење одлука и предузимање акција.

Анализа информација је, слободно можемо рећи, срж и 
суштина полицијског рада вођеног криминалистичко-обавјештај-
ним информацијама. У аналитичкој обради, податак добија зна-
чење који га претвара у информацију. Ипак, међу теоретичарима 
постоје извјесна неслагања о значају и методама које се примјењују 
у фази анализе. Једна група мисли да без анализе нема ни крими-
налистичко-обавјештајне информације, јер информацију сматрају 
аналитичким производом. Други, пак, заступају становиште да 
је сам процес анализе сувише идеалистички замишљен и да, као 
такав, у пракси тешко може ефикасно функционисати. Ова гру-
па теоретичара нуди тзв. DIKW концепт (енг. Data- Information- 
Knowledge- Workout; податак- информација- знање- производ). 
Практично, присталице овог концепта имају стајалиште да анали-
за претвара податак у информацију, али да је неопходно примије-
нити колективну мудрост да би информација постала криминали-
стичко- обавјештајни производ.

У оквиру Ретклифовог модела, анализа информација има 
двојаку улогу: да описује и тумачи криминално окружење и да ис-
пољава утицај на начин размишљања доносилаца одлука.
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Тумачење криминалног окружења није функција која зависи 
искључиво од улагања у обуку персонала или израду алата, већ и од 
ограничења. Крајњи циљ тумачења јесте да се информација стави у 
контекст окружења и претвори у криминалистичко- обавјештајни 
производ.

Доносиоци одлука и доношење одлука су, можемо рећи, из-
вршни дио система у коме функционише процес криминалистичко- 
обавјештајног рада. Доношење одлука у безбједносним агенцијама 
је осјетљивије него у другим агенцијама, због импликација које има 
на окружење. Стога се цјелокупан процес одлучивања мора одвијати 
унутар формално- правног оквира који је неповредив, како би се су-
зио спектар негативних утицаја одлука (нарочито на грађане). Улогу 
и значај полицијског рада вођеног криминалистичко-обавјештајним 
информацијама, можда, најбоље можемо уочити у фази доношења 
одлука, када помаже да се попуне информационе празнине и реду-
кују недоумице.

Утицај на доносиоце одлука представља други задатак ана-
лизе. Уколико аналитичар није у стању да „прода“ свој производ, 
акција ће сасвим извјесно изостати а резултати анализе ће бити 
протраћени. Неријетко, у пракси се дешава да, због индолентности и 
рутинерског поступања, криминалистичко- обавјештајне службе не 
успијевају пласирати своје производе, или доносиоци одлука нису 
спремни да предузму правовремену и адекватну реакцију.

Дјеловање на криминално окружење је експонент успјешности 
донесених одлука и предузетих акција. Иако садржи бројне варија-
бле и ограничења, широк је спектар манифестација утицаја на кри-
минално окружење. Свакако најважнији манифест јесте смањење 
криминала у датој средини, али постоје и многи други.

У посљедње вријеме јављају се настојања да се криминали-
стичко- обавјештајна дјелатност сведе у јединствену форму и да се 
осмисли одређен шаблон по коме ће функционисати читав процес. 
Међутим, управо флексибилност и прилагодљивост криминали-
стичко-обавјештајне дјелатности организацијској и формацијској 
структури чине је примјењивом у већини агенција. Умјесто потраге 
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за  универзалним моделом организације рада, свака заинтересова-
на агенција мора сагледати цјелокупан концепт криминалистичко- 
обавјештајне дјелатности из своје перспективе и у контексту циље-
ва које жели достићи. Након тога слиједи одређивање политике и 
процеса који ће криминалистичко-обавјештајну дјелатност и поли-
цијски рад вођен криминалистичко-обавјештајним информацијама 
учинити примјењивим за дату организацију. 

У овом дијелу рада ћемо дефинисати факторе који су неопход-
ни за успостављање и ефикасно функционисање полицијског рада 
вођеног криминалистичко- обавјештајни информацијама. Аутори 
из ове области су сагласни да постоји читав низ ових чинилаца, али 
да су међу њима најзначајнији5: 

• посвећеност (менаџмента и особља) концепту и сарадњи;
• подешавање организационе структуре; 
• обука (едукација) и подизање свијести; 
• план прикупљања информација и план управљања 

информацијама; 
• унапређење аналитичких капацитета; 
• повезивање модела са сродним конструкцијама полицијског 

рада (рад полиције у заједници, проблемски оријентисан рад 
и сл.); 

• правна регулатива; 
• промена културе у прихватању концепта полицијског рада 

вођеног криминалистичко-обавјештајним информацијама; 

Најбоља полазна тачка код увођења новина у праксу јесте деми-
стификација и упознавање персонала са предностима и разлозима 
због којих је нешто потребно прихватити у пракси. Наравно, треба 
правити дистинкцију међу аудиторијумом и дефинисати циљне гру-
пе. Примарна циљна група код увођења полицијског рада вођеног 
обавјештајним информацијама у праксу јесте особље које ће бити 

5  Преузето и модификовано од Шебек, В.  (2015). Криминалистичко-обавјештајни 
модели организације полиције у контроли криминалитета (Doctoral dissertation, 
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет), стр.108 
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директно укључено у обавјештајни процес. На овај начин се пости-
же мотивација и подстиче посвећеност концепту. Упоредо са моти-
вационим активностима, као саставни и паралелни процес, одвија 
се обучавање и едукација персонала. Потреба за обуком никако не 
може бити пренаглашена. Обука би требало бити усмјерена у два 
правца: на развој свијести и на развој вјештина. Циљ развоја свије-
сти јесте превладавање отпора који је иманентан када су у питању 
промјене. То је могуће постићи кроз обликовање ставова, система 
вриједности и убјеђења. Ово је свакако тежак и дуготрајан процес 
који изискује стрпљење и који, нажалост, никада не може бити дове-
ден до краја, али може достићи потребан ниво. Развојем плана при-
купљања и управљања информацијама се, практично, одређују зада-
ци, приоритети, методе и ресурси који ће бити ангажовани, чиме се 
одређује оквир слике коју треба сагледати. 

Нарочито важан али осјетљив сегмент процеса криминали-
стичко- обавјештајног рада, који има значајну мотивациону уло-
гу, јесте начин вредновања постигнутих резултата. Међу стручним 
особљем, директно укљученим у криминалистичко- обавјештајни 
процес, тешко је примјењив традиционални систем евалуације и 
стимулисања заснован на егзактним квантитативним показатељима 
(број хапшења, број написаних казни, број интервенција на терену и 
слично). Начин вредновања резулатата рада службеника укључених 
у криминалистичко- обавјештајни процес би требало да буде бази-
ран на квалитативним процјенама, заснованим на пракси.

Закључак

Карактеристике и појавни облици криминалитета у модер-
но доба нужно мијењају филозофију приступа његовом сузбијању. 
Увођењем нових стратегија, тежи се постизању синергије циљаних 
превентивних и репресивних мјера ради остваривања дугорочних 
циљева борбе против криминалитета.

Иако релативно нова филозофија, криминалистичко- обавјеш-
тајна дјелатност и на њој заснован полицијски рад, омогућавају 
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постизање јединства и симбиозе између проактивних и реактивних 
метода полицијског рада. Штавише, ове методе се међусобно до-
пуњују. Можда најзначајнији допринос криминалистичко- обавјеш-
тајног рада јесте у рационализацији употребе расположивих ресурса.

Због своје сложености, постоји значајан степен неарзумије-
вања и отпора имплементацији криминалистичко-обавјештајног 
рада. Као комплексна и садржајна активност, оваква врста рада се не 
може свести на пуки формализам и попуњавање образаца обавјеш-
тајних извјештаја. За њен развој и усвајање потребно је обезбиједи-
ти ресурсе, како људске тако и материјалне. Прије тога, потребно 
је придобити доносиоце одлука на вишим нивоима и навести их да 
сагледају и схвате своје мјесто и улогу и убиједити их у функционал-
ност концепта. Добра полазна тачка је утицај на формирање ставова 
и мишљења и обука, најприје особља које ће бити директно укључе-
но у криминалистичко- обавјештајни рад, а затим и остатка људства 
на свим нивоима и у складу са њиховим надлежностима, мјестом и 
улогом у криминалистичко- обавјештајном процесу. 

Потешкоћу представља чињеница да је ова област недовољно 
истражена и испитана и, као таква, недовољно „покривена“ литера-
туром. Због традиционалног схватања појма обавјештајни, и кри-
миналистичко-обавјештајни рад се често настоји мистификовати и 
обавити велом тајне, тако да се врло тешко долази до „најбоље прак-
се“ полицијских агенција из других држава и размјене оперативних 
искустава, јер се настоје заштитити достигнућа у криминалистич-
ко- обавјештајном раду, нарочито техничко- технолошка. Ова поја-
ва није ријетка ни у односима између сродних агенција унутар једне 
државе. 

Подједнако значајно за ефикасност криминалистичко- 
обавјештајног процеса је и успостављање информационог система, 
који ће бити тако дизајниран да омогућава похрањивање и обраду 
прикупљених података и информација, те њихову размјену са пар-
тнерима и клијентима. 

Сагледавањем специфичности појединих агенција за примје-
ну закона, указали смо на то да не постоји универзални шаблон по 
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коме криминалистичко-обавјештајна дјелатност функционише, већ 
да је она адаптабилан процес који зависи од потреба, могућности и 
расположивих ресурса дате агенције и циљева који се желе постићи. 

Криминалистичко-обавјештајни рад заиста нуди значајне 
предности у борби против организованог и озбиљног криминала и 
пун спектар у одговору на безбједносне захтјеве достиже у комбина-
цији са традиционалним- реактивним радом полиције. Предности 
овог начина организације рада полиције потичу од ефикасније упо-
требе расположивих ресурса, усмјеравања активности и могућности 
предузимања превентивних акција.

Дакле, криминалистичко-обавјештајни рад, као релативно нов 
концепт, још увијек није довољно истражен. Иако су евидентне зна-
чајне предности, нарочито у области борбе против организованог 
и озбиљног криминала, максималне ефекте достиже у комбинацији 
са традиционалним методама полицијског рада. Даља истраживања 
и напоре у популаризацији овог начина рада, треба усмјерити на 
придобијање наклоности доносилаца одлука на највишим нивоима 
и у правцу едукације службеника у овим агенцијама.  Да би процес 
обуке био олакшан, критичан моменат је обезбјеђење неопходне ли-
тературе на домаћем језику и произвођење инструктора који ће одр-
жавати континуитет у обучавању. 
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