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ЗА КОН О ПО ЛИ ЦИ ЈИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  
ОД 2016. ГО ДИ НЕ – КРИ ТИЧ КИ  

ПО ГЛЕД1

Са же так: Прем да пре о вла да ва дру га чи је ста но ви ште, за За кон о по-
ли ци ји из 2016. го ди не се не мо же ре ћи да је, у ма те ри јал ном сми слу, у пот-
пу но сти нов за кон. На чин уре ђи ва ња нај зна чај ни јих пој мо ва и ин сти ту та 
су ге ри ше да је реч о до не кле из ме ње ној и до пу ње ној вер зи ји За ко на о по ли-
ци ји из 2005. го ди не. Пра ви раз ло зи до но ше ња „но вог“ за ко на ти чу се рад но-
прав ног по ло жа ја за по сле них у Ми ни стар ству, као и ре дук ци је ка дро ва у 
обла сти уну тра шњих по сло ва. Нај ве ћа оче ки ва ња од За ко на су у де лу ко ји 
се од но си на упра вља ње ка дро ви ма у по ли ци ји, пра ће ње ка ри јер ног раз во ја 
за по сле них, кроз оце њи ва ње ре зул та та ра да, струч но уса вр ша ва ње и дру ге 
обу ке. Иа ко но мо тех нич ки и ре дак тор ски мањ кав, За кон о по ли ци ји, у осно-
ви, пред ста вља де ло тво ран прав ни оквир за оба вља ње пре све га по ли циј ских 
и са њи ма по ве за них дру гих по сло ва.

Кључ не ре чи: по ли ци ја; Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва; ка ри јер-
но на пре до ва ње; људ ска пра ва.

1 Рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња ин тер ног на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Кри ми на-
ли стич ко-по ли циј ске ака де ми је, под на зи вом Кри ми на ли тет у Ср би ји и ин стру мен ти 
др жав не ре ак ци је, за пе ри од 2015-2019.
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1. УВОД

За За кон о по ли ци ји из 2016. го ди не2 те шко би се мо гло твр ди ти да је 
реч о но вом за ко ну. Прем да у фор мал ном и прав но-тех нич ком сми слу он то 
је сте, у ма те ри јал ном сми слу, по са др жи ни ма те ри је ко ју об у хва та и ње ној 
си сте ма ти за ци ји, као и по на чи ну уре ђи ва ња нај зна чај ни јих пој мо ва и ин-
сти ту та, то ни је нов за кон, већ но ва и уне ко ли ко из ме ње на и до пу ње на вер-
зи ја За ко на о по ли ци ји из 2005. го ди не. На чел но по сма тра но, За ко ном из 
2016. го ди не ни су ус по ста вље не кон цеп циј ске но ви не у ор га ни за ци о ној 
струк ту ри МУП-а, али ни у сфе ри ње го вих над ле жно сти (овла шће ња и ду-
жно сти), као што се то ис ти че у обра зло же њу пред ло га или у де лу струч не 
јав но сти.3 Да кле, За кон ни је нов, ка ко по кон цеп ци ји по ли ци је у нај ши рем 
сми слу ре чи, та ко ни по ре ше њи ма ко ја су пре у зе та из упо ред ног по ли циј-
ског за ко но дав ства. Ма да обим ни ји по бро ју чла но ва у од но су на За кон о 
по ли ци ји из 2005. го ди не (258 чла но ва спрам не што ви ше од 200 чла но ва са 
из ме на ма и до пу на ма од 2011. го ди не и 2015.), реч је углав ном о ис тој ма те-
ри ји, ко ја се до не кле де таљ ни је и ис црп ни је уре ђу је. Пре ма то ме, За кон се, 
за раз ли ку од ми ну лог За ко на о по ли ци ји, не мо же узе ти као не ка кав за кон 
од ко јег по чи ње „но ва епо ха“ у нор ма тив ном уре ђи ва њу по ли ци је. Реч је о 
по прав ка ма За ко на – прет ход ни ка, не кад на бо ље, а де ли мич но и на го ре, 
ко ји је ва жио ви ше од де сет го ди на, а ко ји се, ка ко се чи ни ни је при ме њи вао 
у ка па ци те ту у ко јем је тре ба ло, јед ним де лом и услед ка шње ња или не до-
но ше ња по је ди них под за кон ских про пи са за ње го ву при ме ну.

Уко ли ко се већ не мо же твр ди ти да је реч о пот пу но но вом за ко ну у ма-
те ри јал ном сми слу, по ста вља се пи та ње ко ји су то раз ло зи мо ти ви са ли ње го во 
до но ше ње? Пра ви раз ло зи до но ше ња „но вог“ за ко на ти чу се (рад но)прав ног 
по ло жа ја за по сле них у Ми ни стар ству, као и ре дук ци је ка дро ва у обла сти уну-
тра шњих по сло ва.4 Као раз лог за нео п ход ност за кон ских про ме на у Обра зло-
же њу Пред ло га За ко на на во ди се устaновљавање функ ци ја стра те шког пла ни-
ра ња и упра вља ња људ ским ре сур си ма Ми ни стар ства (а те функ ци је уве де не 
су из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ли ци ји од 2015. го ди не). Нај ве ће за кон ске 
про ме не из вр ше не су „ра ди ре а ли за ци је Тви нинг про јек та `Управљање људ-
ским ресурсима̀ , фи нан си ра ног из сред ста ва IPA фон до ва уз по др шку ЕУ“.5

2 „Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 6 од 28. ја ну а ра 2016. го ди не.
3 Вид. Пред го вор За ко на о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 

2016, 11 и да ље.
4 У јав но сти се упо тре бља ва еу фе ми стич ки из раз ра ци о на ли за ци ја у јав ном сек то ру, 

а то су пој мов но раз ли чи те ства ри, јер ра ци о на ли за ци ја не под ра зу ме ва ну жно и от пу шта ња 
за по сле них.

5 Сло бо дан Ми ле тић, Струч ни ко мен тар но вог За ко на о по ли ци ји – „Сл. гла сник 
РС“, бр. 6/2016, Па ра граф, 2016, 9.
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2. ПРЕД МЕТ ЗА КО НА – ЗА КОН СКИ ПО ЈАМ  
УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА И ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

У ве зи са пред ме том За ко на нај ви ше осно ва за кри ти ку пру жа ју од ред-
бе о пој му уну тра шњих по сло ва. На и ме, чла но ви ма 1-3 од ре ђе но је да су 
пред мет За ко на и уну тра шњи по сло ви. При том, у чла ну 2 ка же се да су 
„уну тра шњи по сло ви (су) за ко ном утвр ђе ни по сло ви др жав не упра ве, ко је 
оба вља Ми ни стар ство (уну тра шњих по сло ва, прим. ау то ра), а чи јим оба-
вља њем се оства ру је и уна пре ђу је без бед ност гра ђа на и имо ви не, пру жа 
по др шка вла да ви ни пра ва и обез бе ђу је оства ри ва ње Уста вом и за ко ном 
утвр ђе них људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, као и дру ги, са њи ма по-
ве за ни по сло ви из утвр ђе ног де ло кру га и над ле жно сти Ми ни стар ства“. Ова-
кво од ре ђи ва ње уну тра шњих по сло ва, без са др жи не, не ма ни ка кав зна чај. 
На и ме, ни су сви по сло ви ко је оба вља МУП уну тра шњи по сло ви, јер МУП 
оба вља и дру ге по сло ве (нпр. по сло ве сме шта ја и ис хра не, члан 11, ст. 1, тач. 
13), као што МУП не оба вља све уну тра шње по сло ве, већ по је ди не уну тра-
шње по сло ве оба вља ју и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је и не др жав ни су бјек ти 
(нпр. БИА, ВБА, ВОА, при вред на дру штва на осно ву по ве ре них овла шће ња, 
итд.). А тек од ред бе о то ме да се њи хо вим оба вља њем „пру жа по др шка вла да-
ви ни пра ва и обез бе ђу је оства ри ва ње Уста вом и за ко ном утвр ђе них људ ских 
и ма њин ских пра ва и сло бо да“ ни су њи хо во обе леж је, dif fe ren tia spe ci fi ca по 
ко јем се уну тра шњи по сло ви раз ли ку ју од дру гих по сло ва чи јим оба вља њем 
се при ме њу је пра во и шти те људ ска пра ва.6 Без бед но сни по сло ви (по сло ви 
без бед но сне за шти те гра ђа на и њи хо ве имо ви не) исто вре ме но су и уну тра-
шњи по сло ви, али сви уну тра шњи по сло ви ни су исто вре ме но и без бед но сни, 
нпр. по сло ви из да ва ња јав них ис пра ва из над ле жно сти МУП-а (лич не кар те, 
пут не ис пра ве и др.), је су уну тра шњи по сло ви ко ји су са мо по сред но у ве зи 
са без бед но шћу, а при мар ни циљ њи хо вог оба вља ња је сте оства ри ва ње пра-
ва и ду жно сти у прав ном са о бра ћа ју (до ка зи ва ње иден ти те та, оства ри ва ње 
дру гих пра ва и ду жно сти, оства ри ва ње сло бо де кре та ња и пра ва да се на пу сти 
Ср би ја и да се у њу по но во вра ти и др.).7 Ти по сло ви има ју ши ру ди мен зи ју 
од без бед но сне. Пре ма то ме, по јам уну тра шњих по сло ва, ако се хте ло, тре-
ба ло је од ре ди ти ком би но ва њем ор ган ског и функ ци о нал ног ме ри ла, као и 
ком би но ва њем фор мал них и ма те ри јал них еле ме на та, а не оп штом (и упу-
ћу ју ћом) од ред бом, ко јом се, при том ни шта не ка же, јер за кон ско од ре ђи-
ва ње уну тра шњих по сло ва, пре ма ко јем су то „за ко ном утвр ђе ни по сло ви 
др жав не упра ве“, не ма на ро чи тог сми сла, бу ду ћи да су ти по сло ви ра зно-
род ни. С дру ге стра не, реч је о по себ ној обла сти дру штве них од но са ко ја је 

6 Ibid.
7 Вид. Сре тен Ју го вић, Управ на функ ци ја по ли ци је, Бе о град 2013, 57-61. 
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ре гу ли са на мно штвом за ко на и под за кон ских про пи са, те се оту да мо же 
по ста ви ти пи та ње це лис ход но сти њи хо вог од ре ђи ва ња у За ко ну о по ли ци-
ји. Ка ко се чи ни, циљ тих од ре да ба је сте да се, ра ди тзв. ра ци о на ли за ци је, 
из вр ши раз два ја ње уну тра шњих од по ли циј ских по сло ва, ко је има по сле ди це 
по прав ни по ло жај за по сле них, ка те го ри је за по сле них (по ли циј ски и дру ги 
др жав ни слу жбе ни ци) и њи хов рад но прав ни ста тус, са мо што је то учи ње но 
но мо тех нич ки и ре дак тор ски не ве што. Тре ба ре ћи да уну тра шње по сло ве 
због ра зно род но сти и мно штва ни је јед но став но од ре ди ти за ко ном, али је 
то ипак мо гу ће. Због то га су они ду го од ре ђи ва ни у по гле ду пред ме та на не-
га ти ван на чин, као они по сло ви др жав не упра ве ко ји ни су ста вље ни у над-
ле жност по сто је ћих, дру гих (оста лих) ор га на др жав не упра ве.8 И та кво од-
ре ђе ње, раз у ме се, с пра вом је под врг ну то на уч ној кри ти ци,9 али њи хо во 
од ре ђи ва ње на не га ти ван на чин при сут но је и да нас у са вре ме ним уџ бе ни-
ци ма управ ног пра ва Фран цу ске.10 Да кле, овим за ко ном тре ба ло је пре ци зно 
де фи ни са ти и раз дво ји ти уну тра шње по сло ве, по ли циј ско-без бед но сне по-
сло ве и дру ге по сло ве, за др жа ва ју ћи отво рен ка рак тер у њи хо вом за кон ском 
од ре ђи ва њу.

За кон ски по јам по ли ци је од ре ђен је у чла ну 3: „По ли ци ја је цен трал на 
ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства, ко ја у оба вља њу уну тра шњих, од-
но сно по ли циј ских (тре ба ло је ре ћи и „дру гих“, прим. ау то ра) по сло ва, 
шти ти и уна пре ђу је без бед ност гра ђа на и имо ви не, по шту ју ћи Уста вом за-
јем че на људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де и дру ге за шти ће не вред но сти 
у де мо крат ском дру штву, уз мо гућ ност на Уста ву и за ко ну за сно ва не упо тре-
бе сред ста ва при ну де“. Фор му ла ци ја „цен трал на ор га ни за ци о на је ди ни ца“ 
ви ше је те о риј ског ка рак те ра, не го што од го ва ра за кон ској тер ми но ло ги ји. 
Ако се из о ста вља њем Ди рек ци је по ли ци је хте ло ре ћи да по сто ји по ли ци ја 
из ван Ди рек ци је, као при ме ра ра ди Сек тор уну тра шње кон тро ле (СУК), 
он да ни је до бра фор му ла ци ја „цен трал на ор га ни за ци о на је ди ни ца“ (јер су то 
две или ви ше ор га ни за ци о них је ди ни ца). А ако се ми сли ло на Ди рек ци ју 
по ли ци је, он да је тре ба ло ре ћи да је Ди рек ци ја по ли ци је нај ви ши ор га ни за-
ци о ни ни во по ли ци је. Та ко ђе, ис ти ца ње у пр ви план са мо јед ног обе леж ја 
по ли ци је, тј. на во ђе ње са мо јед не вр сте по ли циј ских овла шће ња – упо тре бе 
сред ста ва при ну де – прем да у осно ви тач но, не од ра жа ва су штин ски са вре-
ме ни по јам по ли ци је, и у ве ли кој ме ри да нас пред ста вља ана хро ни зам.11 
За кон ски по јам по ли ци је тре ба да са др жи еле мен те ор ган ског (ор га ни за ци-

8 Ivo Kr bek, Uprav no pra vo, Za greb 1929, 9; Ivo Kr bek, Pra vo jav ne upra ve FNRJ, I knji ga, 
Za greb 1960, 9. 

9 Рaт ко Мар ко вић, Управ но пра во, Бе о град 2002, 79. 
10 Gi Bre ban, Ad mi ni stra tiv no pra vo Fran cu ske, Be o grad-Pod go ri ca 2002, 17. 
11 О са вре ме ном пој му по ли ци је вид. Сло бо дан Ми ле тић, Сре тен Ју го вић, Пра во уну-

тра шњих по сло ва, Бе о град 2016, 5-9.
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о ног) пој ма, функ ци о нал ног пој ма, фор мал не и ма те ри јал не еле мен те. Пре-
ма то ме, тре ба ло је ре ћи да је по ли ци ја део др жав не упра ве (из вр шне вла сти), 
или ор га ни за ци о на це ли на, или основ на ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар-
ства (ор ган ски еле мент) ор га ни зо ва на ра ди одр жа ва ња јав ног ре да и без бед-
но сти (функ ци о нал ни еле мент), и ко ја при ме њу је за ко ном утвр ђе на по ли-
циј ска и дру га овла шће ња (фор мал ни и ма те ри јал ни еле мент), ме ђу ко ји ма 
и сред ства при ну де (ко ер ци ти ви стич ки еле мент). 

3. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И НАД ЛЕ ЖНО СТИ МУП-А

За оба вља ње по сло ва из над ле жно сти МУП-а обра зу ју се уну тра шње 
ор га ни за ци о не је ди ни це. За ко ном је за др жа но уо би ча је но ре ше ње да се ор-
га ни за ци ја МУП-а (и по ли ци је) ре гу ли ше за ко ном, уред бом и пра вил ни ком. 
При том, по ред Уред бе о на че ли ма за уну тра шње уре ђе ње ми ни стар ста ва и 
по себ них ор га ни за ци ја, због осо бе но сти по ли ци је (МУП-а), Вла да до но си 
и по себ ну Уред бу о на че ли ма за уну тра шње уре ђе ње МУП-а. Да кле Вла да 
про пи су је на че ла за уну тра шње уре ђе ње МУП-а и вр сте ор га ни за ци о них 
је ди ни ца, се ди шта и под руч ја за ко ја се обра зу ју те је ди ни це. Ме ђу тим, Пра-
вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, ми ни стар 
по при ба вље ној са гла сно сти Вла де, утвр ђу је де ло круг и ка те го ри за ци ју 
ор га ни за ци о них је ди ни ца, број, си сте ма ти за ци ју, вр сту, од но сно ста тус и опис 
рад них ме ста, рад на ме ста за ко ја се пред ви ђа ју по себ ни усло ви за њи хо во 
по пу ња ва ње, на чин ру ко во ђе ња, пла ни ра ња и из вр ша ва ња по сло ва (члан 9, 
став 2). На тај на чин „ор га ни за ци о на власт“ рас по де ље на је из ме ђу вла де и ми-
ни стра, што пред ста вља из ба лан си ра но, ста ро и у прак си по твр ђе но ре ше ње.

Ме ђу тим, упра во од ред бе чла на 9, за јед но са од ред ба ма о рас по ре ђи-
ва њу за по сле них из чла на 195 и пре ла зним и за вр шним од ред ба ма из чла на 
253, тре ба да омо гу ће ра ци о на ли за ци ју, па и ре дук ци ју за по сле них. То ће се 
учи ни ти нај пре до но ше њем но вог ак та о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма-
ти за ци ји рад них ме ста, а по том до но ше њем ре ше ња о рас по ре ђи ва њу за по-
сле них у скла ду са тим ак том. Та ко је обез бе ђен за кон ски основ за но во рас-
по ре ђи ва ње за по сле них. Мо же се за кљу чи ти да је стал ност слу жбе ни ка као 
обе леж је слу жбе нич ких од но са доведенa у пи та ње. Кон ти ну и тет слу жбе-
нич ког од но са или рад них од но са на нео д ре ђе но вре ме пре ки да се оба ве зом 
но вог рас по ре ђи ва ња по За ко ну од 2016. го ди не, а то зна чи да је дан број 
слу жбе ни ка мо же оста ти не рас по ре ђен, услед уки да ња од ре ђе них рад них 
ме ста. Уоп ште но по сма тра но, пра во шти ти слу жбе ни ке од от ка за, ме ђу тим 
но вим за ко ном је обез бе ђен прав ни оквир, тех ни ка за тзв. ре дук ци ју и ра-
ци о на ли за ци ју. Та кво ре ше ње ни је ну жно ло ше, са мо не би би ло це лис ход но 
да се па у шал но или ли не ар но сма њу је број за по сле них у свим ор га ни за ци о ним 
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је ди ни ца ма. Нај це лис ход ни је би би ло ка да би се ура ди ла си стем ска ана ли-
за по сло ва и за да та ка у окви ру рад них ме ста, и тек на осно ву утвр ђе них 
по тре ба, од ре ди ла рад на ме ста, број из вр ши ла ца и дру го. Не сум њи во, ни је 
до бро нај пре од ре ђи ва ти рад на ме ста, па тек он да по сло ве, већ би при ступ 
тре ба ло да бу де обр нут. С дру ге стра не, у не до стат ку фи нан сиј ских сред ста-
ва и вре ме на за функ ци о нал ну ана ли зу и ана ли за по сто је ћег Ак та о уну тра-
шњем уре ђе њу мо же би ти по ла зи ште за ра ци о на ли за ци ју.

По ла зе ћи од чи ње ни це да су љу ди нај бит ни ји еле мент сва ке ор га ни за-
ци је, за ко но да вац у по гла вљу о ор га ни за ци ји МУП-а ре гу ли ше и ка те го ри је 
за по сле них у Ми ни стар тву. У том сми слу, на ли ни ји ра ци о на ли за ци је је сте 
и уки да ње јед не це ле пот ка те го ри је по ли циј ских слу жбе ни ка, за по сле них 
на од ре ђе ним ду жно сти ма, тзв. „ОД ста тус“. Реч је о за по сле ни ма ко ји оба-
вља ју по сло ве ко ји су у не по сред ној ве зи са по ли циј ским по сло ви ма, так са-
тив но на бро ја ним у За ко ну од 2005. го ди не, и на ко ји ма опа сност по жи вот 
и здра вље, њи хо ва при ро да и по себ ни усло ви ра да бит но ути чу на сма њи-
ва ње рад них спо соб но сти. Сто га им се стаж оси гра ња ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем. Да кле та пот ка те го ри ја ви ше не по сто ји. На и ме, За кон са да по-
зна је три ка те го ри је за по сле них у МУП-у (члан 10). То су: 1) по ли циј ски 
слу жбе ни ци; др жав ни слу жбе ни ци (тре ба ло је ре ћи оста ли др жав ни слу-
жбе ни ци, као да по ли циј ски слу жбе ни ци ни су и др жав ни слу жбе ни ци); и 
на ме ште ни ци. Ка те го ри ја по ли циј ских слу жбе ни ка се раз вр ста ва у две пот-
ка те го ри је: 1) овла шће на слу жбе на ли ца – ОСЛ (ли ца ко ја оба вља ју по ли-
циј ске по сло ве и при ме њу ју по ли циј ска овла шће ња); 2) ли ца на по себ ним 
ду жно сти ма (ста тус ПД), ко ја оба вља ју дру ге уну тра шње по сло ве у не по-
сред ној ве зи са по ли циј ским по сло ви ма. При том, по де ла по ли циј ских слу-
жбе ни ка на две на ве де не пот ка те го ри је ни је у За ко ну до след но спро ве де на. 
Не где се го во ри о „по ли циј ском слу жбе ни ку у ста ту су овла шће ног ли ца“, а 
не где са мо о „по ли циј ском слу жбе ни ку“. С об зи ром на то да је „ста тус ПД“ 
уста но вљен За ко ном од 2005. го ди не, до бро је што је за др жан и овим за ко-
ном, по себ но због уки да ња ста ту са ОД, те је дан (ма њи) број слу жбе ни ка у 
том ста ту су, у на че лу, са да мо же сте ћи ста тус ПД.12

У За ко ну се да ље ка же: „По ли циј ски слу жбе ни ци у ста ту су овла шће них 
слу жбе них ли ца, мо ра ју има ти нај ма ње за вр ше ну по ли циј ску обу ку основ-
ног ни воа“ (члан 10, став 3). Ци ти ра на од ред ба не при ме њи ва је у прак си и 
зах те ва ће под за кон ску раз ра ду, ко јом би се од го во ри ло на пи та ња зна че ња 
ре чи мо ра; нај ма ње; по ли циј ска обу ка основ ног ни воа. То зна чи да је по-
треб но ува жи ти ре ал ност да је ма ње са др жа но у ве ћем и да се, при ме ра 
ра ди то не од но си на ли ца ко ја су за вр ши ла сту ди је Кри ми на ли стич ко по-

12 Бу ду ћи да За кон од ре ђу је ко је уну тра шње по сло ве оба вља ју др жав ни слу жбе ни ци, 
„ма не ва р ски про стор“ за про ме ну ста ту са ОД у ста тус ПД је огра ни чен.
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ли циј ске ака де ми је, ко ја је и осно ва на ра ди обра зо ва ња ка дро ва за по тре бе 
по ли ци је. Оба шка што тре ба би ти суп ти лан про рок па схва ти ти раз ли ку 
из ме ђу две ју за кон ских ка те го ри ја: „основ не по ли циј ске обу ке“ и „по ли циј-
ске обу ке основ ног ни воа“ (члан 131, став 3). 

Под не ве штим на сло вом „Над ле жност Ми ни стар ства“ (пра вил но је 
по јам ко ри сти ти у мно жи ни) у чла ну 11 за ко но да вац од ре ђу је нај бит ни је 
ак тив но сти МУП-а. Пре ма дик ци ји од ре да ба из од но сног чла на пре би се 
мо гло за кљу чи ти да је реч о тек сту из не ке стра те ги је или де ло кру га, а не о 
над ле жно сти ма МУП-а. Над ле жно сти су број не, оне пред ста вља ју овла шће-
ња и ду жно сти и утвр ђе не су ка ко овим за ко ном, та ко и мно штвом дру гих 
за ко на из обла сти уну тра шњих по сло ва, али и дру гим за ко ни ма. Сто га ни-
је до бар на слов Над ле жност МУП-а. Су де ћи по то ме из гле да да је сми сао 
ових од ре да ба да се, ко ли ко је то мо гу ће, раз дво је по сло ви МУП-а и по ли-
ци је, упра во због по сле ди ца по рад но прав ни по ло жај ко је из тог раз два ја ња 
про из ла зе. Но, то је сва ка ко но мо тех нич ки мањ ка во из ве де но. 

Ми ни стар ство, ка же се да ље у чла ну 12 За ко на, „обез бе ђу је прет по став-
ке за опе ра тив ну не за ви сност. По ли ци ја је опе ра тив но не за ви сна од дру гих 
др жав них ор га на у оба вља њу по ли циј ских по сло ва и дру гих за ко ном од ре ђе-
них по сло ва за ко је је По ли ци ја од го во р на“. По себ но је ин те ре сант на фо р му-
ла ци ја из истог чла на, у сле де ћем ста ву: „Опе ра тив на не за ви сност По ли ци је 
не од но си се (ита лик ау то ри) на ду жно сти По ли ци је утвр ђе не за ко ном ко јим 
се уре ђу је кри вич ни и пре кр шај ни по сту пак“. Мо гло би се за кљу чи ти да по-
ли ци ја тре ба да ра ди са мо ка да и ка ко јој ка же суд(ија) или ту жи лац и да, ако 
већ ни је са мо стал на, оно ни је бар ни опе ра тив но не за ви сна у оства ри ва њу 
сво јих за кон ских над ле жно сти, ме ра и рад њи ко је се од но се на кри вич ни 
(пред ис тра жни и ис тра жни по сту пак) и пре кр шај ни по сту пак. Ова ко фо р му-
ли са не од ред бе о опе ра тив ној не за ви сно сти пред ста вља ју по год но тле за опор-
ту ни зам по ли ци је и из бе га ва ње од го во р но сти за рад не ре зул та те (пре ва љи ва ње 
од го во р но сти на су до ве, ту жи ла штво, а ових на по ли ци ју, ина че при сут но 
де це ни ја ма у на шој по ли циј ској и пра во суд ној прак си). Тре ба ло је јед но став-
но пред ви де ти опе ра тив ну не за ви сност по ли ци је и ре ћи: по ли ци ја је опе ра-
тив но не за ви сна у оба вља њу по ли циј ских по сло ва ко ји се од но се на спре-
ча ва ње и су зби ја ње кри вич них де ла и пре кр ша ја, у скла ду са за ко ном.

Ка да је реч о од ред ба ма о са рад њи МУП-а и слу жби без бед но сти, тре-
ба ре ћи да су оне у из ве сном сми слу ко рак у на зад у од но су на члан 187 и 
188, став 2 За ко на из 2005. го ди не, ко ји је пред ви ђао спо ра зум но осни ва ње 
за јед нич ких ко ор ди на ци о них те ла. На и ме, из о ста ле су од ред бе о спо ра зум-
ном од ре ђи ва њу об ли ка и на чи на са рад ње, али је пред ви ђе но да се са рад ња 
за сни ва на „по себ ним об ли ци ма ор га ни зо ва ња и уза јам ног оба ве шта ва ња у 
из вр ша ва њу за јед нич ких за да та ка“ (члан 15, став 2), ма шта то под ра зу ме ва ло 
и ма ко ли ко то би ло оства ри во у прак си.
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4. ЗА КОН СКА РЕ ШЕ ЊА О ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Бу ду ћи да се у За ко ну је дан пут го во ри о По ли ци ји као цен трал ној ор-
га ни за ци о ној је ди ни ци (члан 3), а дру ги пут о Ди рек ци ји по ли ци је (члан 
22-24), по ста вља се пи та ње да ли из ме ђу По ли ци је као цен трал не ор га ни за-
ци о не је ди ни це и Ди рек ци је по ли ци је сто ји знак јед на ко сти? О од но су По-
ли ци је и Ди рек ци је по ли ци је по сто ји прав на пра зни на, да кле не до ре че ност 
за ко но дав ца, па оста је ди ле ма на ко ји на чин ће се то пи та ње у прак си раз-
ре ша ва ти. Сто га би у под за кон ској раз ра ди тре ба ло на сто ја ти да се по го ди 
во ља за ко но дав ца у слу ча ју по пу ња ва ња те прав не пра зни не. Дру гим ре чи ма, 
тре ба по го ди ти да ли је реч о јед но знач ним пој мо ви ма и да ли је за ко но да вац 
пој мо ве По ли ци ја и/или Ди рек ци ја по ли ци је упо тре бља вао у ор ган ском или 
у функ ци о нал ном сми слу, или и у јед ном и у дру гом сми слу, у за ви сно сти 
од кон тек ста. За кон у чла ну 22, ста ву 1 ка же: „За оба вља ње по ли циј ских и 
дру гих уну тра шњих по сло ва обра зу је се Ди рек ци ја по ли ци је“. Да ље се, у 
истом чла ну на во де ор га ни за ци о не је ди ни це, ка ко оне у се ди шту Ди рек ци је 
по ли ци је, та ко и под руч не. Чи ни се да се Ди рек ци ја по ли ци је и По ли ци ја 
као цен трал на ор га ни за ци о на је ди ни ца са др жин ски по кла па ју, ако не са свим 
оно у ве ли кој ме ри. С дру ге стра не, из ме ђу По ли ци је (у функ ци о нал ном сми-
слу) и Ди рек ци је по ли ци је (у ор ган ском сми слу) не сто ји знак јед на ко сти. 
Пр во је ши ри, а дру го ужи по јам. Сто га се мо же ре ћи да је Ди рек ци ја по ли-
ци је нај ви ши ор га ни за ци о ни ни во по ли ци је и мо же се сма тра ти цен трал ном 
ор га ни за ци о ном је ди ни цом. До бро је ре ше ње то што у За ко ну ни је пред ви-
ђе но да је Ди рек ци ја по ли ци је ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стр ства, јер 
ор га ни упра ве у са ста ву са мо стал них ор га на упра ве има ју ма ње са мо стал-
но сти од са мо стал них ор га на (при ме ра ра ди не мо гу да до но се про пи се, и 
др.). Ова квим ре ше њем (По ли ци ја – ор га ни за ци о на је ди ни ца, а не ор ган 
упра ве у са ста ву) при сни ја је функ ци о нал на ве за из ме ђу МУП-а и по ли ци-
је, чи ји је она ин те грал ни, не рас ки ди ви део.13

По ли ци ја је у Ре пу бли ци Ср би ји и да ље цен тра ли зо ва но ор га ни зо ва на. 
По ли циј ска упра ва за град Бе о град и дру ге под руч не по ли циј ске упра ве и 
по ли циј ске ста ни це ни су ствар но де цен тра ли зо ва ни ло кал ни по ли циј ски 
ор га ни, по ли ци је ло кал не са мо у пра ве, већ су де кон цен три са не, уну тра шње 
ор га ни за ци о не је ди ни це из ван се ди шта Ди рек ци је (МУП-а). Мо гу се по сма-
тра ти и као ад ми ни стра тив но за ви сне или те ри то ри јал но из ме ште не по ли-
циј ске је ди ни це. Нај зна чај ни ја пред ност цен тра ли за ци је је у то ме што обез-
бе ђу је ак ци о но и функ ци о нал но је дин ство по ли ци је, олак ша но спро во ђе ње 

13 Вид. Сре тен Ју го вић, (Де)цен тра ли за ци ја по ли ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, Струк ту ра 
и функ ци о ни са ње по ли циј ске ор га ни за ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, Збор ник бр. 3, Кри ми на ли-
стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 2014, 47-54. 
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утвр ђе не др жав не по ли ти ке, а нај ве ћи не до ста так је у то ме што је по ли циј-
ски слу жбе ник ви ше ори јен ти сан ка цен тру, ко ји је зна чај но уда љен од ло-
кал ног ста ња ства ри и ак ту ел них про бле ма. Због то га са вре ме но по ли циј ско 
за ко но дав ство у слу ча је ви ма ка да пре те же цен тра ли за ци ја по ли ци је, на сто-
ји да ин сти ту ци о нал но уре ди об ли ке и ви до ве са рад ње др жав не по ли ци је 
са ло кал ном са мо у пра вом (оп шти на ма и гра до ви ма) и гра ђа ни ма.14 То је, у 
ства ри, јед но од нај бит ни јих пи та ња у цен тра ли зо ва ној ор га ни за ци ји по ли-
ци је. Ме ђу тим, у За ко ну та кве од ред бе по сто је, али су оне на чел ног ти па, 
не ма ју прав ну те жи ну ка кву би тре ба ло, па оста је ди ле ма на ко ји на чин и 
да ли ће уоп ште би ти опе ра ци о на ли зо ва не у прак си (члан 16, 27, 221, 223). 
За раз ли ку од свог прет ход ни ка, овај за кон уво ди мо дел ра да „по ли ци ја у 
за јед ни ци“ ра ди раз ви ја ња са рад ње и парт нер ства у ре ша ва њу ло кал них 
без бед но сних при о ри те та (члан 27), про пи су је по сту па ње по ли ци је у слу-
ча ју на си ља у по ро ди ци (члан 28), по сту па ње по ли ци је у ста њу по ве ћа ног 
ри зи ка (члан 29) и пред ви ђа по ли циј ско оба ве штај ни мо дел (члан 34). Ово 
би се мо гло сма тра ти зна чај ним нор ма тив ним но ви на ма у ра ду по ли ци је.

Ди рек ци јом по ли ци је ру ко во ди ди рек тор по ли ци је (члан 23, став 2). 
За ко ном је за др жа но ра ни је ре ше ње пре ма ко јем је ди рек тор не по сред ни 
ру ко во ди лац по ли ци је, док је ми ни стар чел ни чо век МУП-а, да кле и по ли-
ци је, што је уо би ча је но ре ше ње за пад них де мо крат ских др жа ва. Од нос из-
ме ђу ми ни стра и ди рек то ра је до бро из ба лан си ран. Ми ни стар је по ли тич ко 
ли це, али је и шеф управ ног ре со ра, ми ни стар ства, чи ји је ин те грал ни део 
и по ли ци ја. Ми ни стар је по ли тич ки од го во ран за рад по ли ци је, сто га мо ра 
да има и овла шће ња пре ма по ли ци ји и ње ном ди рек то ру. 

За кон ло гич но пред ви ђа стро ге усло ве за из бор ди рек то ра по ли ци је 
(члан 149), с об зи ром на то да је реч о ве о ма од го вор ној функ ци ји. Од ред бом 
о бро ју го ди на рад ног ис ку ства на ру ко во де ћим по сло ви ма у оба вља њу по-
ли циј ских по сло ва (ми ни мум 15 го ди на на по ли циј ским по сло ви ма, на ру-
ко во де ћим рад ним ме сти ма, члан 149, став 3, тач. 4), по ла жу се прет по став-
ке де по ли ти за ци је и пр о фе си о на ли за ци је по ли ци је. Та ко се обез бе ђу је да не 
бу де по ста вљен за ди рек то ра не ко ко ни је из по ли ци је и ко не ма ве ли ко 
ис ку ство у ру ко во ђе њу у по ли ци ји.

Ди рек то ра по ли ци је по ста вља Вла да на пет го ди на, на пред лог ми ни-
стра, по спро ве де ном јав ном кон кур су и на на чин пред ви ђен про пи си ма о 
рад ним од но си ма ко ји ва же за МУП (члан 149, став 1). Исто ли це мо же би ти 
ди рек тор нај ви ше у два ман да та (у За ко ну се по гре шно ка же „ди рек тор по-
ли ци је мо же би ти иза бран у нај ви ше два ман да та“), што је та ко ђе ре ше ње 
из упо ред ног по ли циј ског за ко но дав ства. Огра ни ча ва ње на нај ви ше два 
ман да та утвр ђе но је у ци љу из бе га ва ња пер со на ли зо ва ња функ ци је и спре-

14 Ibid.
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ча ва ња ко руп ци је. Ме ђу тим, За кон са др жи пот пу но из ли шне од ред бе о 
пре стан ку ман да та ди рек то ра. На и ме, чла ном 149, став 4 пред ви ђе но је да 
„Ман дат ди рек то ра по ли ци је пре ста је про те ком вре ме на на ко је је иза бран 
(тре ба ло је ре ћи по ста вљен, прим. ау то ра), пре стан ком ис пу ња ва ња усло ва 
за из бор ди рек то ра по ли ци је, пре стан ком рад ног од но са по си ли за ко на и 
из дру гих раз ло га у скла ду са за ко ном, остав ком или раз ре ше њем“. Све ово 
је не што што се по се би под ра зу ме ва и што је већ пред ви ђе но слу жбе нич ким 
или рад ним пра вом ко је се суп си ди јар но и ре зи ду ал но при ме њу је на све 
по ли циј ске слу жбе ни ке, па и на ди рек то ра. Сто га су ци ти ра не од ред бе су-
ви шне. Та ко ис те ком ман да та функ ци ја пре ста је, а акт ко ји се тим по во дом 
до но си има де кла ра тив но деј ство, њи ме се са мо кон ста ту је да је за кон ско 
тра ја ње ман да та ис те кло, тј. да је на сту пио за кон ски услов. За тим, уко ли ко 
на сту пи си ту а ци ја да ди рек тор ви ше не ис пу ња ва не ки од за кон ских усло ва, 
бу ду ћи да и он као по ли циј ски слу жбе ник мо ра све вре ме тра ја ња рад ног 
од но са ис пу ња ва ти и по себ не усло ве за за сни ва ње рад ног од но са из За ко на 
о по ли ци ји и Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста, пре ста је му рад ни од нос, ти ме и ман дат. Да ље, пре стан ком рад ног 
од но са по си ли за ко на, по при ро ди ства ри пре ста је и ман дат ди рек то ру. 
Нај зад, остав ка је из ја ва во ље ко ја је основ за до но ше ње ак та о ње ном усва-
ја њу, а тај акт има де кла ра тив но деј ство, јер се њи ме са мо кон ста ту је да се 
остав ка усва ја. 

Бу ду ћи да на пред лог ми ни стра уну тра шњих по сло ва Вла да по ста вља 
ди рек то ра по ли ци је, она га, на обра зло жен пред лог ми ни стра мо же и раз ре-
ши ти. Сто га су од ред бе о пе то го ди шњем тра ја њу ман да та пу ко огра ни ча ва ње 
ман да та, јер ман дат мо же тра ја ти и кра ће. По је ди ни ау то ри, по зи ва ју ћи се на 
члан 149, став 5 За ко на твр де да је ми ни стар овим за ко ном до био овла шће ње 
да пред ло жи раз ре ше ње ди рек то ра по ли ци је и пре ис те ка ман да та од пет 
го ди на15, као да та кво овла шће ње ни је по сто ја ло ра ни је.16 Исти на, За кон о 
по ли ци ји из 2005. го ди не ни је са др жао та кве од ред бе, али објек тив но за тим 
не ма ни по тре бе. На и ме, ди рек то ру је мо гао пре ста ти рад на по ло жа ју и 
раз ре ше њем по За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма, ко ји се су пле тор но при-
ме њу је и на слу жбе ни ке на по ло жа ју у по ли ци ји, да кле и на ди рек то ра по-
ли ци је. Сто га су од ред бе о мо гућ но сти раз ре ше ња ди рек то ра на пред лог 
ми ни стра из чла на 149, став 5 За ко на о по ли ци ји из ли шне (члан 250 За ко на 
пред ви ђа суп си ди јар ну при ме ну про пи са о др жав ним слу жбе ни ци ма, о ра ду 
и За ко на о оп штем управ ном по ступ ку).

15 Вид. Пред го вор За ко на о по ли ци ји, 13.
16 Та кав став за сту па ју ау то ри пред го во ра За ко на о по ли ци ји: До бро сав Ми ло ва но вић, 

Зо ри ца Ву ка ши но вић-Ра до ји чић, Бо жи дар Ота ше вић, Са ша Мар ко вић. В. Пред го вор За ко-
на о по ли ци ји, 13.
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5. ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ МЕ РЕ И РАД ЊЕ И  
ПО ЛИ ЦИЈ СКА ОВЛА ШЋЕ ЊА

За раз ли ку од За ко на из 2005. го ди не, у овом за ко ну из вр ше на је дру-
га чи ја си сте ма ти ка ма те ри је о по ли циј ским овла шће њи ма. Пре ци зни је, не ка 
ра ни ја по ли циј ска овла шће ња, уз не ко ли ко но вих, са да су уре ђе на као по-
ли циј ске ме ре и рад ње (члан 47), а то су: за шти та оште ће них кри вич ним 
де лом и дру гих ли ца; за шти та по да та ка о иден ти те ту; по ли циј ско опа жа ње, 
оп сер ви ра ње; по себ не ме ре за обез бе ђе ње јав ног ре да; сни ма ње на јав ним 
ме сти ма; по ли циј ска по моћ у из вр ше њи ма; по ли граф ско ис пи ти ва ње; при-
јем при ја ва о учи ње ном кри вич ном де лу и пре кр ша ју; тра га ње за ли ци ма и 
пред ме ти ма; ме ре ци ља не по тра ге; ме ре за от кла ња ње не по сред не опа сно-
сти; кри ми на ли стич ко фо рен зич ка ре ги стра ци ја, узи ма ње дру гих узо ра ка 
и кри ми на ли стич ко фо рен зич ка ве шта че ња и ана ли зе; јав но рас пи си ва ње 
на гра де. При том, За кон са др жи од ред бе ко је ра ни је ни је имао, а од но се се 
на слу жбе не рад ње пре и по сле пру же не по ли циј ске по мо ћи у из вр ше њи ма 
и по ступ ци ма ван суд ског на ми ре ња (члан 55), пру жа ње по мо ћи здрав стве-
ним рад ни ци ма (члан 56), кри ми на ли стич ко фо рен зич ку ре ги стра ци ју, узи-
ма ње дру гих узо ра ка, кри ми на ли стич ко фо рен зич ка ве шта че ња и ана ли зе 
(члан 62), по сту па ње пре ма ли ци ма ко ја ужи ва ју ди пло мат ско-кон зу лар ни 
иму ни тет (члан 71).17

По ли циј ска овла шће ња на бро ја на су ме то дом ену ме ра ци је у чла ну 64, 
при че му њи хов број ни је ко на чан, јер по ли циј ски слу жбе ни ци у ста ту су 
овла шће них слу жбе них ли ца при ме њу ју по ли циј ска овла шће ња из За ко на 
о по ли ци ји, ЗКП-а, За ко на о пре кр ша ји ма и дру гих за ко на. При том, при ме-
на овла шће ња пре ма ма ло лет ним ли ци ма је друк чи је пред ви ђе на, у сми слу 
да са мо при ку пља ње (тра же ње) оба ве ште ња у свој ству гра ђа ни на и са слу-
ша ње ма ло лет ни ка у свој ству осум њи че ног при ме њу је по ли ца јац за ма ло-
лет ни ке, док сва оста ла по ли циј ска овла шће ња при ме њу ју сви по ли циј ски 
слу жбе ни ци (тре ба ло је ре ћи у сла ту су ОСЛ, јер по ли циј ске по сло ве не 
оба вља ју по ли циј ски слу жбе ни ци у ста ту су ПД). Про пуст је за ко но дав ца 
што је de ju re уки нуо по ли циј ско овла шће ње за др жа ва ња ли ца, та ко што 
упу ћу је на при ме ну од но сних од ре да ба из дру гих за ко на, у за ви сно сти од 
по ступ ка ко ји се при ме њу је. По ли циј ским овла шће њи ма при до да та су и 
но ва: утвр ђи ва ње при су ства ал ко хо ла и/или пси хо ак тив них суп стан ци (члан 
101); вр ше ње без бед но сних про ве ра (члан 102); при јем на ђе них ства ри (члан 
103). Ка да је реч о упо тре би сред ста ва при ну де при до да ти су: упо тре ба рас-
пр ши ва ча са на дра жу ју ћим сред ством, елек тро маг нет на сред ства (елек тро-
шо кер и елек трич на па ли ца) и упо тре ба ва тре ног оруж ја пре ма во зи лу у 

17 С. Ми ле тић, 2.



82

Др Сре тен М. Ју го вић; Др Дар ко З. Си мо вић, Закон о полицији Републике Србије... (стр. 71–85)

по кре ту (члан 111, 112, 126). Код упо тре бе ва тре ног оруж ја као сред ства 
при ну де За кон је уки нуо по себ не си ту а ци је ко је је са др жао ра ни ји За кон, 
али је услов по сто ја ња не по сред не опа сно сти по жи вот за ме њен усло вом 
угро жа ва ња жи во та или чак мо гућ но шћу угро жа ва ња жи во та (члан 124, 
став 1 и 2). У овом де лу За кон са др жи ре дак тор ске про пу сте, при ме ра ра ди 
у чла ну 64 на во ди се овла шће ње при ку пља ње оба ве ште ња (тач ка 6), а у 
чла ну 91 уре ђу је се тра же ње оба ве ште ња, при че му је из о ста вље но јем ство 
у по гле ду за шти те људ ских пра ва ко је се од но си на за бра ну по нов ног по зи-
ва ња ли ца ко је од би је да пру жи оба ве ште ње (та кве од ред бе из о ста вље не су 
и код по зи ва ња). Та ко ђе, од ред бе о тра же њу оба ве ште ња пре ши ро ко су фор-
му ли са не, без од ре ђи ва ња гра ни ца овла шће ња, бу ду ћи да ни је од ре ђе но о 
ко јим кри вич ним и пре кр шај ним де ли ма је реч. Да ље, овла шће ње пре гле да 
обје ка та, сред ста ва, про сто ра и до ку мен та ци је и кон тра ди вер зи о ног пре гле-
да (члан 95) из о ста вља њем бли же од ред ни це ко ја се од но си на про стор, нпр. 
слу жбе ни про стор и сл, је про ши ре но и на стам бе ни про стор, те се оправ да но 
отва ра ди ле ма о ускла ђе но сти овог за кон ског ре ше ња са Устав ним јем ством 
о не по вре ди во сти ста на (члан 40 Уста ва).18

6. КА РИ ЈЕР НИ СИ СТЕМ НА ПРЕ ДО ВА ЊА  
ПО ЛИ ЦИЈ СКИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА

Бу ду ћи да слу жбе ни ци оба вља ју слу жбу као сво ју про фе си ју, као сво је 
стал но за ни ма ње, ка ри јер но на пре до ва ње се сма тра обе леж јем слу жбе нич ких 
од но са. На пре ду је се у окви ру сва ког рад ног ме ста, та ко што се сти че ви ше 
зва ње/чин , про пи са но Ак том о уну тра шњем уре ђе њу или та ко што се ме ња 
рад но ме сто, у скла ду са струч ним ква ли фи ка ци ја ма и рад ним спо соб но сти-
ма. У том сми слу, За кон до но си из ве сне но ви не, а то је, мо же се ре ћи, би ла 
нај сла би ја тач ка ра ни јег за ко на. У ства ри, ор га ни за ци о на је ди ни ца за ка дро ве 
ни је ус пе ла да ус по ста ви пра ће ње кре та ња по ли циј ских и дру гих слу жбе ни-
ка у ка ри је ри. Ипак, не мо гу се не до ста ци си сте ма на пре до ва ња пре ва ли ти 
са мо на прет ход ни за кон, чи ја су ре ше ња има ла сво ју свр ху у вре ме ну у 
ко јем су се при ме њи ва ла. На и ме, зва ња (и чи но ви) су са мо слу жбе на обе-
леж ја чи ја је свр ха на пре до ва ње у по ли ци ји. Си стем зва ња, од но сно чи но ва 
био је до ста ела сти чан, али исто вре ме но и до вољ но чврст. У при лог ела стич-
но сти си сте ма иду чи ње ни це о по сто ја њу по шест зва ња (чи но ва) у окви ру 
сва ке струч не спре ме, би ла је обез бе ђе на ком па ти бил ност у слу ча ју про ме-
не ста ту са, оце њи ва ње је узи ма но у об зир за сти ца ње ви шег зва ња, али не 

18 О не по вре ди во сти ста на вид. Дар ко Си мо вић, Дра гу тин Авра мо вић, Ра до мир Зе ка-
ви ца, Људ ска пра ва, Бе о град 2012, 190-192; Дра го љуб По по вић, Европ ско пра во људ ских 
пра ва, Бе о град 2012, 300-305.
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ри гид но, би ло је обез бе ђе но пре вре ме но и ван ред но на пре до ва ње, а ти ме ха-
ни зми ни су баш нај а де кват ни је ко ри шће ни у прак си. С дру ге стра не, од ре-
ђи ва њем зва ња у ра спо ну (од нај ма ње два до нај ви ше шест) за сва ко рад но 
ме сто, као и ку му ла тив но зах те ва ње свих усло ва за сти ца ње ви шег зва ња 
(чи на), чи ни ло је си стем и до вољ но чвр стим. Реч ју, те жи ште је на оба вља њу 
по сло ва и за да та ка у окви ру рад них ме ста, при мар на су рад на ме ста, а не 
зва ња. Та ко је би ло мо гу ће да на чел ник или дру ги ру ко во ди лац има ни же 
зва ње (чин) од не ког из вр ши о ца у ор га ни за ци о ној је ди ни ци ко јом ру ко во ди.

Уоп ште но по сма тра но, но ви за кон си стем зва ња при бли жа ва оп штем 
управ но прав ном ре жи му. За по ли циј ске слу жбе ни ке у ста ту су ОСЛ и при-
пад ни ке ва тро га сно спа си лач ких је ди ни ца За кон пред ви ђа по три чи на са 
за вр ше ном сред њом струч ном спре мом и пр вим сте пе ном ви со ког обра зо-
ва ња, и шест чи но ва са дру гим сте пе ном ви со ког обра зо ва ња, док су за по-
ли циј ске слу жбе ни ке у ста ту су ли ца на по себ ним ду жно сти ма пред ви ђе на 
зва ња. За ко но да вац пред ви ђа ри ги дан си стем за на пре до ва ње, бу ду ћи да се 
на пре до ва ње мо же оства ри ти на осно ву тро го ди шње про сеч не оце не ко ја не 
мо же би ти ни жа од „ис ти че се – 4“ (члан 167). Исто та ко, рад ни од нос пре ста-
је по ли циј ском слу жбе ни ку, од но сно оста лим за по сле ним, во љом по сло дав ца 
„ако је два пу та уза стоп но оце њен не га тив ном оце ном – „не до во љан – 1“ (члан 
172). При том, про пуст је за ко но дав ца што За ко ном ни су утвр ђе на бли жа 
ме ри ла за оце њи ва ње ре зул та та ра да и ка ри јер но на пре до ва ње, у обла сти 
упра вља ња ка дро ви ма, већ је то пре пу ште но под за кон ској ре гу ла ти ви.

7. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Иа ко но мо тех нич ки и ре дак тор ски мањ кав, За кон о по ли ци ји, у осно ви, 
зна чи не са свим, пред ста вља де ло тво ран прав ни оквир за оба вља ње пре све-
га по ли циј ских и са њи ма по ве за них дру гих по сло ва. Ан ти но ми ја из ме ђу 
ове две ме ђу соб но су прот ста вље не те зе ба зи ра се на ана ли зи (нај зна чај ни јих) 
нор ма тив них ре ше ња За ко на о по ли ци ји од 2016. го ди не. 

Ma te ria le gis овог и прет ход ног за ко на у ве ли кој ме ри се по кла па ју. 
Сто га, у са др жин ском сми слу ни је реч о но вом за ко ну, већ о уне ко ли ко ко-
ри го ва ној вер зи ји прет ход ног за ко на. Но ва ре ше ња од но се се на но ви си стем 
упра вља ња По ли ци јом и ка дро ви ма у МУП-у. У том сми слу, ре де фи ни са ни 
су по сло ви Ми ни стар ства, а ми ни стар је до био но ва овла шће ња у скла ду са 
Уста вом утвр ђе ном ми ни стар ском од го вор но шћу. Ди рек тор по ли ци је, ор га-
ни за ци о на је ди ни ца за упра вља ње ка дро ви ма, за уну тра шњу кон тро лу ра да 
(СУК), као и дру ге ор га ни за ци о не је ди ни це до би ле су но ве оба ве зе и ве ћу 
од го вор ност. У по је ди ним пи та њи ма рад но прав ног ста ту са за по сле них За-
кон, чи ни се, не ува жа ва до вољ но осо бе но сти по ли ци је у од но су на оп шти 
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управ но прав ни ре жим др жав не упра ве. С дру ге стра не, За кон са др жи и 
по је ди на „ори ги нал на“ ре ше ња ко ја од у да ра ју од по сло ва др жав не упра ве, 
као, при ме ра ра ди, да се МУП ба ви на уч но-ис тра жи вач ким ра дом (члан 133, 
став 4).

Нај ве ћа оче ки ва ња од За ко на су у де лу ко ји се од но си на упра вља ње 
ка дро ви ма у по ли ци ји, пра ће ње ка ри јер ног раз во ја за по сле них, кроз оце њи-
ва ње ре зул та та ра да, струч но уса вр ша ва ње и дру ге обу ке. Упра во тај део За-
ко на, чи ни се, пре ви ше је ри ги дан, не до ре чен, по спе шу је ад ми ни стри ра ње 
и зна чај но по ве ћа ва тро шко ве, а за ма гљу је основ ну и нај ва жни ју ми си ју по-
ли ци је – без бед ност гра ђа на и њи хо ве имо ви не. И као нај бит ни је, услед 
не до стат ка ја сних и чвр стих за кон ских ме ри ла, оста вља се про стор за ар би-
трар ност у оства ри ва њу функ ци је упра вља ња ка дро ви ма.

Ква ли тет овог за ко на оце ни ће вре ме ње го вог ва же ња и ка па ци тет при-
ме не. Пра ви ло је да се до бри за ко ни ду го при ме њу ју, а они ло ши ме ња ју се 
од мах по до но ше њу, а нај ло ши ји, пре у зе ти и „по зајм ље ни“, ко ји не од го ва ра ју 
дру штве ним усло ви ма и не от поч ну ни кад жи вот, оста ју мр тво сло во на 
па пи ру. Чи ње ни ца је да су но мо тех нич ки про пу сти, не па жња, не мар, не пре-
ци зно раз два ја ње по ли циј ских, уну тра шњих и дру гих по сло ва, по кат кад и 
чи ни се на мер не не у са гла ше но сти од ре да ба о бит ним пој мо ви ма и ка те го-
ри ја ма, про сто стил овог за ко на. Та ко По ли ци ја као ин сти ту ци ја и гра ђа ни 
због ко јих по ли ци ја и (тре ба да) по сто ји, ни су до би ли па жњу ка кву за слу жу ју. 
Про пу ште на је при ли ка да се у пра вом сми слу ре чи до не се оса вре ме њен за-
кон, од ко јег би се ра чу нао „но ви пе ри од“ у за кон ском нор ми ра њу по ли ци је.
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The Po li ce Act of the Re pu blic of Ser bia of 2016  
– a Cri ti cal Vi ew

Ab stract: De spi te the pre va i ling vi ew to the con trary, the Po li ce Act of 2016 
can not be said to be a com ple tely new law in the ma te rial sen se. The man ner in 
which it re gu la tes the ma jor con cepts and in sti tu ti ons sug gests that it is an amen ded 
and sup ple men ted ver sion of the Po li ce Act of 2005. The ac tual re a sons for the 
enac tment of the ‘new’ law con cern the le gal em ployment sta tus of em ployee s of 
the Mi ni stry of In ter i or, as well as the re duc tion of the in ter nal af fa irs staff. The 
gre a test ex pec ta ti ons from the Act are in the part re la ting to the po li ce staff ma-
na ge ment, mo ni to ring of em ployee s’ ca re er de ve lop ment, thro ugh per for man ce 
as ses sment, pro fes si o nal de ve lop ment and ot her tra i nings. Alt ho ugh with no mo-
tec hnic and edi to rial shor ta ges, the Po li ce Act, ba si cally, re pre sents an ef fec ti ve le gal 
fra me work for the per for man ce of, pri ma rily, po li cing and ot her re la ted du ti es.

Key words: Po li ce; Mi ni stry of In ter i or; Ca re er de ve lop ment; Hu man Rights.
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