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ГЕ О ПРО СТОР НИ КОН ТЕКСТ  
КРИ МИ НАЛ НЕ АК ТИВ НО СТИ  

У КРИ МИ НА ЛИ СТИ ЦИ1

Сажетак: Кри ми нал но по на ша ње се ма ни фе сту је на од ре ђе ној ло ка ци ји 
ко ја је са став ни део ши рег ге о про стор ног ми љеа, због че га се не мо же по-
сма тра ти изо ло ва но од окру же ња у ко јем на ста је и у ко ме про из во ди сво-
је по сле ди це. Раз у ме ва ње где и за што се кри вич на де ла вр ше мо же уна пре-
ди ти ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју у ци љу су прот ста вља ња кри ми на лу. 
То по твр ђу је низ ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ко ја ука зу ју да из бор објек та 
на па да од стра не учи ни о ца ни је слу ча јан, већ је че сто узро ко ван, из ме ђу 
оста лог, и ге о про стор ним чи ни о ци ма. С тим у ве зи, у ра ду се ука зу је на зна-
чај ге о про сто ра у об ли ко ва њу кри ми нал ног по на ша ња. Ме ђу тим, у кри ми на-
ли стич кој прак си још увек не по сто ји до вољ но зна ња и све сти о то ме ка ко 
са гле да ва ње ге о про стор ног кон тек ста мо же уна пре ди ти кри ми на ли стич ке 
ак тив но сти ко је се сва ко днев но пред у зи ма ју у ци љу су прот ста вља ња кри ми-
на лу. У том сми слу, ње гов ин фор ма тив ни по тен ци јал оста је не ис ко ри шћен, 
а кри ми на ли стич ки рад не до вољ но ефи ка сан.

Кључнеречи: кри ми нал но по на ша ње, ге о про стор, кри ми нал на жа ри шта, 
ге о граф ско про фи ли са ње, мен тал на ма па, Pla ce-Ba sed Po li cing. 

1. УВОД

Ге о про стор на ком по нен та кри ми нал не ак тив но сти је, у те о ри ји и прак си, 
ду го вре ме на за по ста вља на. У фо ку су те о риј ских про ми шља ња о кри ми на лу 

1 Рад је ре зул тат ра да на про јек ту „Раз вој ин сти ту ци о нал них ка па ци те та, стан дар да 
и про це ду ра за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу и те ро ри зму у усло ви ма ме ђу-
на род них ин те гра ци ја” (бр. 179045).
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на ла зио се учи ни лац, с ци љем да се од го во ри на пи та ње за што се од ре ђе на 
ли ца, за раз ли ку од дру гих, од лу чу ју да вр ше кри вич на де ла. У том сми слу, 
ис тра жи ва ни су раз ли чи те ен до ге ни и ег зо ге ни фак то ри за ко је се сма тра ло 
да ути чу на фор ми ра ње пре ступ нич ког по на ша ња. Оног тре нут ка ка да је 
пре ступ ник фо р ми ран, на во де Вор тли (Wor tley) и Ма зе рол (Ma ze rol le), пре-
ступ се чи ни ско ро не из бе жним – тач но вре ме и ме сто ње го вог ма ни фе сто-
ва ња је од ма лог зна ча ја.2 Иде ал но би би ло ка да би се та ква кон цеп ци ја 
мо гла ма те ри ја ли зо ва ти, јер би се у том слу ча ју пре ступ ни ци мо гли пре по-
зна ти и у од но су на њих пре вен тив но де ло ва ти. Ме ђу тим, ове те о ри је не 
са мо да до да нас ни су пру жи ле со лид ну осно ву за до би ја ње та квих пре дик-
ци ја, већ у сво јим об ја шње њи ма ну де раз ли чи та пси хо ло шка и со ци о ло шка 
об ја шње ња, по пут кул тур них, еко ном ских и дру гих чи ни ла ца ко ји ути чу 
на фор ми ра ње кри ми нал не од лу ке3. Осим то га, ова ква про ми шља ња те шко 
про на ла зе при ме ну у прак си, из раз ло га што се ана ли зи ра ни фак то ри на ла-
зе ван до ма ша ја де ло ва ња ор га на фор мал не со ци јал не кон тро ле.

По след њих де це ни ја до ла зи до про ме не кур са, ка да је реч о на чи ну на 
ко ји се тре ба су прот ста ви ти кри ми на лу. Под окри љем кри ми но ло ги је жи-
вот не сре ди не ја вља ју се но ви те о риј ски при сту пи, ко ји не те же раз у ме ва њу 
узро ка кри ми на ла, ни ти пру жа њу од го во ра на пи та ње за што од ре ђе на ли ца 
по ста ју учи ни о ци кри вич них де ла. У њи хо вом фо ку су на ла зи се ге о про стор 
(ме сто из вр ше ња и ње го во окру же ње), на ко јем се, у да том тре нут ку вре ме-
на, кон сти ту и ше (по год на) при ли ка да се кри вич но де ло из вр ши, као и си-
ту а ци о ни кон текст у ко јем се она ма ни фе сту је и по ста је пред мет па жње 
(мо ти ви са ног) учи ни о ца ко ји на њу ре а гу је. Да кле, учи ни лац је са мо је дан 
од нео п ход них еле ме на та за ма ни фе сто ва ње кри вич ног де ла, због че га од-
го вор на пи та ње ка ко не ко по ста је пре ступ ник до би ја ма ли зна чај. Уме сто 
то га, па жња се усме ра ва на об ја шње ње ка ко ге о про стор (окру же ње) ути че 
на ства ра ње при ли ке и до но ше ње од лу ке да се кри вич но де ло из вр ши, тј. по-
ку ша ва ју се утвр ди ти обра сци по на ша ња учи ни о ца и жр тве у од но су на ге о-
про стор где се они су сре ћу.4 Дру гим ре чи ма, кључ но је са гле да ти и об ја сни-
ти ка ко ме сто (ге о про стор) ути че на кри ми нал но по на ша ње осо ба ко је се ту 
на ла зе, од но сно ка ко при вла чи оне ко ји већ по се ду ју скло но сти (мо ти ва ци ју) 
ка вр ше њу кри вич них де ла да ту до ђу и вр ше кри ми нал ну ак тив ност. Кри ми-
но ло зи ко ји про у ча ва ју ути ца је окру же ња сво ја ис тра жи ва ња за по чи њу по-
ста вља њем пи та ња где и ка да је кри вич но де ло из вр ше но. Њих пр вен стве но 

2 Ric hard Wor tley, Lo r ra i ne Ma ze rol le, „En vi ron men tal Cri mi no logy and Cri me-Analysis: 
Si tu a ting the the ory, analytic ap pro ach and ap pli ca tion“, En vi ron men tal cri mi no logy and cri me 
analysis (eds. Ric hard Wor tley, Lor ra i ne Green Ma ze rol le), Lon don 2008, 2.

3 Не над Ми лић, „Ме сто из вр ше ња кри вич ног де ла у те о риј ским про ми шља њи ма о 
кри ми на ли те ту“, НБП – Жур нал за кри ми на ли сти ку и пра во 1/2014, 142.

4 Rac hel Bo ba San tos, Cri me analysis and cri me map ping, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don 2005, 59.
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ин те ре су ју фи зич ке и дру штве не ка рак те ри сти ке ме ста из вр ше ња кри вич ног 
де ла, ка ко и за што су се учи ни лац и жр тва на шли на ње му, шта је пре ступ-
ни ка на ве ло да иза бе ре од ре ђе ну жр тву (ме ту), за што је кри вич но де ло из-
вр ше но упра во на том, а не на не ком дру гом ме сту и сл.5

С тим у ве зи, у ра ду се ука зу је на зна чај ге о про сто ра у об ли ко ва њу 
кри ми нал ног по на ша ња, као и мо гућ но сти ма да се са зна ња о ге о про стор ном 
кон тек сту кри ми нал не ак тив но сти ста ве у функ ци ју кри ми на ли стич ког 
по сту па ња, ко је се, ex de fi ni tio, сво ди на пре вен ци ју и ре пре си ју кри ми на ла.

2. ФИ ЗИЧ КИ ИЗ ГЛЕД ГЕ О ПРО СТО РА  
И КРИ МИ НАЛ НА АК ТИВ НОСТ

На сто ја ња да се ис тра жи ве за из ме ћу кри вич ног де ла и ге о про сто ра 
ни су но ви јег да ту ма. За че ци еко ло шког при сту па у про у ча ва њу кри ми на ла 
на ла зе се још у ра до ви ма Ге риа (An dré Mic hel Gu e rry) и Ке тлеа (Adolp he 
Quéte let), ко ји се сма тра ју за чет ни ци ма тзв. кар то граф ске шко ле.6 Њи хов 
рад је из не дрио пр ве кар то граф ске при ка зе кри ми на ла, ко ји су ука зи ва ли 
на ве зу кри ми на ла са раз ли чи тим со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма, 
по пут си ро ма штва и ни воа обра зо ва ња.7

Са вре ме на еко ло шка ис тра жи ва ња ве зу ју се за пр ву по ло ви ну 20. ве ка 
и еко ло шке сту ди је град ских на се ља, ко је су има ле за циљ да осве тле и утвр де 
од но се из ме ђу ди стри бу ци је кри ми на ла и со ци јал них фе но ме на за ко је се 
сма тра ло да су са њим по ве за ни. Чи ка шки со ци о ло зи8 Парк (Park) и Бар хес 
(Bur gess), ка сни је и Шо (Shaw) и Мек Кеј (McKay), ба ве ћи се пи та њи ма ди стри-
бу ци је кри ми на ла у гра до ви ма, ис ти чу да ње го ва сто па ра сте пре ма од ре-
ђе ним де ло ви ма гра да, обич но пре ма цен тру или ре о ни ма и пред гра ђи ма са 
при мет ном со ци јал ном дез ор га ни за ци јом, тре ти ра ју ћи их као основ не но-
си о це кри ми на ла.9 Њи хо ви ра до ви су де ло ва ли ин спи ра тив но на дру ге ауто-
ре, ко ји су на ста ви ли са ис тра жи ва њи ма у том прав цу и кон ста то ва ли да су 

5 Н. Ми лић (2014), 142.
6 Djor đe Ig nja to vić, Kri mi no lo gi ja, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad 2015, 

66; Ђор ђе Иг ња то вић, Кри ми но ло шко на сле ђе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2005, 20.
7 Сма тра се да је пр ви кар то граф ски при каз овог ти па на стао 1829. го ди не, ка да су Ге ри 

и кар то граф Бал би (Adri a no Bal bi), на па пи ру ве ли ког фор ма та, пу бли ко ва ли три кар те на 
ко ји ма су при ка за ли ди стри бу ци ју кри ми на ла у Фран цу ској, за пе ри од 1825-1827. го ди не. 
Пр ви кар то граф ски при ка зи кри ми на ла по ја ви ли су се у по ли циј ској прак си пре ви ше од 
јед ног ве ка. Ви ди – Ke ith Har ri es, Map ping cri me: Prin ci ple and prac ti ce, US De part ment of 
Ju sti ce, Of fi ce of Ju sti ce Pro grams, Was hing ton DC, 1999.

8 Реч је о гру пи на уч ни ка ко ји су де ло ва ли на Уни вер зи те ту у Чи ка гу 20-их го ди на 
про шлог ве ка, због че га се њи хо во уче ње озна ча ва тер ми ном чи ка шка шко ла.

9 Mi lan Mi lu ti no vić, Kri mi no lo gi ja, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad 1984, 75.
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основ ни узро ци кри ми на ла фи зич ке ка рак те ри сти ке оног де ла ур ба ног гео-
про сто ра у ко ме се он ја вља.10

На чин на ко ји је ор га ни зо ван и уре ђен ге о про стор (нпр. из глед и по ло жај 
обје ка та, згра да, пе шач ких ста за и ули ца, јав на ра све та и др.), мо же под сти-
ца ти од ре ђе не де ви ја ци је, али, исто та ко, мо же и пре вен тив но де ло ва ти на 
пре ступ ни ке, та ко што ће им, нпр., ума њи ти мо гућ ност за из вр ше ње кри вич-
ног де ла (по ста вља њем од ре ђе них ба ри је ра, по пут огра да, ко је ће учи ни о цу 
оте жа ти при ступ објек ту на па да, по ста вља њем јав не ра све те ко ја ће по ве-
ћа ти ве ро ват но ћу да пре ступ ник бу де уо чен то ком оба вља ња кри ми нал не 
рад ње или бек ства и сл.). У исто вре ме, сво јим из гле дом и на ме ном, ге о про-
стор мо же сти му ла тив но де ло ва ти на со ци јал ну ин тер ак ци ју и удру жи ва ње 
гра ђа на, ко ји по ја ча ном буд но шћу (опре зом) мо гу од вра ћа ти по тен ци јал ног 
пре ступ ни ка, чи ме се за пра во оства ру је по сре дан (пре вен тив ни) ути цај 
окру же ња на по на ша ње пре ступ ни ка. Џеј коб со ва (Ja cobs), као јед на од уте-
ме љи ва ча те о ри је ди зај на, на во ди да су ули це по ста ле не бе збед не из раз ло га 
што су пу сте – Ако хо ће мо без бед не ули це нео п ход но их је та ко ди зај ни ра ти 
да ће би ти мо гу ће 24-ча сов но пра ће ње де ша ва ња на њи ма. Сво јим са др жа-
ји ма (по сто ја ње ко мер ци јал них обје ка та, обје ка та за за ба ву и ре кре а ци ју и 
сл.), ули це тре ба да при ву ку љу де, при че му њи хо во што ве ће при су ство 
де лу је од вра ћа ју ће на по тен ци јал не из вр ши о це кри вич них де ла, с об зи ром 
на мо гућ ност сва ког про ла зни ка да ви ди дру гог, али и да бу де ви ђен.11

Иде је Џеј коб со ве раз ра ђе не су од стра не Њу ма на (New man), ко ји сма тра 
да је за ства ра ње осе ћа ја од го вор но сти за од ре ђен про стор нео п ход но да по-
сто ји ја сно раз гра ни че ње из ме ђу про сто ра ко ји се бра ни (при ват ни про стор) 
и ње го вог окру же ња (јав ни про стор). Оног тре нут ка ка да се ус по ста ви од-
го вор ност за де ша ва ња на од ре ђе ном про сто ру он по ста је бра њи ви про стор 
и ак тив но се шти ти од стра не оних ко ји се на ње му на ла зе.

Из ме не у ди зај ну (фи зич ког) окру же ња мо гу во ди ти про ме ни по на ша ња 
оних ко ји у том ге о про сто ру бо ра ве, али исто та ко, про ме не по на ша ња љу ди 
мо гу во ди ти ка про ме на ма ге о про сто ра. Сва ка не бри га о ге о про сто ру, би ло 
да се ма ни фе сту је у фор ми до пу шта ња ње го вог фи зич ког уни шта ва ња (ван да-
ли зам, гра фи ти и др.), би ло у фор ми не ре а го ва ња на по на ша ња ко ја на ру ша-
ва ју јав ни ред (про сја че ње, опи ја ње на јав ним ме сти ма и др.), мо же во ди ти 
гу бит ку осе ћа ја те ри то ри јал не при пад но сти код љу ди ко ји ту жи ве, што за 

10 Ка ко је у сре ди шту ових те о риј ских про ми шља ња ди зајн фи зич ке сре ди не у ко јој 
се де ша ва кри ми нал на рад ња, ови ау то ри се озна ча ва ју као те о ре ти ча ри ди зај на. Mеђу 
њи ма се по себ но из два ја ју Џејн Џеј кобс (Ja ne Ja cobs), Ели за бет Вуд (Eli za beth Wo od), Шло-
мо Ан хел (Schlo mo An gel), Си Реј Џе фри (C. Ray Jef fery) и Оскар Њу ман (Oscar New man).

11 Оп шир ни је о иде ја ма Џејн Џеј кобс ви де ти у: De rek Pa ul sen, Mat thew Ro bin son, Spa-
tial Aspects of Cri me: The ory and Prac ti ce, Pe ar son Edu ca tion, Lon don 2004, 83.
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по сле ди цу има сла бље ње кон тро ле над њим.12 С тим у ве зи, по ли циј ска 
прак са по ка зу је да су град ске че твр ти ко је зах те ва ју по ја ча ну па жњу че сто 
упра во она под руч ја на ко ји ма у до вољ ној ме ри не по сто ји за ин те ре со ва ност 
за јед ни це за њи хо ву кон тро лу.13 

Има ју ћи у ви ду прет ход но на ве де но, сти че се ути сак да се ма ње тре ба 
ба ви ти по је ди ним из вр ши о ци ма де ли ка та, а ви ше (фи зич ком) сре ди ном, 
ко ја, ка ко на во ди Пе чар (Pe čar) под сти че, на во ди или за во ди у де ви ја ци је.14 
Та ква нео п ход ност пре по зна та је 80-тих го ди на про шлог ве ка, кон сти ту и-
са њем кри ми но ло ги је жи вот не сре ди не (ен. en vi ron men tal cri mi no logy). Осим 
учи ни о ца, ко ме се ду ги низ го ди на по кла ња ла ис кљу чи ва па жња, кри вич но 
де ло не мо же по сто ја ти ако се не оства ре и оста ли ње го ви еле ме на ти, а то су 
ме та (обје кат на па да) и ме сто из вр ше ња, при че му кон цепт ме ста у ве ли-
кој ме ри до ми ни ра овим при сту пом. У том кон тек сту, те о риј ске по став ке 
кри ми но ло ги је жи вот не сре ди не по ста ју од из у зет ног зна ча ја за кри ми на-
ли стич ку (по ли циј ску) прак су. Ипак, ка ко се и у овом слу ча ју не би за стра-
ни ло, Вај сбурд (We is burd) упо зо ра ва да ре ћи ка ко љу ди не тре ба да бу ду у 
цен тру јед на чи не кри ми на ла не зна чи да они уоп ште не тре ба да бу ду у њој, 
с об зи ром да по сто је и она не за ко ни та по сту па ња ко ја ће се бо ље раз у ме ти 
ако се па жња усме ри на љу де, а не на ме сто/ге о про стор.15

3. КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА У ГЕ О ПРО СТО РУ –  
ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ ЗА КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КО ПО СТУ ПА ЊЕ

Из вр ше ње кри вич ног де ла под ра зу ме ва по сто ја ње по год них при ли ка, 
при че му оне то ком вре ме на ни ти су кон стант не, ни ти су под јед на ко ди стри-
бу и ра не у ге о про сто ру. Са мим тим, кри вич на де ла се на од ре ђе ним ме сти ма 
ма ни фе сту ју у ве ћем оби му у од но су на њи хо во окру же ње, тј. на њи ма је 
ри зик од вик ти ми за ци је ве ћи не го у окол ним под руч ји ма. Та кви ге о про сто-
ри се уо би ча је но озна ча ва ју као кри ми нал на жа ри шта.

По ста ја ње од ре ђе ног де ла ге о про сто ра кри ми нал ним жа ри штем усло-
вље но је по ве ћа њем бро ја ме та на ње му, по ра стом бро ја пре ступ ни ка, као 

12 Реч je о те о ри ји сло мље них про зо ра чи ји су ау то ри Вил сон (Ja mes Q. Wil son) и Ке-
линг (Ge or ge Kel ling). Ви ди – Wil son Ja mes, Ge or ge Kel ling, „Bro ken Win dows: The Po li ce and 
Ne igh bor hood Sa fety“, Atlan tic Monthly, 3/1982, 29-38.

13 Вид. Bra ga Ant hony, Ro nald Clar ke, „Ex pla i ning high-risk con cen tra ti ons of cri me in the 
city: so cial di sor ga ni za tion, cri me op por tu ni ti es and im por tant next steps“, Jo ur nal of re se arch in 
cri me and de lin qu ency, 4/2014, 480-498.

14 Ja nez Pe čar, „Pro stor i ljud sko po na ša nje“, Ju go slo ven ska re vi ja za kri mi no lo gi ju i kri-
vič no pra vo, 1/1975, 25.

15 Da vid We is burd, „Pla ce-ba sed po li cing”, Ide as in Ame ri can po li cing, 9/2008, 12.
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и не до стат ком кон тро ле (над зо ра). Че сто је реч о сти ца ју сва три на ве де на 
еле мен та.

Од ре ђе ни ге о про стор пре ступ ни ци ма не мо ра би ти атрак ти ван то ком 
це лог да на, се дам да на у не де љи. Не ка да ће уче ста ло вр ше ње кри вич них де ла 
би ти свој ство не ког ге о про сто ра са мо у ве чер њим ча со ви ма, не ка да са мо 
ви кен дом и сл. То да ље зна чи да кри ми нал но жа ри ште, осим ге о про стор не 
(ло ка ци ја, из глед, ве ли чи на), има и тем по рал ну ком по нен ту, ко ја се мо ра 
узе ти у об зир ако се те жи це ло ви том и пот пу ном раз у ме ва њу ди на ми ке угро-
же ног ге о про сто ра.16

Чи ње ни ца да се зна ча јан део кри ми на ла кон цен три ше на (ре ла тив но) 
ма лом бро ју ло ка ци ја у ге о про сто ру до шла је у фо кус ис тра жи ва ча кра јем 
80-тих го ди на про шлог ве ка са ис тра жи ва њем Шер ма на Гар ти на и Бер ге ра 
ко је је по ка за ло да се у гра ду Ми не по ли су (САД) 50% кри ми на ла до ла зи са 
3% ло ка ци ја у гра ду17. Та ква кон цен тра ци ја при ме ће на је и у ни зу дру гих 
ис тра жи ва ња спр о ве де них то ком по след њих 30 го ди на18, при че му је ње на 
до след ност та ква да је Вај сбу рд озна ча ва за ко ном ге о про стор не кон цен тра-
ци је кри ми на ла.19 При том те кон цен тра ци је оста ју не про ме ње не то ком вре-
ме на, иа ко уку пан број кри вич них де ла мо же зна чај но да ва ри ра.20 Чи ње ни ца 
да се кри ми нал кон цен три ше на ма њем бро ју ло ка ци ја и да су те кон цен тра-
ци је ста бил не то ком вре ме на са др жи зна ча јан кри ми нал си тич ко-пре вен ти-
ув ни по тен ци јал за ре а го ва ње. У исто вре ме, не спор на је и чи ње ни ца да се 
кри ми нал кон цен три ше и код од ре ђе ног бро ја из вр шла ца (по врат ни ци, про-
фе си о нал ни из вр ши о ци). Про у ча ва ње од но са уче ста ло сти вр ше ња кри вич них 
де ла на по је ди ним ло ка ци ја ма у ге о про сто ру (по врат ло ка ци је), са јед не 
стра не, у од но су на по је ди на ли ца (по врат пре ступ ни ка), са дру ге стра не, 
во ди за кључ ку да је гру пи са ње кри вич них де ла на од ре ђе ним ме сти ма мно го 
ин тен зив ни је и пред ви дљи ви је, не го што је то слу чај са кон цен тра ци јом код 
по је ди нач них пре ступ ни ка (по врат ни ка). Та ко је Вај сбурд, ана ли зи ра ју ћи 
по дат ке о из вр ше ним кри вич ним де ли ма у Си је тлу (САД), у пе ри о ду 1989-2002. 
го ди не, уста но вио да се у про се ку на 1.500 сег ме на та (де ло ва) ули ца овог 
гра да го ди шње из вр ши 50% укуп ног бро ја кри вич них де ла. У исто вре ме, 

16 О нео п ход но сти ис тра жи ва ња тем по рал не ком по нен те жа ри шта и про бле ми ма на 
ко је се с тим у ве зи на и ла зи у прак си, ви де ти оп шир ни је – Не над Ми лић, „Ана ли тич ка ин-
тер пре та ци ја тем по рал них ка рак те ри сти ка кри вич них де ла са не по зна тим вре ме ном из вр-
ше ња − ао ри стич ка ана ли за“, Без бед ност, 1/2014, 57-75.

17 Law ren ce Sher man, Pa trick Gar tin, Mic hael Bu er ger, „Hot spots of pre da tory cri me: Ro u ti ne 
ac ti vi ti es and the cri mi no logy of pla ce“, Cri mi no logy, 27/1989, 27-55.

18 D. We is bu rd et al., Pla ce Mat ters: Cri mi no logy for the 21st Cen tury, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge 2016, 17-22.

19 Da vid We is burd, „The law of cri me con cen tra tion and the cri mi no logy of pla ce”, Cri mi-
no logy, 53/2015, 133–157.

20 Ibid.
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за то ли ки број кри вич них де ла (по ло ви на од укуп ног бро ја из вр ше них де ла) 
би ло је од го вор но 6.108 пре ступ ни ка.21 У на сто ја њу да се де лу је пре вен тив-
но у од но су на 50% кри вич них де ла по ли ци ја има две мо гућ но сти – или 
људ ством по кри ти 1.500 ло ка ци ја у гра ду, или сво је ак тив но сти усме ри ти 
на 6.108 пре ступ ни ка, у ци љу њи хо вог од вра ћа ња од не за ко ни тих рад њи. 
При то ме тре ба има ти у ви ду да је ге о про стор у ко ме се кри вич но де ло ис по-
ља ва, по де фи ни ци ји, ста тич на ка те го ри ја, док су пре ступ ни ци у не пре кид-
ном кре та њу, тј. ди на ми ци.22 У кон тек сту на ве де ног, за кљу чак Вај сбур да је 
ви ше не го ло ги чан – са аспек та пре вен тив ног кри ми на ли стич ког по сту па ња, 
знат но је лак ше и ефи ка сни је де ло ва ти на под руч ја у ко ји ма се кри вич на де ла 
вр ше, не го на пре ступ ни ке – по тен ци јал не ре ци ди ви сте. До слич них за кљу-
ча ка до шао је и Шер ман (Sher man), ко ји је по ре ђе њем ре ци ди ва ме ста из вр-
ше ња са кри ми нал ним ка ри је ра ма пре ступ ни ка, утвр дио да је по врат ло ка-
ци је шест пу та из ве сни ји не го по врат пре ступ ни ка, од но сно да је пред ви ди вост 
бу ду ћег кри вич ног де ла шест пу та из ве сни ја по осно ву ме ста из вр ше ња, не го 
по осно ву осо би на лич но сти пре ступ ни ка.23

Чи ње ни ца да се на од ре ђе ном де лу ге о про сто ра уче ста ло ма ни фе сту ју 
кри вич на де ла и дру ги до га ђа ји, ко ји зна чај но на ру ша ва ју ква ли тет жи во та 
на ње му, и да су те кон цен тра ци је ста бил не то ком вре ме на, оправ да ва на сто-
ја ње да се рас по ло жи ви ре сур си усме ре на тај ге о про стор, те да се кроз ис тра-
жи ва ње узро ка и усло ва њи хо вог ма ни фе сто ва ња ство ре усло ви за њи хо во 
ефи ка сно спре ча ва ње и су зби ја ње. Ти ме се кон цеп ту а ли зу је при ступ по ли-
циј ског ра да на кри ми нал ном жа ри шту (eн. hot spot po li cing), у чи јој су шти ни 
се на ла зи фо ку си ра ње по ли циј ских ре сур са на онај део ге о про сто ра на ко јем 
се кри вич на де ла ма ни фе сту ју у ве ћем оби му, у од но су на окру же ње. На тај 
на чин, уме сто да се те жи по ли циј ској све при сут но сти на ши рем про сто ру, 
ре сур си се до во де на кон крет ну ло ка ци ју, и то у вре ме уче ста лог вр ше ња 
кри вич них де ла на ње му.24 То ком по след ње три де це ни је, ре зул та ти број них 
ис тра жи ва ња не дво сми сле но су по ка за ли да фо ку си ра ње по ли циј ских ре сур-
са на под руч ја кон цен тра ци је кри ми нал них ак тив но сти пред ста вља ефи ка сан 
при ступ су зби ја ња кри ми на ла.25 

Је дан од основ них при го во ра усме ра ва њу по ли циј ских на по ра на од ре-
ђе не про сто ре (жа ри шта) био је да та кво по сту па ње не во ди спре ча ва њу кри-

21 D. We is bu rd (2008), 6.
22 Лак ше је га ђа ти у не по крет ну, не го у по крет ну ме ту.
23 Law ren ce Sher man, „Hot Spots of Cri me and Cri mi nal Ca re ers of Pla ces“, Cri me Pre-

ven tion Stu di es, (eds. John Eck, Da vid We is burd), Vol. 4, Mon sey, 1995, 36-37.
24 Оп шир ни је – Не над Ми лић, „Кон цепт ра да по ли ци је на кри ми нал ном жа ри шту“, 

Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, 3/2010, 324-326.
25 Ant hony Bra ga, An drew Pa pac hri stos, Da vid Hu re au, „Hot spots po li cing ef fects on cri me“, 

Camp bell Syste ma tic Re vi ews, 8/2012, 30-32.



ми на ли те та, већ ње го вом пре ме шта њу на дру ге, су сед не про сто ре. Дру гим 
ре чи ма, ако је мо ти ви са ни пре ступ ник спре чен да из вр ши кри вич но де ло на 
од ре ђе ној ло ка ци ји или на од ре ђе ни на чин, ме ре и рад ње ко је се пред у зи ма ју 
на од ре ђе ном про сто ру не ће га од вра ти ти од на ме ре да из вр ши кри вич но 
де ло – он ће га учи ни ти на не ком дру гом ме сту или не ки дру ги на чин. Реч 
је о ма ни фе сто ва њу ефек та пре ме шта ња кри ми на ли те та до ко јег до ла зи као 
по сле ди ца фо ку си ра ња пре вен тив них на по ра на уже про сто ре (жа ри шта)26. 
Ме ђу тим, ем пи риј ски до ка зи ука зу ју на су прот но – ве ћа је ве ро ват но ћа да 
ће по ли циј ско по сту па ње на жа ри шту до ве сти до сма ње ња кри ми на ли те та 
на ге о про сто ру ко ји је пред мет по ли циј ске ин тер вен ци је, не го да ће до ћи до 
пре ме шта ња кри ми нал не ак тив но сти из ван ње га.27

Оно што тре ба да прет хо ди по ли циј ском по сту па њу на кри ми нал ном 
жа ри шту је сте све о бу хват на ана ли за свих ње го вих ка рак те ри сти ка, ка ко би 
се уста но ви ло шта је то што од ре ђе но ме сто чи ни атрак тив ним за вр ше ње 
кри вич них де ла. Став да, уме сто учи ни о ца, цен трал но ме сто у јед на чи ни 
по ли циј ског ра да тре ба да има ме сто из вр ше ња, зах те ва пред у зи ма ње оних 
ме ра и рад њи чи ји је циљ сма ње ње атрак тив но сти жа ри шта за вр ше ње кри-
вич них де ла. С тим у ве зи, по ли ци ја тре ба да пред у зи ма оне ме ре и рад ње 
ко ји ма ће, са јед не стра не, по ве ћа ти фор мал ну кон тро лу (над гле да ње) пред-
мет ног де ла ге о про сто ра (нпр. ин тен зи ви ра ње па трол не де лат но сти на од-
ре ђе ном ре јо ну, ра ци је, за се де), од но сно, са дру ге стра не, ути ца ти на из ме ну 
ње го вог (фи зич ког) окру же ња, тј. си ту а ци о ног кон тек ста вр ше ња кри вич них 
де ла (нпр. ини ци ра ње ме ра си ту а ци о не пре вен ци је).

3.1.Повећањеконтролегеопростора

Кон тро ла под руч ја на ко ме се уче ста ло вр ше кри вич них де ла се не оства-
ру је са мо ак тив но сти ма по ли ци је (ин тен зи ви ра ње па трол них оби ла за ка, за-
се да, ра ци ја и сл.). У њој ва жно ме сто има ју и дру ги су бјек ти, пре све га они 
ко је Ек (Eck) на зи ва над зор ни ци ма ме ста (ен. pla ce ma na ger) – реч је о осо-
ба ма ко је су у ста њу да ус по ста ве пра ви ла по на ша ња на од ре ђе ном ге о про-
сто ру, иа ко за то фор мал но ни су за ду же не, по пут во за ча у ау то бу су, на став-
ни ка у шко ли, вла сни ка рад ње, ста на ра згра де у згра ди и ње ном окру же њу 
и сл. У крај њој ли ни ји, осим по ли ци је и над зор ни ка ме ста, зна чај но ме сто 
у кон тро ли жа ри шта има ју и са ми гра ђа ни ко ји жи ве и ра де на ње му и ко ји 
тре ба да не гу ју и раз ви ја ју осе ћај при пад но сти и бри ге за то под руч је. 

26 Ne nad Mi lić, „Pre meš ta nje kri mi na la kao po sle di ca ra da po li ci je na kri mi nal nom ža riš tu, 
Kul tu ra po li sa, po seb no iz da nje 1/2012, 151-170.

27 We sley Sko gan, Kat hleen Frydl, Fa ir ness and Ef fec ti ve ness in Po li cing: The Evi den ce, 
Na ti o nal Re se arch Co un cil (NRC), Com mit tee to Re vi ew Re se arch on Po li ce Po licy and Prac ti ces, 
Na ti o nal Aca de mi es Press, Was hing ton, DC 2004, 250.
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3.2.Изменаситуационогконтекстаугроженоггеопростора

Ка да је реч о из ме на ма си ту а ци о ног кон тек ста ме ста из вр ше ња кри вич-
них де ла, у фо ку су по сту па ња тре ба да су кон крет не окол но сти ко је ути чу 
на од лу ку или спо соб ност ли ца да из вр ши од ре ђе но де ло, на од ре ђе ном 
ге о про сто ру и у да том тре нут ку. На сто ји се да се упра во ов де и са да ути че 
на да ту кри ми но ге ну си ту а ци ју, от кла ња њем и/или за ме ном не ких од чи-
ни ла ца ко ји мо гу ути ца ти на вр ше ње де ла, као и оне мо гу ћа ва њем њи хо вог 
си нер гич ног де ло ва ња, у слу ча ју ка да то по ве ћа ва ри зик из вр ше ња.28 Реч је 
о кон цеп ту си ту а ци о не пре вен ци је кри ми на ла29, ко ји под ра зу ме ва при ме ну 
по себ них ме ра усме ре них на спе ци фич не фор ме кри ми на ла и ко је под ра зу-
ме ва ју си сте ма тич не из ме не у на чи ну упра вља ња, ди зај ну и/или ма ни пу ла-
ци ји не по сред ног окру же ња. Циљ је по ве ћа ње на по ра ко ји пре ступ ник мо ра 
уло жи ти ка ко би из вр шио кри вич но де ло, ин тен зи ви ра ње ри зи ка од от кри-
ва ња, као и ума ње ње оче ки ва не ко ри сти од из вр ше ног де ла.30

Ре зул та ти спро ве де них ис тра жи ва ња су по ка за ли да си ту а ци о ни при-
ступ, ко ји под ра зу ме ва про ме ну ка рак те ри сти ка и ди на ми ке ак тив но сти на 
угро же ном про сто ру, да је бо ље и ду го роч но одр жи ви је ре зул та те на по љу 
пре вен ци је кри ми на ла, у од но су на тра ди ци о нал но по сту па ње.31

4. ГЕ О ПРО СТОР И ОБРА СЦИ КРИ МИ НАЛ НЕ  
АК ТИВ НО СТИ

Учи ни лац се, иду ћи ка ме сту из вр ше ња кри вич ног де ла, кре ће кроз 
од ре ђе ни ге о про стор. Са мо ме сто на ко јем је из вр ше но кри вич но де ло та ко ђе 
је ло ка ци ја у ге о про сто ру, ко ју учи ни лац не би ра слу чај но – по пра ви лу, оно 
је усло вље но при ли ка ма, мо ти ва ци јом, ње го вом мо бил но шћу и мо гућ но шћу 
да се уо че кон крет ни објек ти на па да и по тен ци јал не жр тве.32 Ако се ге о про-
стор на ди стри бу ци ја из вр ше них кри вич них де ла до ве де у ве зу са окру же-
њем, мо гу ће је об ја сни ти пси хо ло шке мо де ле по на ша ња по је ди них ти по ва 

28 Ђор ђе Иг ња то вић, „Стра те ги је по ли циј ског де ло ва ња и пре вен ци ја кри ми на ли те та“, 
Ме сто и уло га по ли ци је у пре вен ци ји кри ми на ли те та: ста ње, мо гућ но сти и пер спек ти ве 
(ур. Љу бо мир Ста јић и др.), Бе о град, 2002, 98.

29 Кон цепт си ту а ци о не пре вен ци је кри ми на ла по ја вио се по чет ком 80-их го ди на про-
шлог ве ка у Ве ли кој Бри та ни ји, а ње го вим за чет ни ком се сма тра Ро налд Кларк.

30 Ro nald Clar ke, John Eck, Be co me a pro blem-sol ving cri me analyst in 55 small steps, Lon-
don 2003, 4.

31 Ви ди – Ant hony Bra ga, Da vid We is burd, Po li cing pro blem pla ces: Cri me hot spots and 
ef fec ti ve pre ven tion, New York, 2010; Ant hony Bra ga, An drew Pa pac hri stos, Da vid Hu re au, Hot 
spots po li cing ef fects on cri me, Camp bell Syste ma tic Re vi ews, 2012.

32 Бра ни слав Си мо но вић, „Но ве ме то де кри ми на ли стич ког пла ни ра ња“, Без бед ност, 
5/2005, 705.
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учи ни ла ца, ко ји се, пре све га, од но се на се лек ци ју жр та ва и из бор ло ка ци је 
кри ми нал ног на па да (ка ко су се учи ни лац и жр тва на шли на ме сту из вр ше ња, 
шта је на ве ло пре ступ ни ка да иза бе ре од ре ђе ну жр тву, за што је кри вич но 
де ло из вр ше но упра во на том, а не не ком дру гом ме сту и сл.).

На и ме, пред у зи ма ју ћи сво је сва ко днев не ру тин ске ак тив но сти (од ла зак 
на по сао, у шко лу, по се та при ја те љи ма, од ла зак у објек те за спорт ску ре кре-
а ци ју и сл.) све осо бе се кре ћу кроз ге о про стор и вре ме ном га упо зна ју. Ње-
го ве ка рак те ри сти ке, не са мо фи зич ко окру же ње, по пут згра да, пар ко ва, 
ули ца и сл., већ уоп ште дру штве на и еко ном ска ин фра струк ту ра, упи су ју се 
у чо ве ко ву мен тал ну или ког ни тив ну ма пу (ен. men tal map). У том сми слу, он 
од ре ђе не де ло ве гра да до бро по зна је, дру ге ло ши је, док су му не ки пот пу но 
не по зна ти, с об зи ром да у њи ма ни ка да ни је бо ра вио. На тај на чин, те ри то-
ри ја гра да за по је дин ца по ста је не ка вр ста ур ба ног мо за и ка, у ко ме ме ста ко ја 
се до бро по зна ју би ва ју пре се ца на и окру же на они ма ко ја ма ње или уоп ште 
не по зна та, и обр ну то. 

Кри ми на ли стич ка прак са по ка зу је да је, са из у зет ком ма лог бро ја слу-
ча је ва, пре ступ ник прет ход но већ бо ра вио на ге о про сто ру на ко јем се од лу-
чио да вр ши кри ми нал ну ак тив ност.33 При том он мо же жи ве ти и да ле ко од 
тог ге о про сто ра, али је у ње му ипак бо ра вио из ве сно, ма кар и крат ко вре ме. 
С дру ге стра не, по сто је ге о про сто ри у ко ји ма пре ступ ник, вр ше ћи сво је 
сва ко днев не ак тив но сти, мно го че шће и ду же бо ра ви, па га са мим тим бо ље 
по зна је и у ње му се осе ћа ју си гур ни је – реч је о ге о про сто ру тзв. ру тин ских 
ак тив но сти. За то је ма ла ве ро ват но ћа да ће се они од ва жи ти да кри вич на 
де ла вр ше у оним ге о про сто ри ма ко ји су под јед на ко атрак тив ни, али су им 
ма ње по зна ти или пот пу но не по зна ти. Са мим тим, кре та ње учи ни о ца у гео-
про сто ру, у ци љу тра же ња жр тве, по год ног ме ста из вр ше ња кри вич ног де ла, 
ода бир пу та и на чи на до ла ска и од ла ска са ме ста из вр ше ња ни је слу ча јан, 
јер се пре ступ ник, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ту не на ла зи пр ви пут.34 С 
тим у ве зи, Бран тин ге мо ви (Bran ting ham) на во де – Где иде мо за ви си од то-
га шта зна мо, а шта зна мо за ви си од то га ку да иде мо.35 Ако се то ме до да 
да сви де ло ви ге о про сто ра ру тин ских ак тив но сти не ну де по год не при ли ке 
за вр ше ње кри вич них де ла, он да се уну тар све сног про сто ра пре ступ ни ка 
мо гу из дво ји ти они ње го ви сег мен ти ко ји ну де (до бру) шан су за то. У слу-
ча ју да пре ступ ник про на ла зи по год не ме те – жр тве на про сто ру ко ји по-
зна је, та да ће се ло ка ци је ме ста из вр ше ња на ла зи ти у оним под руч ји ма (обла-
сти ма) где се про сто ри ње го ве и жр тви не ак тив но сти пре кла па ју.

33 Da vid Can ter, Paul Lar kin, „The En vi ron men tal Ran ge of Se rial Ra pists“, Jo ur nal of 
En vi ron men tal Psycho logy, 13/1993, 63-69.

34 Зо ран Ђур ђе вић, „Кри ми на ли стич ка ана ли за ге о граф ског обра сца кри ми нал не ак тив-
но сти се риј ских учи ни ла ца“, Спре ча ва ње и су зби ја ње са вре ме них об ли ка кри ми на ли те та 
IV, Бе о град, 2009, 89.

35 Kim Ros smo, Ge o grap hic pro fi ling, CRC Press, Flo ri da, 2000, 90.
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Са аспек та кри ми на ли стич ког ра да, од но сно от кри вач ке функ ци је по-
ли ци је, ло ка ци је на ко ји ма пре ступ ник вр ши кри вич на де ла пру жа ју мо гућ-
ност уви да у ге о про стор ње го вих ру тин ских ак тив но сти. Ако се зна ко ји је 
то про стор ко јим се он (ру тин ски) кре ће, од но сно бо ра ви, усме ра ва ње кри-
ми на ли стич ких ак тив но сти на та под руч ја ће до при не ти ње го вом про на ла-
же њу. Дру гим ре чи ма, ана ли зом ге о про стор них аспе ка та пре ступ ни ко ве 
кри ми нал не ак тив но сти мо гу ће је са чи ни ти ње гов ге о про фил. У том кон-
тек сту је и на ста ла ди сци пли на ге о граф ског про фи ли са ња, као мла да гра на 
кри ми на ли сти ке ко ја се те ме љи на утвр ђи ва њу ве за из ме ђу ге о про стор ног 
рас по ре да из вр ше них кри вич них де ла и пси хо ло шких мо де ла по на ша ња 
по је ди них ти по ва пре ступ ни ка, ко ји се, пре све га, од но се на се лек ци ју жр та-
ва и из бор ло ка ци је за оства ри ва ње кри ми нал ног на па да.36

5. ГЕ О ПРО СТОР И КРИ МИ НАЛ НО ПО НА ША ЊЕ –  
ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ НА КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КУ ПРАК СУ

Да нас је, ка ко у кри ми на ли стич кој те о ри ји, та ко и у прак тич ној де лат-
но сти, не спор но да ме сто из вр ше ња кри вич ног де ла има ве ли ки зна чај, Оно 
пред ста вља по ла зну тач ку и ма те ри јал ни оквир у ко јем се од ре ђе ни до га ђај 
ма ни фе сто вао и у ко ме је са др жан ве ли ки број ре ле вант них кри ми на ли стич-
ких, кри вич но прав них, кри ми но ло шких и суд ско ме ди цин ских ин фор ма ци ја. 

Ду го вре ме на се ин фор ма тив ни по тен ци јал ге о про сто ра сво дио на да ва-
ње од го во ра на злат но пи та ње кри ми на ли сти ке Где се де си ло?, ка ко би се на 
ње му про на шли пред ме ти и тра го ви у ве зи са кри вич ним де лом. Ме ђу тим, 
по ло жај ме ста из вр ше ња кри вич ног де ла, у окви ру ши рег ге о про сто ра, та ко ђе 
мо же би ти дра го цен из вор ин фор ма ци ја и ука за ти на чи ње ни це од зна ча ја за 
раз у ме ва ње ме ха ни зма ње го вог на стан ка и из вр ше ња. Та ко, нпр., ло ка ци ја 
кон крет ног кри вич ног де ла мо же би ти у ве зи са ло ка ци ја ма дру гих кри вич них 
де ла у од ре ђе ном ге о про сто ру (нпр. исти из вр ши лац, исти објек ти на па да, исти 
mo dus ope ran di и сл.), фи зич ко окру же ње ме ста кри ми нал ног до га ђа ја мо же 
по го до ва ти из вр ше њу кри вич ног де ла (нпр. пу те ви ко ји омо гу ћа ва ју не при-
ме тан при ступ објек ту на па да, ме ста за кло ње на од по гле да, и сл.), при че му 
и сам ма кро про стор (без бед но сни сек тор, те ри то ри ја оп шти не, гра да, др жа-
ве) мо же има ти од ре ђе не ка рак те ри сти ке (еко ном ске, де мо граф ске, ур ба ни-
стич ке и др.) од зна ча ја за раз у ме ва ње механизaма на стан ка кри вич ног де ла37. 

36 Б. Си мо но вић (2002), 705; Зо ран Ђур ђе вић, Кри ми на ли стич ка опе ра ти ва, Кри ми-
на ли стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2016; Дар ко Ма рин ко вић, Оли вер Ла јић, Кри-
ми на ли стич ка ме то ди ка, Кри ми на ли стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2016, 69.

37 Не над Ми лић, Ма пи ра ње кри ми на ла, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2017, 6.
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За то се по тре ба из у ча ва ња свих за ко но мер но сти ис по ља ва ња од ре ђе ног кри-
вич ног де ла у да том ге о про сто ру, ко ји су у не по сред ној или по сред ној ве зи 
са ме стом из вр ше ња, мо ра схва ти ти као оба ве зна.38

На кон из вр ше ног кри вич ног де ла кри ми на ли ста се ан га жу је на при ку-
пља њу свих ин фор ма ци ја ко је мо гу во ди ти иден ти фи ка ци ји из вр ши о ца. 
При ли ком при ку пља ња по да та ка на ме сту из вр ше ња кри вич ног де ла, при-
ме ћу ју Малц (Malz), Гор дон (Gor don) и Фрајд мен (Fri ed man), нај че шће се 
за не ма ру је са зна ва ње ње го вог ге о про стор ног и дру штве ног кон тек ста, као, 
нпр., шта је учи ни о ца и жр тву до ве ло на то ме сто (нпр., рад но вре ме про дав-
ни ца, град ски пре воз), за што баш то, а не не ко дру го ме сто (нпр. не по сто ја-
ње улич не ра све те, ин тен зи тет са о бра ћа ја, на пу ште ни објек ти итд), ка ква 
је пер цеп ци ја гра ђа на о опа сно сти тог ме ста и сл., јер оне ни су у не по сред ној 
функ ци ји про на ла же ња учи ни о ца кри вич ног де ла. Ме ђу тим, та кви по да ци 
су нео п ход ни за осми шља ва ње ефи ка сних ме ра пре вен ци је на од ре ђе ном 
ге о про сто ру.39 Ако се у об зир узме до ми нант но ре ак тив на ор јен та ци ја кри-
ми на ли стич ког по сту па ња у про шло сти, за не ма ри ва ње ин фор ма тив ног по-
тен ци ја ла са др жа ног у ге о про стор ном кон тек сту из вр ше ња кри вич ног де ла 
не из не на ђу је. 

Ме ђу тим, то ни је био и је ди ни раз лог. Ка да се го во ри ло о кри ми на лу 
и на чи ни ма ефи ка сне ре ак ци је на ње га, ду го вре ме на се, ка ко у те о ри ји, та ко 
и прак си, па жња усме ра ва ла ис кљу чи во на из вр ши о це кри вич них де ла. По-
ла зи ло се од то га да, ако кри вич но де ло чи ни из вр ши лац, он да је и ло гич но 
да сва ки од го вор на про блем кри ми на ла тре ба да поч не од ње га. С тим у 
ве зи, кри ми но ло шко на сле ђе са др жи раз ли чи та би о ло шка, пси хо ло шка, со-
ци о ло шка и дру га об ја шње ња (узро ка) кри ми нал ног по на ша ња по је дин ца.40 
На сли чан на чин је и (тра ди ци о нал на) кри ми на ли стич ка прак са би ла при мар-
но фо ку си ра на на из вр ши о ца. Од тре нут ка са зна ња за кри вич но де ло, циљ 
кри ми на ли сте је био да про на ђе из вр ши о ца и обез бе ди до ка зе ко ји ће омо-
гу ћи ти ње го во про це су и ра ње. Број ра све тље них де ла и из вр ши ла ца ли ше них 
сло бо де тра ди ци о нал но пред ста вља је дан од основ них кри те ри ју ма ефи ка-
сно сти ра да по ли ци је. Ор јен та ци ја ка пре ступ ни ку, у чи јој се осно ви на ла зи 
ње го ва иден ти фи ка ци ја, од вра ћа ње (за стра ши ва ње) и оне спо со бља ва ње 
(ка жња ва ње), би ла је по сво јој при ро ди ре ак тив на (кри вич но де ло је из вр ше но 

38 Код нас је на зна чај ге о про стор не ком по нен те кри ми на ла пр ви ука зао Во ди не лић 
80-их го ди на про шлог ве ка, де фи ни шу ћи пој мо ве кри ми на ли стич ки про стор, кри ми на ли-
стич ка ге о гра фи ја и кри ми на ли стич ка то по гра фи ја. Оп шир ни је – Вла ди мир Во ди не лић, 
Кри ми на ли сти ка – от кри ва ње и до ка зи ва ње, I том, Фа кул тет без бед но сти, Ско пље, 1985, 
321-324.

39 Mic hael Maltz, An drew Gor don, War ren Fri ed man, Map ping cri me in its com mu nity 
set tings: Event ge o graphy analysis, Sprin ger-Ver lag, New York, 2000, 20.

40 Ђ. Иг ња то вић (2005), 17.
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и по сле ди ца је већ на сту пи ла) и еко ном ски не ис пла ти ва (це на по сле ди це 
про у зро ко ва не из вр ше њем кри вич ног де ла, тро шко ви ра да по ли ци је, ор га на 
пра во су ђа и су бје ка та над ле жних за из вр ше ње кри вич них санк ци ја и сл.).41

По след њих де це ни ја 20. ве ка, са по ја вом но вих те о риј ских при сту па 
ко ји на сто је да об ја сне ка ко ге о про стор об ли ку је кри ми нал ну ак тив ност (по-
на ша ње) из вр ши о ца, али не са мо ње га, већ и жр тве, кон сти ту и ше се нов при-
ступ у ре а го ва њу на кри ми нал, у чи јој осно ви је иде ја да је узрок кри ми на ла 
по сто ја ње по год не при ли ке, при че му ње ним от кла ња њем и кри вич но де ло 
мо же би ти спре че но. При ли ка за ње го во из вр ше ње се кон сти ту и ше уну тар 
си ту а ци о ног кон тек ста кон крет ног кри вич ног де ла, да кле на кон крет ној ло-
ка ци ји у ге о про сто ру – ме сту из вр ше ња. С тим у ве зи, ука зу је се на нео п ход-
ност стра те шког за о кре та у ра ду по ли ци је и пре ла зак са ре ак тив не ор јен та-
ци је ка пре ступ ни ку, на про ак тив ну ор јен та ци ју ка ме сту из вр ше ња (ен. 
pla ce-ba sed po li cing). Бла го вре ме ним уо ча ва њем про бле ма тич них ло ка ци ја и 
њи хо вим ста вља њем у фо кус по ли циј ског по сту па ња, ели ми ни шу се при лике 
за вр ше ње кри вич них де ла, што у крај њој ли ни ји во ди њи хо вом спре ча ва њу. 

Ме ђу тим, та ква про ме на фо ку са не ми нов но зах те ва и ор га ни за ци о но 
при ла го ђа ва ње ра да по ли циј ске ор га ни за ци је. Као ре зул тат ду го го ди шње 
ор јен та ци је ка пре ступ ни ку, да нас у по ли циј ској ор га ни за ци ји по сто је број не 
еви ден ци је о из вр ши о ци ма кри вич них де ла (нпр. еви ден ци ја од ре ђе них ка-
те го ри ја учи ни ла ца, од но сно по тен ци јал них учи ни ла ца, ал бум фо то гра фи ја 
и др.). Ме ђу тим, ако се же ли по гле да ти до си је про бле ма тич не ло ка ци је и са-
зна ти ко ја су кри вич на де ла ту из вр ше на и ка да, ко су учи ни о ци и жр тве, шта 
је то што ту ло ка ци ју чи ни по год ном за вр ше ње кри вич них де ла, ко је ме ре 
и рад ње су пред у зи ма не ка ко би се сма њи ла (кри ми нал на) атрак тив ност те 
ло ка ци ја и сл., та кви по да ци се не мо гу на ћи. С тим у ве зи, при ме ћу је Вајс-
бурд, ис тра жи ва чи су кра јем 80-тих го ди на про шлог ве ка, ко ри сте ћи се по-
ли циј ским еви ден ци ја ма и по ку ша ва ју ћи да ана ли зи ра ју ло ка ци је кри вич них 
де ла, че сто би ли фру стри ра ни чи ње ни цом да се не мо же утвр ди ти где се 
кри вич но де ло до го ди ло.42 Слич ни про бле ми се мо гу на ћи и у на шој прак си. 
Нпр., го во ре ћи о сла бо сти ба зе по да та ка МУП-а Ре пу бли ке Ср би је Кри вич на 
де ла и њи хо ви учи ни о ци, Ко ла ре вић, Ђур ђе вић и Ми лој ко вић при ме ћу ју да 
је опе ра тив ни рад ник, при ли ком уно са по да та ка, оне мо гу ћен да уне се од го-
ва ра ју ћи опис у по ље ли це ме ста, већ, уме сто то га, при бе га ва уно су ка те го-
ри је тро то ар, ко ју про грам мо же да при хва ти.43

41 Ипак, кри ми на ли стич ка ор јен та ци ја на пре ступ ни ка не мо ра би ти ис кљу чи во ре-
ак тив на (нпр. кри ми на ли стич ка кон тро ла и над зор пре ступ ни ка). Она има и сво је са вре ме не 
мо да ли те те, у окви ру про ак тив них ис тра га. Д. Ма рин ко вић, О. Ла јић (2016), 5-6.

42 D. We is burd (2008), 10.
43 Даг Ко ла ре вић, Зо ран Ђур ђе вић, Бо бан Ми лој ко вић, „Мо гућ но сти при ме не кри ми-

на ли стич ког про фи ли са ња у ра ду по ли ци је Ср би је“, Дру ги на уч ни скуп са ме ђу на род ним 
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Има ју ћи у ви ду зна чај ме ста из вр ше ња за су прот ста вља ње кри ми на лу, 
о ка рак те ри сти ка ма ме ста из вр ше ња тре ба да се зна под јед на ко ко ли ко и о 
ли ци ма ко ја вр ше кри вич на де ла.Та кви по да ци умно го ме мо гу опре де ли ти 
на чин ан га жо ва ња по ли циј ских ре сур са, док њи хов не до ста так зна чај но 
оте жа ва на по ре по ли ци је у осми шља ва њу ефи ка сних стра те ги ја пре вен ци је и 
ре пре си је кри вич них де ла, на ло ка ци ја ма ко је су угро же не њи хо вим вр ше њем.44

6. ЗА КЉУ ЧАК

Кри ми нал но по на ша ње се ис по ља ва на од ре ђе ним ло ка ци ја ма, при че му 
ге о про стор ни кон текст у ко јем се оно ма ни фе сту је има ва жну уло гу у ње го вом 
об ли ко ва њу. То по твр ђу је низ ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ко ја ука зу ју да 
из бор објек та на па да од стра не учи ни о ца ни је слу ча јан, већ нај че шће узро-
ко ван не ким пси хо ло шким и ге о про стор ним ка рак те ри сти ка ма. Због то га 
по сто ји по тре ба за из у ча ва њем свих за ко но мер но сти на стан ка од ре ђе ног 
кри вич ног де ла, у да том ге о про сто ру. Ка ко ни јед но ме сто ни је иму но на ути-
ца је свог окру же ња, он да и раз у ме ва ње уза јам них ре ла ци ја од ре ђе ног ме ста 
и ње го вог окру же ња мо же во ди ти од го во ру на пи та ње за што се и ка ко се до-
га ђај де сио баш на том ме сту. Са зна ва ње узро ка и усло ва кри ми нал не ак тив-
но сти омо гу ћа ва до ла же ње до ин фор ма ци ја по терб них за осми шља ва ње и 
при ме ну нај е фи ка сни јих пре вен тив них и ре пре сив них кри ми на ли стич ких 
ме ра, што да ље во ди и ефи ка сни јој упо тре би, че сто оскуд них, по ли циј ских 
ре сур са.

Зна чај ге о про стор ног аспек та кри ми нал не ак тив но сти је у по ли циј ској 
ор га ни за ци ји одав но пре по знат. То по твр ђу је чи ње ни ца да су се пр ви кар-
то граф ски при ка зи кри ми на ла по ја ви ли у по ли циј ској прак си пре ви ше од 
јед ног ве ка. Ме ђу тим, код по ли циј ских слу жбе ни ка још увек не по сто ји 
до вољ но зна ња и све сти о то ме ка ко по зна ва ње геопростoрних за ко ни то сти 
кри ми нал них ма ни фе ста ци ја мо же уна пре ди ти ме ре и рад ње ко је они сва-
ко днев но пред у зи ма ју у ци љу су прот ста вља ња кри ми на лу. Као по сле ди ца 
то га, ин фор ма тив ни по тен ци јал ге о про сто ра оста је не ис ко ри шћен, а по ли-
циј ско по сту па ње не до вољ но ефи ка сно. 

Ана ли тич ким са гле да ва њем на чи на на ко ји учи ни лац пер це пи ра ге о-
про стор кроз ко ји се кре ће, на чи на на ко ји опа жа по год ну при ли ку и до но си 
од лу ку да из вр ши кри вич но де ло, по ло жај ме ста из вр ше ња у од но су на ње го во 

уче шћем Пра во и фо рен зи ка у кри ми на ли сти ци, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Кра гу је вац, 2010, 365.

44 Ne nad Mi lić, Bran ki ca Po po vić, Dar ko Ma rin ko vić, „О za zna vah kri mi nal nih ža rišč pri 
po li ci stih in ko rist no sti ana li tič ne pod po re pri de lu po li ci je“, Re vi ja za kri mi na li sti ko in kri mi no-
lo gi jo, 2017/1, 15-30.
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(уже и ши ре) окру же ње и др., за јед но са чи ње нич ним ма те ри ја лом ко ји се 
(про)на ла зи на ме сту из вр ше ња, мо гу се учи ни ти ефи ка сни јим на по ри ра-
све тља ва ња и до ка зи ва ња кри вич ног де ла. От кри ва њем ко ре ла циј ских, 
функ ци о нал них или узроч них ве за ме ста из вр ше ња кри вич ног де ла и ње-
го вог окру же ња, по ли циј ски рад мо же би ти ефи ка сни ји. Што је по ли ци ја 
ефи ка сни ја, то је и дру штво без бед ни је.
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Abstract: Be ca u se of the fact that cri me is com mit ted in cer tain lo ca ti ons in 
ge o grap hic spa ce, it can not be analyzed in iso la tion from the en vi ron ment in which 
it oc curs and whe re its con se qu en ces aro u se. Un der stan ding whe re and why cri mes 
to ok pla ce can im pro ve the out co mes of the ac ti vi ti es un der ta ken in or der to pre vent 
them. This is con fir med by a se ri es of em pi ri cal stu di es that sug gest that the cho i ce 
of the cri me tar gets is not ran dom, but is usu ally in flu en ced by so me psycho lo gi cal 
and spa tial cha rac te ri stics. In this re gard, the pa per po ints to the im por tan ce of 
spa ce in sha ping cri mi nal be ha vi or. At the sa me ti me, the re is a lack of know led ge 
and awa re ness in the po li ce prac ti ce that bet ter kno wing spa tial con text of cri me 
can im pro ve the ac ti ons that ha ve been ta ken daily to co un ter cri me. As a re sult, 
in for ma tion re so ur ces con ta i ned in the spa tial cri mi nal en vi ron ment re ma ins 
lar gely un tap ped, le a ding to the lack of the ef fi ci ency of po li ce ac ti ons.

Keywords: po li ce, cri me pre ven tion, cri mi nal be ha vi or, cri me map ping, cri me 
hot spot, ge o grap hic pro fi ling, men tal map, pla ce-ba sed po li cing. 
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