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БЕЗБЈЕДНОСНИ СЕКТОР КАО ОСНОВНИ КОНЦЕПТ 
РАДА ПОЛИЦИЈЕ ВЕЋ ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

Александар Ђекић, МА1

Aпстракт: Имајући у виду да ово година у којој Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске обиљежава тридесет година 
постојања и рада, било би добро осврнути се на нешто што обиљежава 
рад полиције кроз тридесет година, односно нешто што је заступљено 
у раду полиције од постанка до данас. Такво нешто у оквиру рада 
полиције свакако јесте безбједносни сектор, односно рад полиције 
на безбједносном сектору. Из године у годину долазило је до одређених 
промјена у раду полиције на безбједносном сектору, међутим, без 
обзира на такве промјене, рад на безбједносном сектору и даље се 
сматра једним традиционалним, а, може се рећи, и незамјењивим 
радом полиције. У овоме раду биће приказана основа безбједносног 
сектора, начин успостављања безбједносних сектора, вођење досјеа 
безбједносног сектора, дио практичног поступања и рада полиције 
на безбједносном сектору кроз претходни и тренутни период, са 
мањим освртом на тренутну проблематику рада полиције на 
безбједносном сектору и тренутну заступљеност рада полиције 
Републике Српске на безбједносном сектору кроз важеће нормативне 
основе.

Кључне ријечи: полиција, подручје, безбједносни сектор, досје, 
начела, грађани.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Текућа година истиче се као посебан период за постојање и рад поли-
ције Републике Српске, односно Министарства унутрашњих послова Ре-
публике Српске, с обзиром на то да је ово период у којем се обиљежава 
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тридесет година постојања и рада министарства. У тридесет година по-
стојања министарства долазило је до разних промјена, од самога назива, 
функционисања, структуре, дјелокруга, као и других обиљежја. Међутим, 
једно од обиљежја рада полиције које је остало присутно стално кроз три-
десет година постојања, а директно се веже за обављање послова поли-
ције јесте безбједносни сектор.

Веома важно за свако друштво јесте како државни органи обављају 
своје послове. Управо један од основних начина обављања послова поли-
ције јесте безбједносни сектор. Рад полиције на безбједносном сектору је 
основ за остваривања комуникације полиције и грађана која је неопход-
на у раду полицијских органа. Безбједносни сектор у обављању послова 
полиције заступљен је низ година и посматра се и као један традиционал-
ни начин остваривања функција полиције. Кроз постојање полиције, од 
настанка до данас, као и у неким другим сегментима рада и постојања, до-
лазило је и до одређених промјена и тенденција развоја у раду полиције 
на безбједносном сектору. Важан фактор у обављању послова полиције у 
циљу остваривања повољног стања безбједности јесте начин на који се 
остварује контрола над лицима и територијом, што је директно везано за 
рад полиције на безбједносном сектору. Значај рада полиције на безбјед-
носном сектору огледа се и у доношењу нових подзаконских прописа који-
ма се дефинише начин организације и вршења послова на безбједносном 
сектору и вођењу досјеа безбједносног сектора који је ступио на снагу 
претходне 2021. године. Овакав пропис донесен је након низа година, јер 
су до тада на снази и у примјени били прописи из 1994. године којима је 
била уређена ова област рада полиције.

Имајући у виду значај и улогу рада полиције на безбједносном секто-
ру, у овом раду биће представљени основни појмови безбједносног сек-
тора, начин успостављања безбједносног сектора, вођење досјеа безбјед-
носног сектора, као и рад полиције на безбједносном сектору у Републици 
Српској кроз нормативни основ. Такође, у раду ће бити представљен на-
чин рада полиције на безбједносном сектору уз кратако представљање ак-
туелне проблематике.

ПОЈАМ, НАЧИН УСПОСТАВЉАЊА И ВРСТЕ БЕЗБЈЕДНОСНОГ 
СЕКТОРА

Основни задатак сваке државе јесте да својим грађанима омогући и у 
одређеној средини успостави довољан ниво безбједности. Безбједност 
представља једну од основних друштвених потреба, како цјелокупног 
друштва тако и човјека као појединца. Свој задатак успостављања без-
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бједности држава врши преко својих органа, у првом реду мисли се на по-
лицију, као једну од неколико државних органа. Послови безбједности 
најефикасније се обављају кроз повезаност полиције са грађанима, држа-
вама, органима, иституцијама, установама и другим субјектима друштва.

Основни облик организовања полиције јесте успостављање поли-
цијских станица у градовима и општинама. Конкретно, у Републици 
Српској свака општина има формирану и успостављену полицијску ста-
ницу са или без станичног одјељења у зависности од организације, док 
само у појединим градовима има успостављену полицијску станицу за 
безбједност саобраћаја (Бања Лука, Приједор, Добој, Требиње, Зворник, 
Фоча, Бијељина, Источно Сарајево, Мркоњић Град, Градишка). Ради ефи-
каснијег вршења полицијских послова, сагледавања безбједносне пробле-
матике, праћења и прогнозирања развоја стања безбједности и предузи-
мања неопходних, законом допуштвених мјера, подручје полицијске 
станице дијели се на безбједносне секторе (Шкондрић, 2003:110). Ријеч 
„сектор“ је латинског поријекла и у преводу означава исјечак, односно дио 
неке цјелине. Посматрајући са аспекта вршења полицијских послова, као 
и организаиције полиције, то би представљало дио територије града или 
општине на којој полиција обавља своје послове. Безбједносни сектор је, 
дакле, дио територије једне општине, на коме мјесно надлежна полицијска 
станица, путем одређеног броја радника полиције обавља послове из своје 
надлежности (Гаћеша, 2001:17). Сам процес формирања безбједносних 
сектора и подјеле станичног подручја прописан је важећим прописима, 
уз примјену и одређених практичних знања. Такође, формирање безбјед-
носног сектора прије свега подразумијева постојање одређених услова. 
Сам циљ успостављања безбједносних сектора јесте постизање што пот-
пунијег познавања тога подручја, како територијално тако и самих лица 
која борава на томе подручју, те познавање и безбједносне проблематике 
и других елемената који су значајни за рад полиције и послове безбједно-
сти. Неки од основних услова за успостављање безбједносних сектора јесу 
стање угрожености, односно безбједносна проблематика, затим густина 
насељености, укупна површина станичног подручја, ниво урбанизације 
и индустрализације, стање путне мреже, као и неки други фактори који 
су значајни за формирање безбједносног сектора и његове величине. Подје-
лу станичног подручја на безбједносне секторе врши руководилац основ-
не организационе јединице ван сједишта Министарства на приједлог ко-
мандира полицијске станице, односно полицијске станице за безбједност 
саобраћаја. Подјела станичног подручја врши се на основу важећег Пра-
вилника.2 Командир полицијске станице пише приједлог подјеле на сек-

2 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих 
послова. Овим правилником прописују се послови и задаци вође сектора и вође саобраћајног сектора, 
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торе и образлаже га бројем насеља, бројем становника, објеката од већег 
значаја, бројем кривичних дјела и прекршаја јавног реда и мира који се 
догађају на подручју сектора и свим осталим битним показатељима. У 
приједлогу подјеле за сваки сектор се морају навести: границе сектора, 
површина, географски положај, назив мјесних заједница и насеља која се 
у њима налазе, број становника и њихова структура, преглед предузећа и 
државних органа, стање угрожености безбједносном проблематиком, 
стање путне мреже, природна богатства и други показатељи. (Јовичић, 
Шетка, 2015:226). На основу обраложеног приједлога командира поли-
цијске станице, начелник основне организационе јединице, односно по-
лицијске управе, доноси рјешење о подјели станичног подручја. Уколико 
након подјеле станичног подручја дође до одређених измјена или других 
околности које су од значаја за подјелу станичног подручја, на приједлог 
командира може се извршити нова подјела станичног подручја доношењем 
новог рјешења.

У погледу врсте безбједносних сектора, постоје безбједносни сектор 
опште надлежности, саобраћајни сектор и сектор за безбједност на жељез-
ници. Тренутно је у раду полиције присутна подјела на безбједносни сек-
тор опште надлежности и саобраћајни сектор. Безбједноси сектори опште 
надлежности формирају се у свим полицијским станицама. Такође, по-
требно је истаћи да у оквиру општих безбједносних сектора постоје без-
бједносни сектори прве категорије који се форимирају у полицијским ста-
ницама прве категорије. Ради се о градским подручјима и већим 
насељеним мјестима у којима је безбједносна проблематика израженија. 
Саобраћајно-безбједносни сектори формирају се у полицијским станица-
ма за безбједност саобраћаја и организују се на подручју које обухвата 
већи број улица, тргова, раскрсница у градовима и већим насељеним мје-
стима или путне правце ван насељених мјеста. У пракси тренутно постоје 
формирани саобраћајно-безбједносни сектори у полицијским станицама 
опште надлежности у оним градовима и општинама које немају форми-
ране полицијске станице за безбједност саобраћаја. Величина саобраћај-
но-безбједносног сектора утврђује се у зависности од сложености про-
блематике безбједности саобраћаја, односно дужине путних праваца. У 
погледу тога постоји подјела на просторни и дужински саобраћајно-без-
бједносни сектор.3 Безбједносни сектор на жељезници формира се у по-
лицијској станици за безбједност на жељезници. Овај вид подјеле станич-
ног подручја и формирања безбједносног сектора код нас није заступљен. 
као и број извршилаца у складу са извршеном подјелом станичног подручја конкретно за сваку 
полицијску станицу и полицијску станицу за безбједност саобраћаја.
3 У пракси просторни саобраћајно-безбједносни сектор обухвата ужио дио града или општине, градске 
улице, локалне путне правце, док дужински саобраћајно безбједносни сектор обухвата путне правце 
ауто-путева, магистралних и регионалних путева.
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Ради се о безбједносном сектору који се формира на одређеној дионици 
жељезничке пруге чија дужина зависи од обима и сложености безбједнос-
не проблематике, као и значаја и фреквенције жељезничног саобраћаја.

Када се говори о подјели станичног подручја на безбједносне секторе, 
потребно је истаћи да се сама организација рада на безбједносном секто-
ру успоставља подјелом сектора на позорне и патролне рејоне, о чему ће 
више бити презентовано у дијелу рада полиције на безбједносном секто-
ру.

ВОЂЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И САДРЖАЈ ДОСЈЕА 
БЕЗБЈЕДНОСНОГ СЕКТОРА

Основа безбједносног сектора јесте досје безбједносног сектора. Фор-
мирањем безбједносног сектора за сваки појединачно формира се досје 
безбједносног сектора. Досје безбједносног сектора може се посматрати 
као одређена евиденција једног безбједносног сектора која садржи одређе-
не елементе. Досје безбједносног сектора представља скуп аката, односно 
писмених података или индекса и регистара, који указују на податке ре-
левантне за сагледавање безбједносних проблема на сектору, оријентацију 
у оперативном раду на сектору и сагледавању одређених активности у 
остваривању безбједности на сектору (Јовичић, Шетка, 2015:235). Значај 
рада полиције на безбједносном сектору огледа се и кроз доношење но-
вих подзаконских прописа којим се уређује начин успостављања безбјед-
носних сектора, начин вршења послова, као и вођење и ажурирање досјеа 
безбједносног сектора.4 Према Упутству досје безбједносног сектора пред-
ставља спис докумената путем кога се остварује праћење и анализирање 
безбједносне проблематике на одређеном микро подручју, као и опера-
тивно покривање безбједносно интересантних лица и објеката, а све у 
функцији планског и систематског спречавања и откривања безбједносних 
појава угрожавања, проналажења и хватања њихових извршилаца. Поред 
безбједносних сектора у полицијским станицама, досје се формира и за 
подручје станичног одјељења полиције у оквиру полицијске станице или 
полицијске станице за безбједност саобраћаја. По правилу досје безбјед-
носног сектора требало би да садржи све карактеристике једног сектора 
и да уједно представљају једну слику безбједносног сектора. Досје би тре-
4 Након низа година у мјесецу мају 2021. године ступило је на снагу ново Упутство о организацији и 
вршењу послова на безбједносном сектору и вођењу досјеа безбједносног сектора, а које је донио 
министар унутрашњих послова. Доношењем новога Упутства престало је да важи Упутство о фомирању, 
вођењу, ажурирању и чувању оперативно-безбједносног досјеа за безбједносни сектор број: 10-58/94 
од 04.04.1994. године, Упутство о вођењу досјеа за саобраћајно-безбједносни сектор број: 10-П-1178 
из октобра 1994. године и Обавезна инструкција о организацији и вршењу послова јавне безбједности 
на сектору из 1994. године.
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бало да користи својој намјени и не би требало да се претвори само у јед-
ну гомилу папира. За само формирање, вођење и правовремено ажури-
рање досјеа безбједносног сектора одговорни су вођа сектора, односно 
вођа саобраћајног сектора и командир станичног одјељења полиције, ако 
се ради о станичном одјељењу полиције. Обавеза рада на безбједносном 
сектору јесте стално ажурирање досјеа безбједносног сектора у складу са 
промјенама и другим актуелностима битним за рад на сектору. Вођење и 
ажурирање досјеа безбједносног сектора контролишу руководни радни-
ци, а што и верификују својим потписом.5 Према новом пропису образци 
из досјеа воде се у писаној форми, а могу се водити и у електронској фор-
ми након успостављања електронске евиденције Досје безбједносног сек-
тора.6 Имајући у виду да се ради о списима и документима који имају и 
одређен степен тајности, као и да се ради о службеним писменима, сама 
могућност приступа досјеу ограничена је само за овлаштена лица. За чу-
вање досјеа безбједносног сектора одговорни су вођа сектора, односно 
вођа саобраћајног сектора, командир станичног одјељења полиције и ко-
мандир полицијске станице.

У погледу садржаја досјеа безбједносног сектора, он се разликује од вр-
сте сектора, односно да ли се ради о безбједносном сектору или саобраћај-
но-безбједносном сектору. Сама различитост у садржају је разумљива, с 
обзиром на то да се сектори формирају по основу вршења послова поли-
ције. Важећим Упутством7 прописано је да досје безбједносног сектора 
садржи: рјешење о распореду полицијског службеника на радно мјесто 
вође сектора, рјешење о подјели станичног подручја, мапа/скица безбјед-
носног сектора, процјену безбједносне ситуације8, планове рада9, преглед 
безбједносно-интересантних лица10, преглед других лица од значаја за рад 

5 У пракси контролу вођења и ажурирања досјеа безбједносних сектора најчешће врше замјеници и 
помоћници командира у одређеном периоду, те сваку контролу верификују са својим потписом и 
датумом извршене контроле.
6 До писања овога рада није била успостављена електронска евиденција Досјеа безбједносног сектора.
7 Упутство о организацији и вршењу послова на безбједносном сектору и вођењу досјеа безбједносног 
сектора, 2021. година.
8 Процјена безбједносне ситуације представља основни елемент сваког безбједносног сектора. Процјена 
садржи све битне елементе везане за одређен безбједносни сектор, од општих карактеристика, 
безбједносне проблематике, оцјене стања безбједности до прогнозирања даљег манифестовања 
безбједносног стања. У пракси израђује се општа и линијска процјена на годишењм нивоу, а негдје 
има пракса и израде допуне процјене након протеклих првих шест мјесеци у години.
9 Досје безбједносног сектора садржи годишњи и мјесечни план рада. Планови рада сачињавају се на 
основу безбједносне ситуације и прогнозе даљег манифестовања безбједносних појава и догађаја. 
Планирање рада врши се по свим областима са посебним освртом на тренутне актуелне безбједносне 
појаве као што су тероризам, мигрантска криза, епидемиолошка ситуација и друге безбједносне појаве. 
Мјесечни плановима рада по правилу, а што и јесте присутно у пракси, детаљније се разрађује вршење 
одређених послова и задатака са напоменом носиоца активности, роковима извршења, као и самој 
напомени о реализацији. Након завршетка мјесеца, сачињава се извјештај о поступању по плану, који 
је прилог плана.
10 У погледу ове ставке воде се евиденције и врши се праћење безбједносно-интересантних лица који 
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на безбједносном сектору као што су лица која посједују легално наору-
жање, странци са пријављеним пребивалиштем на територији сектора, 
лица из безбједносних агенција (припадници активног састава полиције, 
пензионисани и бивши радници Министарства, кадети полицијске ака-
демије, припадници других безбједносних агенција, припадници оружа-
них снага и слично), затим преглед кривичних дјела извршених од стра-
не непознатог извршиоца на подручју безбједносног сектора, преглед 
кривичних дјела извршених од стране миграната, преглед криминогених 
жаришта и осталих објеката од значаја за откривање кривичних дјела и 
њихових извршилаца11, затим преглед објеката легалних и илегалних пре-
ноћишта на сектору, личности и објекти који се посебно обезбјеђују и 
објекти од посебног значаја на сектору, списак предузећа која се баве про-
изводњом и продајом оружја и муниције на сектору, мјеста и објекти на 
којима се одржавају скупови и гдје је присутна већа концентрација ста-
новништа (тржни центри, спортски објекти, вртићи, градски тргови и 
слично), преглед вјерских објеката на сектору, преглед аматерских стани-
ца, преглед здравствених установа и апотека на подручју сектора, преглед 
сједишта агенција за обезбјеђење лица и имовине, као и приватне детек-
тивске дјелатности и других безбједносних агенција, као и преглед лока-
ција на којима су постављене камере за надзор јавних површина на без-
бједносном сектору.

Садржај досјеа саобраћајно-безбједносног сектора доста је једностав-
нији и простији, с обзиром на то да се ради о безбједносном сектору од-
ређене линије рада. Неки од елемената садржаја заједнички су како за до-
сје безбједносног сектора, тако и саобраћајно-безбједносног сектора. 
Елементи који су заједнички за досје оба сектора јесу свакако рјешење о 
распореду полицијског службеника на радно мјесто вође саобраћајно-без-
бједносног сектора, затим рјешење о подјели станичног подручја, мапа са-
обраћајног сектора, процјена безбједносне ситуације и планови рада. 
Имајући у виду да се ради о безбједносном сектору који је са једне стране 

се могу довести у везу са тероризмом и екстремизмом, лицима против којих су поднесени извјештаји 
о почињеном КД, депортованим лицима, безбједносно-интересантним странцима, затим лица под 
појачаним надзором, лица крадљивци и препродавци возила, фалсификатори идентификационих 
бројева и документације за возила, лица за којим је расписана потрага, лица која су произвођачи, 
препродавци и конзументи опојних дрога, лица која се баве недозвољеном трговином, тежи прекршиоци 
јавног реда и мира, затим лица која се баве илегалном трговином оружја, препродајом, преправком 
и израдом оружја и експлозивних материја или се сумња да бесправно посједују оружје и експлозивне 
направе, лица асоцијалног понашања као што су агресивни душевни болесници, алкохоличари, 
скитнице.
11 Мисли се на објекте погодне за вршење разбојништва и разбојничке крађе, мјеста гдје се често 
врше кривична дјела, мјеста гдје чешће долази до нарушавања јавног реда и мира, мјеста погодна за 
прелазак и окупљање илегалних миграната, објекти у којима се може уочити расипничко понашање, 
објектима у којима се продаје роба сумњивог поријека и у којима се могу скривати криминогена лица 
и крадена роба.
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линијски јер се односи на одређену врсту послова, то јесте послове без-
бједности саобраћаја, наравно да постоје елементи који су потребни за 
рад на таквом безбједносном сектору. Поред наведених елемената досје 
саобраћајно-безбједносног сектора садржи преглед догађања саобраћај-
них незгода и прекршаја из области безбједности саобраћаја12, затим пре-
глед организација које врше послове од значаја за безбједност саобраћаја, 
преглед већих транспортних организација чије сједиште на подручју са-
обраћајно-безбједносног сектора, преглед локација и опасних мјеста на 
сектору, преглед путних објеката и објеката од значаја за безбједност са-
обраћаја, преглед витални објеката и објеката од значаја за Републику 
Српску, затим преглед регистарских таблица возила која се користе у вр-
шењу кривичних дјела, преглед лица склоних вршењу кривичних дјела, 
преглед саобраћајних незгода изврешних од стране непознатог изврши-
оца на подручју сектора, преглед лица под појачаним надзором, планове 
поступања приликом спровођења посебних и ванредних обезбјеђења, 
план мјера који ће се предузимати у случајевима отежаног одвијања са-
обраћаја и сачињене службене забиљешке и информације о догађајима на 
сектору.

Поред основног досјеа безбједносног сектора и саобраћајно-безбјед-
носног сектора, за сваки сектор форимира се и води помоћни досје сек-
тора. Помоћни досје сектора води се и ажурира по годинама, садржи све 
оне елементе које садржи и досје безбједносног сектора. Такође, у помоћ-
ни досје сектора одлажу се и планови рада који нису актуелни, односно 
годишњи и мјесечни планови рада након истека периода за који су са-
чињени и кориштени. Поред тога, у помоћни досје безбједносног сектора 
одлажу се копије извјештаја достављених надлежном тужилаштву про-
тив извршиоца кривичних дјела извршених од стране непознатог лица, а 
која су накнадно расвјетљена и чији извршиоци су накнадно идентифи-
ковани. У досје саобраћајно-безбједносног сектора одлажу се захтјеви за 
покретање прекршајног поступка достављени надлежном Основном суду 
против починиоца прекршаја саобраћајних незгода извршених по непо-
знатом извршиоцу које су касније расвјетљене. Помоћни досје оба секто-
ра садржи и службене забиљешке, информације као и друга писмена која 
нису актуелна, а која су значајна за догађаје на подручју сектора. Важећим 
нормативним актом прописано је да се помоћни досје сектора уништава 
након истека двије године ако нема даљу оперативну вриједност.

12 Наведени преглед ради се на мјесечном нивоу за подручје саобраћајно-безбједносног сектора, по 
унапријед прописаном обрасцу који је прописан важећим Упутством.
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РАД ПОЛИЦИЈЕ НА БЕЗБЈЕДНОСНОМ СЕКТОРУ И АКТУЕЛНА 
ПРОБЛЕМАТИКА

Основни концепт свакодневног рада полиције јесте рад на безбједнос-
ном сектору. У претходном тексту представљено је шта се подразумијева 
под безбједносним сектором и на који начин се врши формирање безбјед-
носних сектора. Из појма безбједносног сектора може се закључити да се 
рад полиције на безбједносном сектору веже за одређено подручје, однос-
но обављање послова из дјелокруга рада на терену. Полицијски теорети-
чари воле да кажу да је на терену „полицијска производња“, што значи да 
се на терену одвија претежан дио полицијских послова и задатака, од 
сазнања за догађај, преко изласка на лице мјеста, вршења увиђаја, при-
купљања података, опсервација, лишења слободе и документовања поје-
диних случајева (Јовичић, 2020:13). Рад полиције на безбједносном секто-
ру представља и основни метод рада полиције на подручју једне полицијске 
станице. Циљ обављања послова на безбједносном сектору, односно са-
мога успостављања и организације рада полиције на безбједносном сек-
тору, јесте планско, систематично и ефикасно обављање послова. Поли-
ција послове из свога дјелокруга рада обавља на безбједносном сектору, 
кроз позорне и патролне дјелатности, што зависи о каквом подручју се 
ради. Такође, у зависности од тога да ли се ради о урбаном или руралном 
подручју, безбједносни сектор обухвата подручје једне или више мјесних 
заједница. Формирањем и успостављањем безбједносних сектора пости-
же се покривност станичног подручја једне полицијске станице и не по-
стоји дио станичног подручја који не припада неком од безбједносних 
сектора.

Дјеловање полиције на безбједносном сектору врши се кроз спровођење 
превентивне и репресивне активности. Превентивни рад полиције на без-
бједносном сектору усмјерен је на откривање узрока појаве криминали-
тета, нарушавања јавног реда и мира, угрожавања јавног саобраћаја, као 
и других облика небезбједности, као и мјера спречавања настанка неких 
од таквих појава усљед којих долази до угрожавања свих видова безбјед-
ности. Превентивни рад полиције на безбједносном секору постиже се 
кроз саму комуникацију са грађанима и прикупљању сазнања, самим при-
суством полиције на терену, спровођењем одређених превентивно – еду-
кативних активности, као и другим активностима полиције које могу бити 
од значаја за повећање нивоа безбједности. На основу практичних иску-
става може се истаћи да је за остваривање добрих резултата полиције у 
раду на безбједносном сектору некада довољно само присуство полиције 
на одређеном подручју или у одређеном мјесту, посебно униформисаних 
полицијских служебника. С друге стране, поред превентивног рада поли-
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ције на безбједносном сектору, спроводи се и репресивно дјеловање. Ре-
пресивни рад полиције огледа се у дјеловању полиције по извршењу или 
сазнању за кривична дјела и прекрашаје. Данас је већи дио полицијске ре-
пресије усмјерен на област безбједности саобраћаја, што често доводи до 
одређене проблематике у раду на безбједносном сектору.13

Сам рад полиције на безбједносном сектору зависи од стања безбјед-
носне проблематике на томе подручју. Постоје подручја гдје је безбједнос-
на проблематика више и мање израженија. Управо тај рад полиције на 
безбједносном сектору остварује се кроз позорну и патролну дјелатност. 
У зависности од самога подручја, да ли се ради о урбаном или руралном 
подручју, зависи и која врста дјелатности ће бити вршена. Позорни рејон 
успоставља се на безбједносном сектору и представља дио безбједносног 
сектора.14 Обављање послова на позорном рејону исто је као и на безбјед-
носном сектору и има исти циљ, а то је спречавање вршења кривичних 
дјела и прекршаја, као и других друштвено штетних и неприхватљивих 
појава. Позорна служба успоставља се кроз сталну, повремену и сезонску. 
Послове позорне службе требало би да врше униформисани полицијски 
службеници, а могу и службеници криминалистичке полиције. По пра-
вилу, послове позорне службе на позорном рејону обавља један полициј-
ски службеник, а постоји могућност и да врше два полицијска службени-
ка. Данас у праски веома је мало заступљен рад полиције на позорном 
рејону, а постоји више разлога. Један од разлога је недостатак већег броја 
полицијских службеника.15 Такође, један од разлога је и густина насеље-
ности. Број становника је доста смањен у односу на раније периоде и из 
тога разлога не постоји потреба сталног ангажовања рада полиције. Не-
покривеност терена кроз позорни рејон свакако је и разлог тренутне без-
бједносне проблематике, која у неким подручјима и мјестима није угро-
жена у већој мјери гдје би се захтијевало стално присуство полиције. Без 
обзира на тренутно стање и покривеност терена кроз позорне рејоне, јед-
но правило које може се рећи није прописано јесте да је позорни рејон ос-

13 У пракси је присутно да су вође безбједносних сектора приморане на санкционисање починилаца 
прекршаја из области безбједности саобраћаја који имају пребивалиште на подручју безбједносног 
сектора чији вођа сектора је управо тај полицијски службеник. У оваквим случајевима ради постизања 
одређених резултата рада у томе погледу доводи се у питање однос вође сектора и грађанина са терена, 
што представља проблем у даљем раду вође сектора. Грађани су основа рада вође сектора и управо 
од тих грађана вође сектора долазе до одређених сазнања.
14 Најчешће у пракси подручје позорног рејона обухвата неколико градских улица у ужем градском 
подручју на којем се послови и задаци по правилу требају вршити пјешице и гдје се на основу таквога 
начина вршења послова и задатака могу обављати ефикасно и квалитетно.
15 Тренутно је период у којем је дошло до одлива већег броја полицијских службеника из службе, 
стицањем права и обавезе за пензионисање. Иако постоји стално школовање младог кадра и обуке 
на полицијској академији, тај број није довољан. Готово у свим полицијским станицама је већи број 
недостатка полицијских службеника и већи број непопуњености радних мјеста у односу на број који 
је предвиђен прописима о организацији и систематизацији радних мјеста.
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новна служба полиције, јер само врћеши такав вид службе може се уочи-
ти, осмотрити и прикупити сазнања која се не могу или теже могу 
запазити и сазнати кроз вршење друих видова службе. Поред позорне дје-
латности, основни вид рада полиције на безбједносном сектору јесте па-
тролна дјелатност. Патролна дјелатност је присутна кроз свакодневни рад 
полиције и такође има превентивни и репресивни карактер. Као и код по-
зорне службе, превентивни карактер рада полиције на безбједносном сек-
тору кроз патролну дјелатност има за циљ спречавање вршења кривич-
них дјела, прекршаја и других штетних појава и догађаја. Разлика 
патролне дјелатности у односу на позорну јесте да патролна дјелатност 
обухвата више мјесних заједница на одређеном подручју, односно по ве-
личини обухвата већи дио површине одређеног подручја. Рад патролне 
дјелатности подразумијева обилазак и најудаљених мјеста на одређеном 
подручју. По правилу, ниједан дио станичног подручја не би смио да се 
запостави, без обзира на густину насељености и изражену проблематику. 
Временска покривеност подручја врши се управо на основу безбједносне 
проблематике. Такође, једна од разлика у погледу ове двије дјелатности је 
и начин обављања послова. Послове патролне дјелатности полицијски 
службеници обављају возилом, што са једне стране има предности у од-
носу на позорну дјелатност, али и одређене недостатке.16 У пракси, па-
тролна дјелатност је присутна у свакодневном раду полиције на терену 
по свим областима рада.

Приликом обављања послова из свога дјелокруга рада полицијски ор-
гани придражавају се и одређених начела, а самим тим и приликом рада 
на безбједносном сектору. Поред основних начела полицијског рада, у то-
рији и пракси постоје одређена начела која су специфична за обављање 
послова и задатака у оквиру рада на безбједносном сектору. Примјена на-
чела у обављању послова и задатака има за циљ да се иста обављају успјеш-
но и законито у односу на безбједносне појаве и догађаје. У та начела која 
чине основне смјернице за рад спадају: начело законитости, начело по-
знавања лица и територије, начело превентивног дјеловања, начело хума-
ности и пружања помоћи грађанима, начело методичности и планирања, 
начело објективности, начело брзине и изненађења, начело темељитости 
и упорности, начело конспиративности, начело комуникативности и са-
радње, начело координације и начело стручног уздизања. У наредном тек-
сту биће представљена претходно наведена начела у раду полиције на без-
бједносном сектору са теоријског аспекта и са аспекта практичних 
искустава.

16 Једно од предности је брже поступање по одређеним пријавама и сазнањима, бржи долазак на 
одредиште, док је недостатак мање запажање у односу на позорну дјелатност.
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Основно начело у раду полиције, па тако и у раду полиције на безбјед-
носном сектору јесте начело законитости. Начело законитости представља 
темељно начело, које подразумијева да се полицијски органи приликом 
обављања послова и задатака придржавају устава, закона и других прав-
них аката, те да послове и задатке обављају у складу са тим прописима. 
Посебна пажња у примјени начела законитости треба да се посвети при-
ликом обављања послова којима се задире у основна људска права и сло-
боде. Такође, начело законитости у раду полиције огледа се и приликом 
доношења одређених одлука кроз службена писмена, што подразумијева 
да се такве одлуке требају доносити на основу закона и подзаконских про-
писа водећи рачуна о нормативној хијерархији (усаглашеност одлука са 
вишим правним актом). Ово начело присутно је у раду полиције на без-
бједносном сектору свакодневно кроз обављање послова и задатака, као 
и кроз доношење одређених одлука.

Поред начела законитости, једно од основних начела у раду полиције, 
а посебно у раду полиције на безбједносном сектору јесте начело позна-
вање лица и територије. У пракси постоји став по коме се добрим вођом 
сектора сматра онај који на подручју свога безбједносног сектора познаје 
грађане од њиховог рођења до смрти. Познавање лица је предуслов за 
обављање послова и задатака, нарочито када је у питању рад на безбјед-
носном сектору. Ријетко које поступање полиције у праски је могуће без 
ангажовања вође безбједносног сектора.17 У теорији, а и пракси, постоји 
став по којем се сматра да ни један инспектор криминалистичке полиције, 
па ни онај најискуснији, не може успјешно расвијетлити кривично дјело 
без помоћи вође безбједносног сектора и радника који раде на сектору. 
Разлог је управо већа присутност на терену, односно добро познавање 
лица на подручју безбједносног сектора. Управо зато вођа сектора, као и 
радници који раде на безбједносном сектору, требало би да познају сва 
лица која су под појачаним надзором по било коме основу, затим лица 
која по својим животним активностима, обављањем послова, мјесту ста-
новања или положају могу уочити криминалну активност или друге об-
лике друштвено штетних понашања и дати обавјештења о њима, затим 
треба да познају страна лица која привремено бораве на подручју безбјед-
носног сектора и депортована лица, представнике власти, штићене лич-
ности, раднике безбједносних агенција, пензионисане полицијске служ-
бенике, као и друга лица која могу по било коме основу бити 
интересантна за рад полиције на безбједносном сектору. Поред познавања 

17 У пракси већ о самог запримања пријаве и првог оствареног контакта са неким од грађана, онај 
службеник који то врши остварује комуникацију са вођом безбједносног сектора на чијем подручју 
лице станује како би већ на самом почетку предузимања одређених мјера и радњи знало о каквом 
лицу се ради, његовим склоностима, навикама, понашању и другим битним карактеристикама.
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лица, основа рада полиције на безбједносном сектору јесте познавање те-
риотрије. Сматра се да би вођа сектора требало да познаје сваки пут, со-
как, улицу или други дио територије безбједносног сектора. Управо ово 
начело је и основно начело приликом подјеле станичног подручја. Вођа 
безбједносног сектора требало би добро да познаје територију безбјед-
носног сектора познавајући сва насељена мјеста, објекте од значаја, пут-
не и друге комуникације, шумска подручуја као и друга битна мјеста. Не-
када су вође сектора послове и задатке на сектору обављале пјешице и то 
у руралним подручјима и тиме у потпуности познавале ово начело. Данас 
је тешко оствариво и замисливо да се то ради без возила. У погледу ова 
два начела данас у пракси постоји одређена проблематика. Прије свега до-
шло је до смјене генерација, како међу грађанима на терену, тако и у по-
лицијским структурама. У претходном периоду дошло је до већег одлива 
радика полиције у пензију, а није у потпуности постигнут довољан ниво 
у раду млађих вођа сектора у погледу примјене овога начела. Такође, усљед 
недостатка како људских ресурса, тако и материјално-техничких средста-
ва, прије свега службених возила, дошло је до периода гдје су безбједносни 
сектори слабо покривени или уопште нису покривени. Када се говори о 
покривености мисли се на само присуство полиције на терену, као и рас-
поред одређених службеника на радно мјесто вође сектора.18 Имајући у 
виду значај ових начела, као и актуелну проблематику у пракси, ово на-
чело захтијева да се радници полиције распоређују на исти безбједносни 
сектор на дужи временски период како би се постигао довољан ниво по-
штовања овога значајног начела.

Како је у претходном дијелу истакнуто, послови и задаци на безбјед-
носном сектору обављају се кроз спровођење превентивних и репресив-
них активности. Превентивна активност полиције на безбједносном сек-
тору је основа дјеловања полиције на терену са циљем спречавања 
друштвено штетних појава. Управо примјеном начела превентивног дје-
ловања то се и може постићи. Сама појава униформисаних полицијских 
службеника на терену, односно на подручју безбједносног сектора пред-
ставља основу превентивног дјеловања. Покривеност одређених крими-
ногених подручја и жариштва, кроз вршење криминалистичке контроле 
терена довољно је за превентивно дјеловање. Превентивним дјеловањем 

18 Већим бројем недостатка полицијских службеника у полицијским станицама дошло је до периода 
у којем постоје подручја безбједносних сектора за која немају распоређени службеници као вође 
сектора. Разлога је више, првије свега, како је истакнуто, већи број недостатка полицијских службеника, 
а с друге стране смјена генерација гдје нове младе генерације нису у потпуности обучене и довољно 
искусне за обављање послова и задатака вође безбједносног сектора. Такође, данас у пракси све више 
полицијских службеника избјегава радно мјесто вође сектора са намјером избјегавања веће одговорности, 
док је некада у претходном периоду ово радно мјесто имало већи значај и веома тешко се долазило 
до нивоа вође безбједносног сектора. Може се истаћи да је бити вођа безбједносног секотра у неком 
раније периоду била част.



128

Ђекић А. (2022). Безбједносни сектор као основни концепт рада полиције већ тридесет 
година, Безбједност, полиција, грађани, 18(1), 115-134

кроз присутност полицијских службеника током вршења позорно – па-
тролне дјелатности на подручју безбједносног сектора могу се спријечи-
ти друштвено штетне појаве и догађаји. Спровођење овога начела у раду 
на безбједносном сектору врши се кроз претходне планске активности на 
мјестима гдје се могу очекивати друштвено штетне и неприхватљиве поја-
ве и догађаји.

Рад полиције на безбједносном сектору не може да се замисли без ко-
муникације и сарадње са грађанима. Сматра се да је у своме раду успје-
шан онај вођа сектора који је добродошао у свако домаћинство на подру-
чују свога безбједносног сектора. Вођа сектора има задатак да својим 
радом и положајем међу грађанима на подручју сектора достигне ниво 
поштовања од грађана, прије свега поштовање као човјека, а уз то и по-
штовање као полицијског службеника. Да би полицајци, мислећи прије 
свега на вође сектора, били угледни у грађанству, њихова обавеза је да 
стално буду уредни, тактични, благог гласа, без дизања гласа без потребе, 
да имају одговарајући израз лица, не би смјели да буду паничари. Такође, 
требало би да у своме раду буду објективни и деполитизовани. Задатак 
вођа безбједносних сектора, као и свих полицијских службеника је да стал-
но пружају помоћ грађанима у ситуацијиама када су њихови животи и 
лична и имовинска сигурност угрожени.19 У пракси је присутан став да 
вођа сектора треба имати и одређене односе и са безбједносно интере-
сантним лицима са подручја свога безбједносног сектора, као и да у поје-
диним случајевима управо и према тим лицима примијени ово начело. 
Безбједносно интересантна лица су један од основних извор информација 
за вођу безбједносног сектора.

Обављање послова и задатака на безбједносном сектору диретно се 
везује за одређену методичност и планирање. Сваки вођа сектора у свом 
раду треба да поштује и ово значајно начело. Мјесечни план рада једног 
безбједносног сектора у пракси се посматра само као спис папира, међу-
тим, тај план је од велике користи у раду вође сектора. Поред његове ос-
новне сврхе, може се рећи да такав план као и други њему слични плано-
ви на један начин представљају подсјетник у раду вође безбједносног 

19 У циљу ефикаснијег и квалитетнијег обављања послова на безбједносном сектору, као и успостављања 
високог нивоа позитивног односа са грађанима на подручју сектора, вођа сектора треба да пружи 
помоћ грађанима када је то њима неопходно, па и кроз најмање могућности. Велика ствар за грађанина 
је када вођа сектора прије свега грађанина дочека у службеним просторијама на уредан и пријатан 
начин, некада омогући лакше испуњавање грађанских права и обавеза, некада омогући да своје право 
и обавезе изврши раније у односу на друге грађане, па чак у неким ситуацијама и помоћи грађанину 
са подручја свога безбједносног сектора када почини лакши прекршај у саобраћају (на примјер, када 
из заборава и брзине заборави да упали дневна свјетла на возилу, заборави да веже појас и друге 
сличне ситуације). И најмања ствар коју вођа сектора може да уради за грађанина са свога подручја, 
за тога грађанина је нешто велико. Са таквим односом вођа сектора постиже висок ниво поштовања 
од грађана, а самим тим и висок ниво сарадње са грађанима.
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сектора. У претходном дијелу истакнут је став да ни најискуснији инспек-
тор криминалистичке полиције није у могућности расвијетлити теже кри-
вично дјело без помоћи вође сектора. Управо у таквим ситуацијама у зајед-
ничком раду криминалистичке полиције и вође сектора захтијева се 
примјена начела методичности и планирања у раду.

О потреби објектиног рада вођа безбједносних сектора можда и нема 
потребе много исказивати. Наравно да је објективност основа рада свих 
полицијских службеника, а посебно вођа сектора. Вође сектора ни у јед-
ном моменту не би требало да искажу привилегије или симпатије према 
појединим грађанима на терену, за њега и његов рад сви грађани требају 
да имају исти статус. Ни у једном моменту вођа сектора не би требало да 
из личних користи, остваривања туђег интереса и циља, поступа при-
страсно у своме раду. За ово начело може се рећи да је основа јачања угле-
да вође безбједносног сектора међу грађанима и у великој мјери утиче на 
успјешност обављања послова и задатака.

У народу се каже „гвожђе се кује док је вруће“ (Гашећа, 2001:33). Осно-
ва полицијског рада, а самим тим и рада на безбједносном сектору, огле-
да се кроз примјену начела брзине, изненађења и оперативности. У погле-
ду рада на безбједнсном сектору ово начело подразумијева директну 
оперативност вође сектора. Поред свих мјера и радњи које је потребно 
предузети у одређеном догађају уз примјену овога начела, основа вође 
сектора је прикупљање корисних сазнања. Вођа сектора има обавезу опе-
ративног рада који подразумијева добру информисаност, владање ситу-
ацијом, повезаност и комуникацију са грађанима који располажу кори-
сним информацијама или могу да дођу до таквих информација. Да би се 
могло примијенити ово начело захтијева се управо добра покривеност те-
рена, познавање лица и територије, познавање карактеристика појединих 
грађана са подручја безбједносног сектора, што представља ефикасност 
вође сектора у обављању својих послова и задатака.

Важна и драгоцјена особина сваког полицијског службеника је упор-
ност и стпрљење. У своме раду вође безбједносних сектора требало би да 
буду темељне и упорне. Темељитост подразумијева добро познавање свих 
лица и територије, повезаност одређених лица, родбинске везе појединих 
лица на подручју безбједносног сектора, као и друге карактеристике и 
склоности грађана на подручју сектора. Такође, ово начело је наравно зна-
чајно у погледу самога рада вође сектора приликом поступања у предме-
тима кривичних дјела или других безбједносних догађаја, који захтјеву 
детљано поступање, уз примјену што већег броја мјера и радњи и што 
бољега расвјетљавања или документовања одређеног догађаја. Рад вође 
безбједносног сектора треба да се огледа у истрајности без обзира о как-
вом облику поступања се ради.
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Обављање полицијских послова захтијева висок степен конспиратив-
ности, односно тајанственост и повјерљивост. Сама природа полицијских 
послова захтијева потребу заштите информација, што зависи од даљег 
успјеха у обављању послова и задатака. Начело конспиративности је ос-
новно начело и у раду полиције на безбједносном сектору. Међутим, тре-
ба имати у виду да се на један начин рад полиције на безбједносном сек-
тору, односно рад вођа сектора у одређеној мјери разликује у односу на 
рад осталих полицијских службеника. Вођа безбједносног сектора је осо-
ба која је у сталном контаку са грађанима и коме су управо грађани ос-
новни извор информација. Већина грађана има жељу за добром комуни-
кацијом и добрим односима са вођом сектора. Као што су грађани 
спремни дати некакву информацију или пружити некакав други вид са-
радње вођама безбједносних сектора, тако исто очекују и да вође сектора 
њих „нахране“ неким информацијама.20 У циљу повећања свијести грађа-
на и стицања одређеног нивоа повјерења, вођа сектора је тај који некада 
у разговору са грађанином треба дати њему некакву информацију која би 
за њега била довољна у виду показивања добрих односа.21 Треба истаћи и 
да је у пракси присутно одавање или „цурење“ информација и службених 
тајни о раду полиције. До одавања или „цурења“ службених тајни и ин-
формација не долази само усљед директне намјере или прибављања не-
какве користи, често је то усљед непажње и недовољно изграђеног про-
фесионалног односа према вршењу послова и задатака. Може се 
констатовати да што је већи степен конспиративности, то је мањи ризик 
како за саму организацију и рад полиције, тако и за сваког припадника 
полиције.

Као што је претходно истакнуто, основа рада полиције на безбједнос-
ном сектору је комуникација и сарадња са грађанима. Цјелокупан рад на 
безбједносном сектору заснива се на комуникацији са грађанима и њихо-
вој међусобној сарадњи, од чега директно и зависи постизање успјеха у 
раду. У погледу овога начела задатак вође сектора је проналазак особе, 
односно грађана на подручју безбједносног сектора са којима може по-
стићи одређен ниво сарадње и добру комуникацију.22 Приликом комуни-
20 Данас живимо у друштву гдје су грађани доста знатижељни и гдје их занима доста ствари. Управо 
зато сваки грађанин има жељу и вољу да добије некакву информацију од вође сектора. Добијање било 
какве информације за грађанина најчешће нема намјеру даље злоупотребе, него је то нешто што њега 
осјећа сигурнијим и нешто што њему показује добар однос са вођом сектора.
21 Приликом пружања одређених информација вођа сектора је тај који води рачуна о томе какву ће 
информацију пружити грађану. Наравно ни у једном случају неће доћи до пружања информација 
којима се крши начело конспиративности, односно чувања службене тајне. Такође, вођа сектора не 
би требало да пружи ни било какву информацију усљед које би могло доћи до незадовољства грађанина 
или неких сукоба са другим грађанима. Основа комуникације вође сектора и грађана у погледу ове 
тематике управо зависи од квалитета рада и искуства вође сектора.
22 Вођа безбједносног сектора је особа која треба да посјети ако не све, онда већину домаћинстава 
на подручју свога безбједносног сектора, да буде гост свакога домаћина. Само на тај начин може се 
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кације и сарадње са грађанима вођа сектора треба да се прилагоди сваком 
грађанину на подручју сектора, од просјака, сиромаха, болесних људи све 
до лица која обављају одређене дјелатности, функције, јавне личности и 
слично.23 Комуникација и сарадња са грађанима захтијева и разумјевање 
неких њихових проблема, што захтијева потпуно уважавање и пружање 
помоћи уколико је то могуће.24

За обављање полицијских послова потребно је стално стручно усавр-
шавање. У нашем друштву често долази до промјене прописа у погледу 
доношења нових, допуне или измјене важећих. Управо из тога разлога 
захтијева се стално праћење прописа који се примјењују у раду, што је ка-
рактеристично и за рад на безбједносном сектору. За рад полиције на без-
бједносном сектору, посебно за рад вођа безбједносних сектора, није до-
вољно само стално усавршавање са теоријског аспекта, него се захтијева 
потреба усавршавања у практичном дијелу рада. Да би неко био профе-
сионалац у своме послу, није довољно само да заврши адекватну школу 
по степену и профилу. Завршетком школе стиче се добра теоријска осно-
ва за обављање послова и представа о самом послу. Наш познати крими-
налиста проф. др Владимир Водинелић с правом је рекао „Наука је рије-
ка са два извора. Један извор је теорија, а други пракса“ (Гашећа, 2001:35). 
Имајући у виду тренутно стање у погледу проблематике рада на безбјед-
носном сектору, као и период смјене генерације у полицији које одлазе у 
пензију и оне које започињу каријеру, неопходно је усавршавање у погле-
ду рада на безбједносном сектору. Рад на безбједносном сектору захтије-
ва и теоријско познавање прописа, као и усавршавање у погледу тога, 
међутим, може се истаћи да рад на безбједносном сектору искључиво зах-
тијева висок степен искуства у раду на терену. Младе генерације исуство 
за рад на безбједносном сектору могу стећи само радом на терену са ис-
кусним и добрим вођама сектора који посједују све оне особине које су у 
овоме раду описане као основа за рад на безбједносном сектору.25

постићи добра комуникација и сарадња, а уједно и одређен ниво повјерења. У пракси постоје проблеми 
у погледу ове констастације. Поред некокривености терена са распоредом вођа сектора, често долази 
до распореда вођа сектора на обављање других служби и вршења других послова и задатака, усљед 
чега није могуће испоштовати став о комуникацији вође сектора и грађана.
23 Приликом комуникације са грађанма без обзира на његов статус и положај у друштву, ниво моћи, 
финансијску ситуацију и друге карактеристике живота, вођа безбједносног сектора не треба да прави 
разлику међу грађанима у погледу давања приоритета или занемаривања некога. Најчешће успјешна 
сарадња и добра информација добија се управо од особе од које се најмање очекује.
24 У комуникацији са грађанима вођа сектора треба да саслуша свакога грађанина, без обзира о чему 
се ради. Често грађани управо из добрих односа са вођом сектора и постојањем нивоа повјерења, 
испричају и некакав свој проблем, на што опет с друге стране вођа сектора треба саслушати, разумјети, 
уважавти, дати своје мишљење и уколико постоји могућност помоћи томе грађанину.
25 Првенствено се мисли на познавање лица и територије, успостављање комуникације са грађанима 
на сектору, добијање и пружање информација, пружање помоћи грађанима, успостављање довољног 
нивоа повјерења и све друге карактеристике које су неопходне за квалитетно и ефикасно обављање 
послова на безбједносном сектору.



132

Ђекић А. (2022). Безбједносни сектор као основни концепт рада полиције већ тридесет 
година, Безбједност, полиција, грађани, 18(1), 115-134

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Разумљиво је да се обављање послова полиције искључиво своди на 
комуникацију са грађанима, од чега директно и зависи постизање успје-
ха и добрих резултата, како са аспекта превенције, тако и са аспекта ре-
пресије. Да ли се радило о превентиви или репресији, у већини случајева 
рад полиције везан је за терен. Многа теоријска истраживања и праска у 
раду показала су да је најефикаснији начин рада полиције условљен са-
радњом полиције и грађана. Такав модел рада полиције управо се везује 
за рад полиције на безбједносном сектору. У овоме раду изложена је од-
ређена проблематика у погледу рада на безбједносном сектору која зах-
тијева њено превазилажење и враћање рада полиције на безбједносном 
сектору на пуно већи ниво у односну на оно како је било и како је сада. 
Превазилажење проблема може се постићи прије свега опремањем поли-
ције и омогућавањем материјално-техничких средстава. Затим, попуња-
вањем упражњених радних мјеста вођа безбједносних сектора са квали-
теним и добро обученим младим кадром. У пракси нема ефикасности ако 
се упражњено радно мјесто попуни са неким службеником ко не жели или 
нема амбицију за рад на безбједносном сектору. Треба водити рачуна при-
ликом избора службеника за распоред на радно мјесто вође безбједнос-
ног сектора, поред оних особина које се вежу за саму професију, треба 
имати у виду и друге животне особине онога ко се бира за вођу безбјед-
носног сектора. Са сигурношћу се може истаћи став да рад полиције није 
замислив без сарадње са грађанима, што даље захтијева обуку и усавра-
шавање вођа безбједносних сектора и полицијских службеника који раде 
на безбједносном сектору на ову тему, како би се на одређен начин пре-
вазишла постојећа проблематика у раду на безбједносном сектору. Вели-
ка је незаинтересованост грађана за сарадњу, чак неки грађани и не знају 
ко је вођа секотра за подручје у којем они станују, што некада није било 
могуће. Исто тако, данас је веома низак ниво повјерења грађана и вође 
сектора и могућности доласка до одређених информација. Код грађана 
влада неповјерење према полицији. Управо све те негативности потреб-
но је превазићи повећањем нивоа рада на безбједносном сектору, при на-
стојању да се безбједносни сектор врати на оно што је био, па чак и више 
од тога. Колико год се друштво мијењало, колико год се појављивали нови 
облици криминалитета или друштвено штетних појава, све то присутно 
је на терену. То даље говори о чињеници да рад полиције на безбједнос-
ном сектору није превазиђен и да је још увијек потребан.

Након свега претходно изнесеног у погледу организације и рада на без-
бједносном сектору, на крају остаје потреба констатације да је рад на без-
бједносном сектору најефикаснији начин рада полиције на терену, јер без 
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обзира на чињеницу о промјени друштва овај концепт рада постоји већ 
тридесет и више година и сматра се да неће бити превазиђен. Само кроз 
добар однос полиције и грађана може се постићи циљ којем тежи свака 
држава, а то је успостављање добре и рационалне организације рада по-
лиције, како би она била што функционалнија и ефикаснија у погледу омо-
гућавања довољног нивоа безбједности за грађане, што опет подразумије-
ва рад полиције на безбједносном сектору.
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SECURITY SECTOR AS A BASIC CONCEPT OF 
POLICE WORK FOR THIRTY YEARS

Aleksandar Đekić, МА26

Abstract: Bearing in mind that this is the year in which the Ministry 
of Interior of the Republic of Srpska marks thirty years of existence and 
work, it would be good to consider something that marks the work of 
the police through thirty years, i.e. something that has been represented 
in police work since its existence. Something like that, within the work 
of the police, is certainly the Security Sector, that is, the work of the 
police in the Security Sector. Over the years there have been some chan-
ges in the work of the police in the Security Sector, but regardless of such 
changes, the work in the Security Sector is still considered a traditional, 
and it can be said irreplaceable work of the police. This paper will present 
the basics of the Security Sector, manner of establishing Security Sectors, 
keeping a Security Sector record, part of the practical conduct and work 
of the police in the Security Sector through the previous and current 
period, with reference to the current issues of police work in the Securi-
ty Sector and the current representation of the work of the police of the 
Republic of Srpska in the Security Sector through the applicable norma-
tive bases.

Key words: police, area, Security Sector, files, principles, citizens.
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