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УВОД
■ Више од 20 година искуства у пројектима високе безбедности 

у региону (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија)

■ Области које покривамо:

– Новчанице и лична документа

– Форензика

– Детекција дроге и експлозива

– Специјална опрема

– Безбедност саобраћаја

■ Константно праћење савремених технологија и стратегије 

разговојa система безбедности водећих земаља Европе и света

■ Неутралан поглед на ову тему, ван система државног апарата

■ Безбедност саобраћаја треба посматрати као део укупног система безбедности 

државе



ПОЗИТОВНА ИСКУСТВА У РЕГИОНУ

■ Национална документа БиХ и Црне Горе

■ Кинеграм за све државе у региону

■ ДНК лабораторија за Црну Гору

■ Форензички центар Ужице, Нови Сад и Криминалистичко 

полицијска академија

■ Серија новчаница Народне банке Србије

■ Криминалистички АФИС у Србији

■ ....



ЧИЊЕНИЦЕ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ 
(ОПИС ПРОБЛЕМА)
■ У републичким и локалним буџетима нема довљно средстава за озбиљнија 

улагања у безбедност 

■ Не постоје унапред дефинисана средства на која могу да рачунају најважније 

институције (пре севга полиција) чији рад је од кључног значаја за безбедност

■ Буџет МУП-а Републике Српске не може да испрати технолошки развој у области 

безбедносних технологија. Пример мобилни телефон.

■ Највећи део буџета МУП-а иде на плате запослених, униформе и возила, а за 

технологију остаје недовољно!

■ Недостатак стратешког приступа решавању питања безбедности у свим 

областима и скоро читавом региону. Дошло је до укидања (гашења) развојних 

компоненти система безбедности (нпр. институти и сл.)



ЧИЊЕНИЦЕ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ 
(ОПИС ПРОБЛЕМА)

■ Безбедносни изазови са којима се суочава регион све су већи и 

сложенији

■ Примери – шта недостаје у РС (БиХ):

– Контрола границе

– Аутоматски дактилоскопски систем (АФИС)

– ДНК лабораторија

– Криминалистичка форензика уређаја



ШЕМА РАСПОЛАГАЊА БУЏЕТОМ

■ Процедуре јавних  набавки су 
скоро идентичне

■ Корисници опреме често не 
доносе одлуке него сектори 
који врше набавке

■ Референтна листа добављача 
је на маргини и разне фирме 
преко политичких утицаја 
нарушавају ионако крхак 
безбедносни систем

■ Не може свако све и свашта 
да ради

Министарство 

финансија

МУП

Сектор за 

набавке

Директорат

• Саобраћај

• Форензика

• Информатика

• Веза

• Специјалне 

јединице

• ....



ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА – КАКО 
ОБЕЗБЕДИТИ НОВАЦ
■ Водеће земље света у области безбедности одавно су развиле модалитете 

стратешког развоја и стабилног финансирања безбедности

■ На пример, безбедност саобраћаја не пада у потпуности на све пореске 

обвезнике, већ управо на учеснике у саобраћају који се понашају небезбедно

■ Применом савремене опреме за контролу и санкционисање возача који својим 

понашањем угрожавају своје и туђе животе и имовину, ове земље изградиле су 

завидан систем безбености 

■ Вишеструка корист од улагања у безбедност саобраћаја:

– Чување житова и спречавање повређивања људи

– Смањење трошкова саобраћајних незгода (годишње 170 милиона КМ у РС)

– Новчани приход од казни за возаче који се понашају небезбедно



СТАБИЛАН И НЕЗАВИСАН ИЗВОР СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

■ Стабилно пуњење буџета за безбедност, одвојено од осталих буџета 

■ Независан од свакодневних утицаја на буџет, тренутних „гашења пожара“ 

и „попуњавања рупа“, као и политичких промена и утицаја

■ Могућност стратешког планирања и праћења технолошког развоја

■ Опремање савременом технологијом за адекватан одговор на 

безбедносне изазове (безбедности саобраћаја, опремa за општу и високу 

безбедност)

■ Ефикаснији рад полиције

■ Унапређење безбедности припадника МУП-а Републике Српске

■ Онемогућавање корупције и злоупотреба унутар система



ПИТАЊА      
КОМЕНТАРИ 

ПРИЈЕДЛОЗИ
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