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Сажетак: У раду се говори најпре о нормативном уређењу рације, као
вида ограничења кретања на одређеном простору које спроводи полиција, а
затим се ова радња посматра као криминалистички институт и прати еволуција
кроз научно интересовање за поменути феномен. Учестала примена рација у
домаћој полицијској пракси могла би јој, на први поглед, дати епитет корисног
средства у борби против криминала. Ову тезу аутор је настојао проверити кроз
емпиријско истраживање рација у угоститељским објектима на територији
Србије, спроведено 2017. и 2019. године, у којем је узорак чинило укупно 738
испитаника, 442 грађанина и 296 припадника МУП-а Републике Србије. Дескриптивном статистиком, методом корелације и кроз интервју анализирани су
параметри везани за припрему, циљеве, реализацију, исходе и анализу спроведених рација, као и субјективни осећај у вези учесталости и оправданости
спровођења овакве мере у угоститељским објектима. Добијени подаци су у
дискусији интерпретирани кроз призму упоредне праксе и релевантних студија
о овој врсти полицијске делатности, у оквирима стратегија појачаног полицијског деловања (hot spot policing) и њиховим ефектима на кретање криминала,
чиме су се настојали остварити популаризација питања рација у научним оквирима и унапређење практичног криминалистичког и полицијског деловања,
као научни и друштвени циљеви овог рада. Резултати истраживања показују да
су рације добро прихваћене и међу полицајцима и међу грађанима, иако нема
јасних доказа о њиховим позитивним ефектима на сузбијање криминала. У
недостатку домаћих, аутор се осврнуо на релевантна инострана истраживања,
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која уочавају неколико главних слабости оваквог полицијског деловања на
криминална жаришта – краткотрајност ефеката и тзв. „преливање” криминала.
На крају, уместо спектакуларних акција широког захвата, међу којима већину
погођених чине обични грађани, креаторима стратегија полицијског деловања
сугерише се индивидуални приступ у решавању проблема криминала.
Кључне речи: рација, полиција, криминал, превенција криминала, кретање криминала

Увод
Рација, као термин у криминалистичкој литератури, егзистира одавно.
Мада је колоквијално значење овог термина, мање-више, свима познато, чини
се да се кроз време њена форма мењала, односно да је рација еволуирала. У
изворном смислу, рација представља координисану акцију војне или полицијске силе рестриктивне природе, усмерену на деловање према лицима на унапред одређеном простору. Према Вујаклији овај термин долази од арапске речи
ргаца или ргациа, којим се означава (1) поход мухамедоваца у борби против
неверника, (2) пљачкашки поход, односно (3) потера полиције за сумњивим
особама (Вујаклија 1972).
Због агресивне и рестриктивне природе и чињенице да се спроводи према већем броју људи, при чему се унапред на известан начин сви сматрају могућим преступницима, ова мера обично има негативну конотацију. На нашим
просторима посебно негативан призвук додаје и чињеница да су овакав вид
полицијске акције примењивали и окупатори током Другог светског рата, а
међу познатијим је рација из јануара 1942. године, када је на територији Бачке
од стране мађарске војске убијено више од 4000 људи. У социјалистичкој Југославији рација је детаљно изучавана као полицијска радња превентивнорепресивног карактера, са значајним потенцијалом у спречавању и сузбијању
криминала. Један од најчешћих модалитета рације јесу рације у угоститељским
објектима, које су уједно биле и предмет истраживања овог рада.
Рација је у директној вези са слободом кретања, односно представља
ограничења овог основног људског права. Устав Републике Србије предвиђа
да свако има право да се слободно креће и настањује у Републици Србији, да је
напусти и да се у њу врати (Устав Републике Србије 2006, чл. 39. ст. 1.), док је
у следећем ставу истог члана наведено да се ове слободе могу ограничити законом, ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка, заштите јавног
реда и мира, спречавања ширења заразних болести и одбране Републике Србије (Устав Републике Србије 2006, чл. 39. ст. 2.). Прве две околности су у непосредној вези с предметом истраживања овог рада, те би ваљало указати на
прописе којима су ове норме детаљније разрађене.
Тако, у Законику о кривичном поступку, у делу о овлашћењима полиције
у предистражном поступку, предвиђено је да овај субјекат може ограничити
слободу кретања на одређеном простору у трајању до 8 часова (Законик о кривичном поступку 2011, чл. 286. ст. 2.), ако постоје основи сумње да је изврше136
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но кривично дело за које се гони по службеној дужности, те је полиција дужна
да предузме потребне мере да се пронађе учинилац кривичног дела, да се
учинилац или саучесник не сакрије или не побегне, да се открију и обезбеде
трагови кривичног дела и предмети који могу послужити као доказ, као и да
прикупи сва обавештења која би могла бити од користи за успешно вођење
кривичног поступка (Законик о кривичном поступку 2011, чл. 286. ст. 1.).
Закон о полицији, садржи још детаљније одредбе о ограничењима слободе кретања, условима и начину реализације оваквих мера. Тако, у Седмом
делу овог акта, који се односи на полицијска овлашћења, наведено је да полицијски службеник може, у складу са законом, привремено, а најдуже до осам
часова од доношења одлуке,1 ограничити слободу кретања лицу на одређеном
простору или у објекту, и то ради: 1) спречавања извршења кривичних дела
или прекршаја; 2) проналажења и хапшења учинилаца кривичних дела или
прекршаја; 3) проналажења и хапшења лица за којима се трага; 4) проналажења трагова и предмета који могу послужити као доказ у кривичном и прекршајном поступку (Закон о полицији 2016, чл. 88. ст. 1.). Одлуку о привременом
ограничењу кретања на простору или у објекту доноси директор полиције или
начелник полицијске управе, односно лице који они за то овласте (Закон о
полицији 2016, чл. 88. ст. 2.), а поред начелне забране трајања дужег од 8
часова, предвиђено је да оно не може трајати нити дуже од времена за које је
потребно остварити циљ због којег је ово полицијско овлашћење предузето
(Закон о полицији 2016, чл. 88. ст. 3.).
Један од доајена криминалистичке науке на подручју бивше Југославије,
Водинелић одређује рацију као добро припремљену, муњевиту оперативну
акцију, која се најчешће простире на већој површини (комплекс зграда, улица),
а састоји се у затварању свих одступа са одређеног места у циљу лишења слободе одређених лица и категорија лица (Водинелић 1987; 1996). На истом месту, Водинелић детаљно наводи категорије лица према којима се уобичајено
предузима ова радња, препоруке за њену успешну припрему и спровођење, као
и тактику спровођења in vivo и при томе је одређује као репресивнопревентивну тактичку меру. Како наводи, проналажење чланова банде за којима се трага, криваца из навике и професионалаца, скитница, проститутки, тапкароша, поседника вредности које нису у складу с њиховом личношћу и сл.
представљају, примарну мету овакве полицијске акције (Водинелић 1987, 8889).
Водинелић, иако излаже у потпуности у духу свог времена, ипак уочава
један од основних проблема примене рације, нарочито када се оваква мера
посматра из данашње перспективе у погледу ограничења полицијског деловања и корелације таквог деловања са заштитом основних људских права и слобода. Како каже овај аутор, „политички значај рације огледа се у томе што број
честитих људи који су упали у круг рације далеко премашује број криминалних елемената”, те из тог разлога и њено спровођење „захтева велики такт и
промишљеност” (Водинелић 1987, 89). Ова околност, чини се, представља
„кост у грлу” легитимитета саме мере.
––––––––––––
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У случају потребе ограничења дужег од 8 часова неопходна је одлука суда (чл. 88. ст. 4. ЗП)
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Одређење рације које је поставио Водинелић оставила је јасан траг у каснијој криминалистичкој литератури. Наиме, и остали аутори говоре о
сличним елементима, па и проблемима, када помињу рацију или ограничење
кретања на одређеном простору, додуше, више помињући ове радње под ставком „остале” из сегмента потражних радњи које предузима полиција. Кривокапић још увек детаљно говори о рацији, пишући о њеној природи, али и о
припреми и тактици спровођења (Кривокапић 1996), као и Алексић и Шкулић
(2004), док аутори других уџбеника криминалистике с краја прошлог и почетка
овог века, вероватно сматрајући ову радњу мање значајном и оптерећеном
поменутим дефицитом легитимитета и извесним соц-реалистичким баластом,
помињу само њену дефиницију, као нпр. Симоновић (2004) или у излагањима
чак уопште ни не помињу ову радњу, као нпр. Бановић, Жарковић и Ступар
(2005), Жарковић (2009), Жарковић и Ивановић (2017) итд. На описани начин,
рација је у савременој криминалистичкој литератури, у релативно кратком
временском периоду, прошла пут од детаљног изучавања, преко пуког помињања, до потпуног ишчезнућа.
У новијој иностраној литератури рације се обично посматрају као део
полицијских стратегија појачаног деловања (increasing policing) усмерених ка
смањењу криминала на одређеном простору. Брага са сарадницима наводи да
бројни истраживачи сугеришу постојање значајног груписања криминала у
појединим тачкама (hot spots), те сматрају да се криминал ефикасније може
сузбити уколико би полицијска пажња била усмерена ка таквим местима (Braga, Papachristos and Hureau 2014, 633). Ради се о тзв. Hot spot policing-у, односно полицијском деловању на својеврсне критичне тачке, односно криминална
жаришта.2
Употреба агресивних техника полицијског деловања за сузбијање жаришта криминала носи у себи бројне контроверзе. Оне се понајвише односе на
питање успешности решавања самих проблема криминалних жаришта, посматрано на дужи временски период, као и односа између уложеног и добијеног,
при чему се не мисли само на материјалне вредности и циљ у виду смањења
криминала, него и ризике који постоје по кршење људских права. Тејлор са
сарадницима наводи да, иако је полицијско деловање усмерено на криминална
жаришта прихваћено међу теоретичарима и практичарима, мало је доказа о
ефективности различитих hot spot стратегија (Taylor, Koper and Woods 2011,
149). Брага, у истом тону, сматра да истраживања полицијске праксе не одговарају у потпуности на значајно питање – да ли овакви полицијски програми
имају дугорочне ефекте у подручјима познатим као криминална жаришта
(Braga 2007, 19). Ту је и већ поменуто питање људских права, те и Ростас, го––––––––––––

2
Уопште гледано, тактике полицијског деловања на жаришта криминала могу бити различите,
од потпуно неагресивних, попут настојања да се успоставе и јачају везе са локалном заједницом
(community policing), преко појачаног патролирања и уопште дужег присуства униформисаних
припадника полиције у подручјима угроженим криминалом, до крајње агресивних попут рација
и хапшења виновника широко распрострањених криминалних активности (трговина дрогом,
проституција и сл.) спроведених од стране припадника интервентних полицијских јединица
(SWAT raids). SWAT је акроним од „Special Weapons and Tactics”, док се SWAT јединицама
обично називају добро утрениране полицијске формације за посебне намене.
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ворећи у контексту рација спроведеним према припадницима националних
мањина, наводи да су оне праћене злоупотребама од стране полицијских снага,
укључујући прекомерну употребу силе, кршење приватности, оштећења имовине па и употребу ватреног оружја са смртним исходом (Rostas 2005, 26).
Чини се да наведене околности бацају сенку сумње на легитимитет примене
рација као средства у борби против криминала и траже од креатора полицијских доктрина преиспитивање актуелних стратегија и размишљање о алтернативним решењима. Све наведено представљало је идеју водиљу у истраживању
којим је аутор настојао додатно осветлити феномен оваквих полицијских акција.

Материјал и метод рада
Истраживање на коме се темељи овај рад спроведено је током прве половине 2017. и друге половине 2019. године, а узорак је обухватио укупно 738
испитаника, подељених у две групе. Прву групу чинило је 296 припадника
Дирекције полиције МУП-а Републике Србије, различитих видова (криминалистички полицајци, полицајци опште надлежности, саобраћајни полицајци,
полицајци граничне полиције итд.), а другу 442 грађана Републике Србије,
структурираних у неколико категорија (пунолетни грађани старости до 30 година, студенти КПУ и грађани старији од 30 година). Предмет анализе биле су
рације у угоститељским објектима. Судећи према учесталој примени ове мере
могло би се закључити да она игра значајну улогу у сузбијању криминала, што
је аутор дефинисао као основну хипотезу коју је желео проверити истраживањем поменутог феномена. Научни циљ је доприношење фонду научног сазнања у вези криминалистичке и полицијске делатности, а друштвени унапређење
практичног криминалистичког и полицијског деловања у сузбијању криминала.
Истраживање је спроведено snow ball техником, у форми структуриране
анкете, са вишеструким избором и отвореним питањима. Непосредно спровођење истраживања извршило је 146 студената треће године струковних студија КПУ школске 2016./2017. и 2019./2020. године, тако што су анкетирали по
најмање два припадника полиције из полицијске управе којој територијално
припада место његовог пребивалишта, као и по два грађанина (једног из ниже
и једног из више старосне групе), те су и сами попунили анкетни лист одговарајуће категорије, чиме је добијена просторни захват узорка на целокупну територију Републике, без АП Косово и Метохија. Учешће студената било је
добровољно, а за учешће у спроведеном истраживању добили су по 5 ECTS
бодова из предмета Криминалистичка методика.3 За реализацију истраживања
добијена је сагласност Дирекције полиције МУП-а РС.
Анкетни листови за прву и другу категорију испитаника обухватили су
различите аспекте. Анкетни лист за полицајце садржао је, поред општих података у вези пола, старости, стручне спреме, полицијског профила и стажа у
––––––––––––
3

Што чини 10% од укупног броја бодова које је могуће остварити из предиспитних обавеза на
овом предмету.
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полицији, информације у вези искустава полицајаца у спровођењу рација у
угоститељским објектима. Остала питања односила су се на припрему, циљеве,
реализацију, исходе и анализу спроведених рација, као и субјективни осећај у
вези учесталости и оправданости спровођења овакве мере у угоститељским
објектима.
Анкетни листови за категорију грађана су, поред општих питања (пол,
старост, стручна спрема, занимање), обухватили субјективну оцену испитаника у вези начина поступања полицајаца током спровођења ове радње, као и
субјективну оцену испитаника о учесталости и оправданости спровођења рације у угоститељским објектима.
Током обраде анкетних листова коришћени су дескриптивни статистички метод и метод корелације. Такође, део истраживања састојао се и у
спровођењу полуструктурисаног интервјуа са руководиоцима криминалистичке полиције који су непосредно били ангажовани у планирању и спровођењу рација у угоститељским објектима. Њима је постављен сет другачијих
питања у односу на полицијски узорак, који се углавном односио на стратешко
и организационо виђење примене рације. Поједина њихова запажања дата су у
дискусији рада, како би употпунила слику добијену квантитативним истраживањем.
На крају, потребно је напоменути да је основна слабост спроведеног истраживања делимично заснивање на самопроцени датој од стране припадника
полиције у вези радњи које су сами непосредно спровели. У недостатку ранијих истраживања из ове области у домаћој академској и стручној јавности,
аутор је настојао да потенцијалне слабости поништи коришћењем извора из
иностране литературе, у првом реду везаних за корелацију између полицијских
акција овакве врсте и кретања криминала на одређеном подручју.

Резултати истраживања
„Полицијски” узорак
Од укупно 296 анкетираних полицајаца, 268 (90,5%) су чинили мушкарци, а 28 (9,5%) жене. Просечна старост испитаника износила је око 36 година
(АS=36,8; Mdn=35, StD=8,36). Највише испитаника било је са територије Полицијске управе Београд (7,8%), Чачак (6,1%), Шабац (5,7%), Лесковац (4,7%),
Врање (4,1%) и Ниш (3,4%), док су остале полицијске управе биле заступљене
са мање од 3%. Што се тиче стручне спреме најбројнији су били испитаници са
завршеном средњом школом (54,7%), факултетским образовањем (18,6%) и
вишом школом (22,6%), а остали су чинили 4,1%. Највећи број испитаника,
више од три петине, запослен је у полицији опште надлежности (61,8%), око
четвртине (24%) у криминалистичкој полицији, затим следе испитаници из
реда саобраћајне полиције (8,4%), граничне полиције (3,4%) и остали (2,4%).
Просечан ефективан стаж испитаника у МУП-у је око 15 година (АS=14,6;
StD=8,1).
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Судећи по датим одговорима, анкетирани полицајци имали су богато искуство у спровођењу рација у угоститељским објектима, с обзиром да је 61,1%
одговорило да је у оваквом виду полицијске активности учествовало 11 или
више пута. Са смањењем вредности у понуђеном одговору пада и заступљеност анкетираних (6-10 пута 15,9%, 4-5 пута 11,1%, 2-3 пута 9,1% и једном
2,7%).
Како је претходно наведено, даља питања из анкете подељена су у неколико сегмената – припрема, циљеви, реализација, исход, анализа и лични утисак учесника у вези спровођења рација. Везано за припрему, учесници су одговарали на три питања и то: 1) да ли је пре спровођења рације организована
званична припрема, у смислу упознавања са циљевима спровођења, појединачним задацима, унутрашњим изгледом простора у којем ће бити спроведена
ова мера итд., 2) да ли им је саопштено у који објекат одлазе ради вршења рације и 3) да ли су учесници рације били у обавези да угасе или одложе мобилни телефон пре одласка на извршење службеног задатка.
Само 1% испитаника навео је да припрема није била спроведена, уз став
13,9% испитаника који су рекли да је она спроведена површно, без детаљних
инструкција. Да је припрема рације спроведена задовољавајуће рекло је 39,5%,
а да је спроведена прецизно, са тачном поделом улога и задатака 44,9%. Одговор на ово питање није дало 0,7% испитаника. Што се тиче упознавања са местом на којем ће бити извршена рација, оно је било познато за скоро ¾ испитаника (73,7%), уз 25,7% испитаника са негативним одговором и 0,7% испитаника који нису одговорили на постављено питање. Више од трећине испитаника
(34,5%) морало је да одложи или угаси мобилне телефоне пре одласка на извршење рације, око 2/3, тачније 65,2% није, а један испитаник (0,3%) није дао
одговор.
У вези реализације рације у угоститељским објектима испитаници су се
најпре изјашњавали о циљевима који су требали бити постигнути. Највећи број
испитаника (64,5%) означио је да су циљеви спровођења рације били криминалистички (нпр. лишење слободе конкретних лица, проналазак предмета кривичног дела и сл.), а затим (са 30,7%) следе опште-полицијски циљеви (нпр.
спречавање и откривање прекршаја против ЈРМ) и комунални (4,1%), као што
су асистенција у контроли рада угоститељских објеката од стране инспекцијских служби и сл. Свега 0,7% испитаника рекло је да су циљеви били комбиновани, односно више поменутих циљева истовремено. На изнето надовезивало се питање о исходима, тј. проналаску предмета попут дроге, оружја, предмета који потичу из извршења кривичног дела и сл., а који су могли послужити
као повод за касније покретање кривичног поступка. У 50,7% случајева такви
предмети су пронађени, у 32,4% нису, а у 16,9% случајева проналазак предмета није био циљ саме рације у угоститељском објекту.
Следеће у сету питања о реализацији односило се на субјективну процену оправданости спровођења рације и њених ефеката. Испитаници су могли да
се определе за један од два понуђена одговора, позитиван и негативан, а онда
да у оквиру изабраног одговора одаберу једну или више тврдњи које су се односиле на допринос. Позитивне су биле да је рација доприносила а) очувању
или унапређењу повољног стања безбедности (28%), б) очувању јавног реда и
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мира (13,9%), в) сузбијању криминала на одређеном простору (18,2%), г) враћању поверења грађана у полицију (3,4%), д) ефикаснијем раду инспекцијских
служби и других државних органа или јавних служби (2,4%), ђ) нечему другом
(0,3%) односно више од понуђених одговора истовремено (30,4%).
Summa summarum, позитиван одговор на питање оправданости спровођења рације дало је 96,3%. Занимљиво је приметити да је 3,7% полицајаца
дало негативан одговор. Наиме, они сматрају да рација у угоститељском објекту није имала оправдање и да су представљале демонстрацију силе (0,7%), да
су биле усмерене лично према власнику угоститељских објеката (0,7%), представљале непотребно узнемиравање гостију угоститељског објекта (1,4%),
нешто друго (0,7%) или комбинацију више понуђених одговора (0,3%).
Везано за анализу предузетих рација у угоститељским објектима, испитаници су се изјаснили да је у 15,5% случајева спроведена анализа мере, у циљу отклањања уочених недостатака у поступању и побољшања ефикасности, и
то на нивоу руководећег састава, док је у још 46,3% случајева таква анализа
обухватила и руководећи састав полиције и непосредне извршиоце, тј. полицајце. У 37,5% случајева анализа није извршена, док 0,7% испитаника није
одговорило на постављено питање.
У вези личног утиска разматрана су два фактора, учесталост и оправданост спровођења рација уопште, применом Ликертове скале. У оба случаја
полицајци су могли да изаберу вредност од 1 до 5, где је 1 ретко, односно неоправдано, 3 неутрално, а 5 врло често, односно у потпуности оправдано. Укратко, полицајци сматрају да се рације у угоститељским објектима спроводе с
оптималном учесталошћу, тј. ни ретко ни често (48,3% испитаника) и да су
врло односно у потпуности оправдане (69,6%). Добијене податке најбоље илуструје приказани дијаграм.
Графикон бр. 1. – Приказ учесталости и оправданости спровођења рација у
угоститељским објектима из перспективе полицајаца

Извор: истраживање аутора
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Применом методе Спирманове корелације установљено је да постоји позитивна статистички значајна веза слабог интензитета између старости испитаника и оцене учесталости спровођења рација (ro=0,149, n=296, p<0,01), односно година стажа и оцене учесталости (ro=0,193, n=294, p<0,001). С друге
стране, када се разматра корелација између степена стручне спреме, старости
или радног стажа у полицији, с једне стране, са оценом оправданости спроведених рација, с друге, таква веза не постоји.
Табела бр. 1. – Корелација година старости и стажа са оценом учесталости и оправданости спровођења рација у угоститељским објектима из перспективе полицајаца
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„Грађански” узорак
Остали испитаници били су подељени у три категорије и то: а) млађи
испитаници (до 30 година) – 148 испитаника (33,5%), б) старији испитаници
(30 и више година) – 148 испитаника (33,5%) и в) студенти Криминалистичкополицијског универзитета – 146 испитаника (33%). Последња наведена категорија по карактеристикама је ближа полицијском делу узорка, али је ипак сврстана у тзв. „грађански” узорак, првенствено због тога што студенти КПУ представљају прелазну категорију између грађанске и полицијске категорије и у
формалном смислу још увек не припадају систему МУП-а. Ипак, због поменутих околности приликом приказивања података из истраживања углавном су
представљени као посебан ентитет.
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Од укупно 442 испитаника у овој категорији, било је 279 (63,1%) мушкараца и 163 (36,9%) жена. Просечна старост испитаника износила је око 29 година (АS=28,99; Mdn=24, StD=10,04). Слично као и код „полицијског” узорка,
најзаступљенији су били испитаници из Београда (10,6%), затим Шапца
(5,2%), Лесковца (5%), Ниша (4,1%), Ивањице (3,4%) и Врања (3,2%), док су
остала места имали заступљеност мању од 3%. Што се тиче стручне спреме
најбројнији су били испитаници са завршеном средњом школом (72,1%), факултетским образовањем (6,1%) и вишом школом (12,7%), а остали су чинили
9%. Као и на образовање, обликовање узорка одразило се, очекивано, и на однос занимања, који убедљиво иде у корист студената (47,7%). Следе генеричка
занимања радник (5,9%), трговац (3,6%), економиста (2,9%) и остали, са
учешћем мањим од 2%. И испитаници из овог дела узорка имали су солидно
искуство везано за присуство рацијама у угоститељским или неким другим
објектима, при чему је једном оваквом догађају присуствовало 27,1%, 2-3 пута
35,3%, 4-5 пута 14,3%, 6-10 пута 5% и више од 11 пута 3,4%.
Прво у низу питања односило се на понашање полицијских службеника
приликом спровођења рације у угоститељским објектима. И овде је примењена
Ликертова скала, при чему су испитаници могли да дају један од пет понуђених
одговора у распону од „изузетно некоректно”, преко неутралног, до „изузетно
коректно”.4 На први поглед видљиво је да не постоји значајније одступање у
датим одговорима, односно да студенти КПУ цене поступање будућих колега
без значајнијих одступања у односу на остале грађане. Генерално, може се рећи
да је утисак о понашању полицијских службеника позитиван, јер више од 50%
испитаника даје оцену „коректан” и још око 5% оцену „изузетно коректан”, уз
29% односно 21% неутралних, зависно од категорије испитаника.
Графикон бр. 2. – Виђење понашања полицајаца приликом спровођења рације,
из перспективе грађана и студената КПУ

Извор: истраживање аутора
––––––––––––
4

Из узорка су искључени испитаници који никад нису присуствовали рацији у угоститељским
објектима. Таквих је било 28,1% међу студентима КПУ и 8,8% у остатку „грађанског” узорка.
Након тога, примењено је пондерисање преосталог узорка.
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По истом принципу утврђивано је субјективно осећање испитаника током спровођења рације у угоститељским објектима, у распону од „изузетно
непријатно” преко неутралног до „изузетног пријатног”. Резултати говоре је
натполовична већина испитаника индиферентна у том погледу (56,4% у општем узорку и 65,71% међу студентима КПУ) уз (очекивано) благо појачану
непријатност у општем узорку и нешто више изражен осећај пријатности међу
студентима КПУ.
Графикон бр. 3. – Субјективни осећај током спровођења рације,
из перспективе грађана и студената КПУ

Извор: истраживање аутора

Следеће питање односило се на оправдање и ефекте који су постигнути
спровођењем рације у угоститељским објектима. Као и у полицијском узорку,
испитаници су могли да се определе за један од два понуђена одговора, позитиван и негативан, а онда да у оквиру изабраног одговора одаберу једну или
више тврдњи које су се односиле на постигнуте ефекте. Не постоје значајна
одступања у обе поткатегорије, с обзиром да су испитаници у оба случаја нашли спроведене рације за оправдане. Очекивано, испитаници из реда студената
КПУ су у већем броју нашли рације за оправдане, у односу на остатак испитаника. Као доминантне ефекте спроведених рација у угоститељским објектима
испитаници су видели (студенти КПУ – остали): а) очување или унапређење
повољног стања безбедности (13,59% - 12,45%), б) очување јавног реда и мира
(30,09% - 26%), в) сузбијање криминала на одређеном простору (12,62% 18,68%), г) враћање поверења грађана у полицију (0% - 3,29%), д) ефикаснији
рад инспекцијских служби и других државних органа или јавних служби (0% 1,46%). У графикону испод позитивни и негативни одговори приказани су
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упоредо са подацима добијеним од стране испитаника из полицијског дела
узорка.
Графикон бр. 4. – Оправданост спровођења рације у угоститељским објектима, из
перспективе полицајаца, грађана и студената КПУ

Извор: истраживање аутора

На крају, испитаници из грађанског узорка били с у могућности да дају
субјективну процену учесталости и оправданости вршења рација у угоститељским објектима у месту у којем живе. Као и у претходним случајевима вредности, испитаници су могли да изаберу вредност од 1 до 5, где је 1 ретко, односно најмање оправдано, 3 неутрално, а 5 врло често, односно у потпуности оправдано. Добијене вредности упоређене су са вредностима добијеним из полицијског узорка, где се јасно види сличност последње наведених са резултатима
добијеним од студената КПУ, нарочито по питању оправданости спровођења
рација.
Применом методе Спирманове корелације установљено је да код студената КПУ не постоји статистички значајна веза између година старости и
односа према учесталости и оправданости рације, док је код остатка
грађанског узорка видљива статистичка веза слабог интензитета позитивног
правца између старости и оцене оправданости спроведених рација (ro=0,154,
n=296, p<0,008). Статистички значајна веза такође не постоји ни када се у овој
категорији испитаника посматра однос образовања и став према учесталости и
оправданости спровођења рација у угоститељским објектима. Осим наведених
података, аутор рада спровео је и полуструктурисане интервјуе са десет припадника полиције који су учествовали у планирању и спровођењу рација у
угоститељским објектима, а запажања из тих разговора унета су у делу под
следећим насловом.
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Графикон бр. 5. – Субјективна процена оправданости и учесталости спровођења
рације у угоститељским објектима, из перспективе полицајаца (лево),
грађана (у средини) и студената КПУ (десно)

Извор: истраживање аутора

Дискусија
У јавно доступним евиденцијама о раду МУП-а не постоје званичне статистике о броју спроведених рација, али судећи по резултатима истраживања,
могло би се рећи да рација, као агресивна полицијска стратегија, има широку
примену у полицијској пракси у Србији. Више од 60% анкетираних припадника полиције учествовало је у оваквим акцијама 11 или више пута, а са смањењем вредности у понуђеном одговору значајно пада и заступљеност анкетираних полицајаца.
С обзиром на значај оваквих полицијских акција и потенцијалне ризике,
забрињава податак да је 14,9% испитаника нашло да припрема није спроведена
уопште или је спроведена површно, без детаљних инструкција. Друга околност
која привлачи пажњу јесте да четвртина испитаника (25,7%) није унапред знала место на којем ће се спровести рација, као и да је више од трећине испитаника (34,5%) морало да одложи или угаси мобилне телефоне пре одласка на
извршење рације. У интервјуу са припадницима полиције могло се чути да се
је такав приступ последица неповерења према полицајцима због ризика од
„цурења информација”, што би могло водити неуспеху будуће акције. Овакве
околности спровођења рације у угоститељским објектима једним делом објашњавају и претходно поменуту немогућност потпуне припреме, али отварају
друга, изузетно значајна питања везана за етику полицијске професије и интегритет њених припадника.
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Извесно је да грађани ову активност виде у највећем броју као активност
којом се постиже боље стање јавног реда (29,3% испитаника), док су криминалистички циљеви на другом месту (26,2% испитаника). Полицајци имају другачији поглед на ствари и сматрају да се циљеви који се постижу рацијама у
угоститељским објектима првенствено криминалистички (64,5% испитаника),
док нешто мањи број види ту активност као појаву која доприноси бољем стању јавног реда и мира (30,7% испитаника). Криминалистичку природу требао
би да потврди податак да су у 50,7% случајева рација у угоститељским објектима пронађени предмети који су довели до покретања кривичног поступка,
односно лица која су била предмет потраге.
Добијени податак, ипак, треба посматрати у контексту неколико околности. Наиме, чињеница да је у 50% случајева рација у угоститељским објектима
пронађен неки предмет имплицира да у исто толико случајева такви предмети
или лица нису пронађени, односно да је ограничење кретања спроведено према
лицима који нису ничим изазвали сумњу на неко незаконито понашање, при
чему су претпоставке полиције на незаконито понашање гостију угоститељских објеката показале као потпуно неоправдане. Такође, из интервјуа с полицијским службеницима могло се чути да су најчешће пронађени предмети мање количине наркотика код мањег броја присутних лица, те се и у случају
проналаска таквих предмета може поставити питање да ли би се исти резултат
добио и уколико би се методом случајног узорка претресао исти број људи на
улици. Уколико би одговор био потврдан, а претходно поменута вероватноћа
на нивоу од 50% иде у том правцу, теза о угоститељском објекту као жаришту
криминала била би погрешна, па и овакав захват полиције у потпуности би
изгубио оправдање и постао правно и логички неодржив.
Изнета размишљања доводе нас на терен побуда за вршење рација у
конкретним угоститељским објектима, као и до анализе спроведених мера у
циљу планирања будућих активности. Претходни податак о проналаску предмета који индицирају криминалну активност у 50% рација треба додатно осветлити чињеницом добијеном током интервјуа, да полиција такве предмете
обично пронађе код свега пар особа, од неколико десетина (или стотина, када
су у питању ноћни клубови) који се затекну у угоститељском објекту, па је,
заправо, прави однос пронађених инкриминисаних предмета по броју лица
којима је ограничено кретање на далеко нижем нивоу од 50% и мери се у промилима. Када се узме у обзир да се рације у угоститељским објектима обично
врше у ударним вечерњим терминима, током викенда, када је највећа посећеност таквих објеката, поставља се питање шта је прави циљ њиховог спровођења и да ли релативно скромни резултати могу оправдати висок ниво ограничења елементарних људских права већег броја грађана.
Скромни резултати рација у угоститељским објектима наводе на размишљање о стварним циљевима које полицијски менаџмент желе постићи. Post
festum анализа спроведених акција од стране полицијског кадра могла би дати
поузданије и јасније препоруке у погледу оправданости и праваца даљег деловања. Међутим, резултати анкете међу полицајцима говоре да у непуне две
петине случајева (37,5%) таква анализа изостаје па би се могло закључити да је
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одлука о предузимању овакве мере у великом броју случајева базирана произвољно или на недовољно јасним критеријумима.
Одговор би се могао тражити у много прагматичнијем контексту. Блетмен са сарадницима наводи да државне интервенције оваквог типа стварају
илузију локалне контроле (Blattman, Green Ortega and Tobón 2017, 37). Такође,
интервјуисани полицајци наводе да се као објекти у којима се врше рације
често бирају кафеи или клубови који су омиљена места „жестоких момака са
врућег асфалта”, односно они кафеи или клубови у којима се очекује њихово
присуство. У тренуцима одвијања рације оваква лица бивају прегледана/претресана на очиглед других посетилаца, што ови доживљавају као вид
својеврсног понижења пред очима присутних, а полицајци као макар и привремени тријумф добра над злом у вечитој игри „мачке и миша”. И чини се да је
управо то прави ефекат рације у угоститељском објекту – њено симболично
дејство на присутне, оне на које је рација усмерена и посматраче, које ствара
илузију да држава чврсто држи ствари под контролом и шаље поруку да будно
мотри на „неваљале” припаднике друштва.
Када се, у контексту претходно наведеног, говори о циљевима који су
требали да буду постигнути рацијама, односно рацијама и њиховом утицају на
кретање криминала на одређеном подручју, неопходно је напоменути да у Србији не постоје објављени радови у којима је корелација ова два феномена
тема истраживања. У упоредној пракси оваква истраживања су бројна и углавном указују на ограничене ефекте примене агресивних полицијских тактика.
Коен са сарадницима наводи да након првобитних значајних ефеката код рација у објектима где се врши интензивна продаја наркотика, у периоду краћем од
четири месеца након престанка активности нарко тржишта имају тенденцију
да се врате на пре-интервентно стање (Cohen, Gorr and Singh 2003, 289-290).
Брага са сарадницима указује на мало смањење позива грађана у вези криминала у подручјима деловања и статистички значајно смањење криминала дрога
у зонама интервенције, које је у великој мери нестало када су интервенције
престале (Braga, Papachristos and Hureau 2014, 646, 648). Сличне закључке, који
углавном указују на скромно смањење обима криминала и непостојање дугорочних ефеката могуће је пронаћи и код Кима са сарадницима (Kim, Phillips,
Wheeler 2019, 193–194), Јакобсонове (2019, 14), Новака са сарадницима (Novak, Hartman, Holsinger and Turner 1999, 186) итд.
Осим краткорочности, један од споредних ефеката hot spot policing-а јесте и релокација криминалних жаришта. Аутори студија о корелацији ове врсте
полицијског деловања и кретања криминала, попут Браге (2007, 19) или Блетмена са сарадницима (2017, 35), уочавају закономерности које означавају термином „преливање” криминала (енгл. Spillovers). Наиме, криминална позорница делује по принципу спојених посуда, те се појачаним деловањем на једно
жариште криминална активност потискује на рубна подручја и друге локације
на којима таква полицијска активност не постоји. Поменути феномен такође
ставља знак питања поред рације као стратегије појачаног полицијског деловања.
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Када говоримо о субјективној процени учесталости и оправданости
спровођења рација у угоститељским објектима, резултати истраживања показали су да полицајци (очекивано) виде ту активност као оправдану (96,3% испитаника), док су студенти КПУ (83,49%) још увек ближи грађанском узорку
(80,22%) него полицијском. Међутим, видљиво је да су код све три категорије
ови удели на изузетно високом нивоу, па и у грађанском делу узорка, где се
више од ⅘ испитаника изјаснило позитивно о учесталости и оправданости
примене ове мере. Овде, ипак, треба имати у виду значајно ограничење истраживања, поменуто и у методолошком оквиру, а то је самопроцена резултата од
стране полицајаца, која нужно у себи носи и дозу субјективности, те и добијене резултате треба гледати кроз ову призму.
Установљено је да образовање испитаника нема утицаја на исказани
став. С друге стране, старост испитаника показује статистичку повезаност са
добијеним резултатом, те с годинама старости испитаника расте и степен позитивног односа према истраживаном феномену. Начелно позитиван став присутан је и у ранијим истраживањима (нпр. Braga, Papachristos and Hureau 2014,
658), исто као и израженија подршка старијих (Зекавица и Кешетовић 2015,
41). Могло би се рећи да поменуте полицијске стратегије готово увек уживају
подршку лаика који немају јасну представу о суштини борбе против криминала, кривичном поступку и свој његовој формалности. За грађане-очевице рација вероватно представља врхунац борбе против криминала, материјалну радњу
са стварним ефектом, тријумф добрих момака над лошим и, вођени том идејом, они свесно пристају на ограничење сопствене слободе, верујући да је то
мало одрицање, које дају у циљу остваривања племенитог циља, потпуно оправдано.5 Наравно, при томе у њиховом видокругу не налази се чињеница да је
од рације до евентуалне судске пресуде дуг пут, са бројним ћорсокацима који,
нажалост, не воде у правцу било каквог утицаја на сузбијање криминала.
Када већ говоримо о погледима грађана у вези рација у угоститељским
објектима, неопходно је поменути да у спроведеном истраживању није било
доказа о партиципацији грађана у одлучивања о правцима деловања полиције
овим средством. Брага наглашава управо тај елемент, потребу да се више зна о
ефектима hot spot policing-а на локалну заједницу којој полиција служи (Braga,
Papachristos and Hureau 2014, 659). Ово тим више јер су у упоредним полицијским праксама забележени случајеви у којима је појачано полицијско деловање више него добродошло у појединим градским срединама, али исто тако и
они у којима је исто поступање било критиковано и праћено већим бројем
жалби грађана због прекорачења овлашћења и прекомерне употребе силе (Braga 2007, 20).
––––––––––––
5

Кесић, говорећи о полицијској субкултури и бруталности уочава лакшу рационализацију насиља уколико је оно усмерено ка племенитим циљевима. Видети у Зоран Кесић, Полицијска
бруталност и тортура, НБП, 2018, (23)1, стр. 48. Мада се код рације не ради о насиљу, већ о мери
која се спроводи на основу одговарајућих правних аката, може се уочити исти принцип лакше
рационализације и оправдања својеврсног трпљења пасивних субјеката рације – грађана, који су
уверени у оправданост њиховог трпљења зарад остварења вишег циља. Тиме се објашњава
начелно позитиван став према начелно негативном, односно стресном искуству.
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На крају, пажњу заслужује још једно, претходно само поменуто питање
– питање трошкова спровођења рација у угоститељским објектима. Наиме,
значајно питање у управљању било којом организацијом представља и питање
трошкова и односа трошкова и оствареног резултата, односно cost – benefit
анализа. Разматрајући ово питање Блетмен са сарадницима наводи да постоје
стварни логистички трошкови у вези координације и деловања полицијских
јединица (Blattman, Green, Ortega and Tobón 2017, 35). У вези анализе спровођења рација у угоститељским објектима из овог истраживања раније је поменуто да је било каква анализа спроведених рација изостала у 37,5%
случајева, а томе треба додати да, према сазнањима добијеним од интервјуисаних полицијских службеника руководећег састава, анализе трошкова нису
биле укључене у анализе спроведених рација у преосталим случајевима. Овакво стање не представља посебност стања у српској полицији. Напротив, такве
анализе изостају и у пракси других полиција, па чак и у студијама о односу hot
spot policing-а и кретању криминала.6

Закључак
Рације се у савременој литератури виде на различите начине, од корисног средства за контролу криминала на неком подручју, па до „драматичних и
трауматичних полицијских акција” (Hill 2016, 55). Поставља се логично питање – шта од наведеног највише одговара истини и да ли је и у којој мери оправдано примењивати их? У претходним редовима извршена је анализа законских решења којима је ова област уређена у Србији, анализа релевантне уџбеничке литературе из домена криминалистике, као и анализа актуелне полицијске праксе у Србији која се односила на примену рација у угоститељским објектима. Све наведено посматрано је кроз призму упоредне праксе и релевантних студија о овој врсти полицијске делатности, у оквирима стратегија појачаног полицијског деловања, и њиховим ефектима на кретање криминала.
Претходне анализе одредаба ЗКП доводе нас до закључка да је законодавац приликом одређивања ове крајње рестриктивне мере, која значајно задире
у основна људска права, био примарно орјентисан циљевима кривичног поступка in concreto. У том светлу, a имајући у виду уставне одредбе о слободи
кретања, треба посматрати норме Законика у којима се говори о могућности
ограничавања кретања на одређеном простору. Наиме, са становишта актуелног кривичног права била би неодржива ситуација у којој се на овај начин истовремено наступа према већем броју људи а да се при томе нема у виду одређено кривично дело. Супротна пракса била би флагрантно кршење Устава.
Уставне одредбе о ограничењу кретања у циљу очувања јавног реда и мира
треба посматрати пре свега у светлу јавних окупљања.
––––––––––––
6

Брага са сарадницима наводи да ниједна од 19 студија које су биле предмет проучавања његовог тима, а односиле су се на ефекте hot spot policing-а није садржала такву анализу, види у
Braga, Papachristos and Hureau 2014, 659.
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Закон о полицији, промовишући могућности ограничења кретања ради
постизања других циљева, попут спречавање извршења кривичних дела, па и
прекршаја, значајно шири могућност за вршење рација. Иако су нормативно
дозвољене, поставља се питање њиховог легитимитета, а уколико се посматрају рације у угоститељским објектима, као једна од њихових најчешћих форми,
ово питање се своди на питање мере, односно сразмерности између потенцијалне опасности, примењеног средства и добијеног резултата – да ли је оправдано деловати према десетинама присутних који својим понашањем нису дали
повода за интервенцију полиције и ограничавати им једно од уставних права,
због (релативно ниског нивоа) сумње да се међу њима налази и учинилац кривичног дела или прекршаја? Тиме се у великој мери долази у домен тзв.
„случајног налаза” који би тешко могао оправдати врсту и интензитет задирања у поменуто уставно право.
Анализа релевантне уџбеничке литературе из домена криминалистике
посвећене студентима високих полицијских школа и правних факултета говори да рација губи на значају у академским круговима. Од детаљно описаног
института, са покушајима одређивања његове природе и разрађивања стратешких и оперативних питања од стране Водинелића и Алексића, излагања о овој
радњи свела су се на пуко помињање или су у потпуности изостављена. У прилог изнетој тврдњи говори и чињеница да у претходних тридесетак и више
година ни не постоје научни или стручни радови који обрађују ову тематику.
Са друге стране, супротно замрлом академском егзистирању, рације су итекако
живе у пракси, што представља аномалију per se.
Анализа полицијских рација спроведених у угоститељским објектима у
Србији говори нам да не постоје јасни критеријуми на основу којих се опредељује објекат деловања, да често изостаје адекватна припрема, а анализа
учињеног још чешће, уз извесне сумње у етичност и професионални интегритет појединаца из реда полицијских службеника. Штавише, не постоје докази
да су оваква деловања део шире стратегије усмерене на смањење криминала на
одређеном подручју, већ акције ad hoc карактера, при чему се стиче утисак да
полиција још увек доживљава питање безбедности локалне заједнице као властити прерогатив, што подразумева изостанак било каквог њеног учешћа у планирању полицијских активности ове врсте. Истраживање није пружило доказе
о постојању анализе трошкова спрам остварених резултата, те није могуће
сагледати ни економску оправданост оваквог полицијског деловања.
Па, ако ствари стоје како је описано, поставља се логично питање – зашто полиција предузима рације? Чини се да би одговор требало тражити на симболичном нивоу – у питању је активност у којој полиција демонстрира силу,
радо виђен елемент колорита домаћег и регионалног поднебља, перформанс за
јавност у којем се ствара утисак да полиција чврсто држи ствари под контролом и у којем лоши момци – криминалци на тренутак губе погодности презумпције невиности и бивају постиђени пред очима осталог света. Грађани као
посматрачи, и сами погођени њеном применом, лако рационализују и оправдавају властито трпљење зарад вишег циља, те су на тај начин задовољни сви, и
полицајци, који воде часну ad hoc борбу против криминала, и грађани, који су
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њени сведоци. Дугорочно, задовољни би могли бити и криминалци, пошто им
ова врста полицијског деловања доноси ореол мучеништва, неопходан у биографији зарад потврђивања статуса у криминалним круговима, док неизвестан
судски поступак за лакша кривична дела откривена рацијом на крају може
донети и ослобађање од оптужбе и коначни осећај тријумфа.
И, где је решење? Уколико би постојала воља да се у полицијском деловању избегну reality елементи одговор је врло једноставан. Наиме, криминална
активност је увек дело појединца, односно групе појединаца који су се удружили у реализацији криминалног циља, па би и криминалистичко-полицијску
делатност требало усмерити ка индивидуи, односно индивидуама које су дела
извршили. Како примећује Блетмен са сарадницима, тачно је да се криминал
концентрише на одређеним жариштима, али ако се криминал истовремено
лако просторно дистрибуира, онда приступ деловања на та места може бити
погрешан – уместо тога боље решење би било циљање људи који чине кривична дела (Blattman, Green, Ortega and Tobón, 2017, 37).7 За то често нису потребне ни грандиозне акције, интервентни тимови, ни присутна публика, само
квалитетни докази који ће обезбедити повољан исход кривичног поступка. До
њих, наравно, није лако доћи, овај поступак захтева дуготрајан и предан рад,
али на крају нуди сатисфакцију и дуготрајно видљиве ефекте. Креатори полицијских стратегија требало би, између осталог, да се питају да ли су блажим
средством могли постићи одговарајући, дугорочно гледано и повољнији циљ,
што би, између осталог, благотворно деловало на стање људских права већине
недужних грађана погођених рацијом и представљало оживотворење једног од
начела криминалистике – начела економичности.
На крају, чини се да би се могло одговорити на питање из наслова – да,
рација је постепено нестала из зоне интересовања криминалистичке науке, у
пракси је и даље прилично жива и често представља демонстрацију силе упитне употребне вредности.
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POLICE RAIDS IN THEORY AND PRACTICE –
RELICT OF OLD SCHOOL CRIMINALISTICS OR JUST
A DEMONSTRATION OF FORCE

Summary: The paper first discusses the normative regulation of the raid, as a
type of restriction of movement in a certain area, which is carried out by the police,
and then this action is viewed as a criminalistic institute and its evolution is followed
through scientific interest in the mentioned phenomenon. Frequent application of
raids in domestic police practice could, at first glance, give it the epithet of a useful
tool in the fight against crime. The author tried to examine this thesis through empirical research of raids in catering facilities on the territory of Serbia, conducted
during 2017 and 2019, in which the sample consisted of a total of 738 respondents,
442 citizens and 296 members of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia.
Parameters related to the preparation, objectives, implementation, outcomes and
analysis of the conducted raids were analyzed by descriptive statistics, correlation
method and interview, as well as the subjective feeling of respondents regarding the
frequency and justification of implementing such a measure. The obtained data were
interpreted in the discussion through the prism of comparative practice and relevant
studies on this type of police activity, within the strategies of enhanced police action
(hot spot policing) and their effects on the situation of crime. In this way, author
tried to popularize the issue of raids in the scientific framework and to improve the
practical criminalistic and police activities, as scientific and social goals of this paper. The results of the research show that the raids are well received both among
police officers and among citizens, although there is no clear evidence of their positive effects on crime prevention. In the absence of domestic ones, the author referred
to the relevant foreign researches, which notice several main weaknesses of this kind
of police action on criminal hotspots – short-term effects and the so-called. “spillovers” of crime. In the end, instead of spectacular large-scale actions, among which
––––––––––––
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the majority of affected are ordinary citizens, the creators of police action strategies
are suggested an individual approach in solving the problem of crime.
Keywords: police raids, police, criminal, crime prevention, crime tendencies

Introduction
As a term used in criminalistic literature, raid has been present for a long time.
Although the colloquial meaning of this term is more or less known to everyone, it
seems that over time its form has changed, so that the raid has evolved in a way. In
the original sense, a raid is a coordinated restrictive action of a military or police
force, aimed at acting on persons in a predetermined area. According to Vujaklija,
this term comes from the Arabic word rgaca or rgacia, which means (1) a campaign
of Mohammedans in the fight against heretics, (2) a robbery campaign, or (3) a police chase for suspicious persons. (Vujaklija 1972).
This measure usually has a negative connotation, due to its aggressive and restrictive nature and the fact that it is carried out against a larger number of people, as
well as due to the fact that, in a certain way, everyone is considered a possible
criminal. In our region, the fact that this type of police action was used by the occupiers during WW II adds a particularly negative tone. The most notorious among
them was the raid of January 1942, when more than 4,000 people were killed by the
Hungarian army in Bačka. In socialist Yugoslavia, the raid was studied in detail as a
police action of a preventive and repressive nature, with significant potential in preventing and combating crime. Among the most common modalities of raids are raids
in catering facilities, which were also the subject of research in this paper.
The raid is directly related to freedom of movement, i.e. it represents restrictions on this fundamental human right. The Constitution of the Republic of Serbia
provides that everyone has the right to move and reside freely in the Republic of
Serbia, to leave it and return to it (Constitution of the Republic of Serbia 2006, Art.
39, para. 1), while the next paragraph of the same article states that these freedoms
may be restricted by law, if necessary for the conduct of criminal proceedings, protection of public order and peace, prevention of the spread of infectious diseases and
defense of the Republic of Serbia (Constitution of the Republic of Serbia 2006, Art.
39, para. 2). The first two circumstances are directly related to the subject matter
under research of this paper, and it would be worth pointing out the regulations
which elaborate these norms in more detail.
Thus, the Criminal Procedure Code, in the part on the powers of the police in
pre-trial proceedings, specifies that police may restrict freedom of movement in a
certain area for up to 8 hours (Criminal Procedure Code 2011, Art. 286, para. 2), if
there are grounds for suspicion that a criminal offense has been committed, police
officers are obliged to take the necessary measures to find the perpetrator of the
criminal offense, to prevent perpetrator to hide or escape, to find and provide traces
of criminal offenses that may serve as evidence, as well as to collect all information
that could be useful for the successful conduct of criminal proceedings (Criminal
Procedure Code 2011, Art. 286, para. 1).
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The Law on Police contains even more detailed provisions related to the restrictions on freedom of movement, conditions and manner of implementation of
such measures. Thus, in the Seventh Part of this act, which refers to police powers, it
is stated that a police officer may, in accordance with the law, temporarily, and for a
maximum of eight hours from the decision,8 restrict a person's freedom of movement
in a certain area or facility, in order to: 1) prevent the commission of criminal offenses or misdemeanors; 2) find and arrest perpetrators of criminal offenses or misdemeanors; 3) find and arrest wanted persons; 4) find traces and objects that can
serve as evidence in criminal and misdemeanor proceedings (Law on Police 2016,
Art. 88, para. 1). The decision on temporary restriction of movement in the area or
facility is made by the director of the police or the head of the local police administration, or a person authorized by them (Law on Police 2016, Art. 88, para. 2). In
addition to the general provision stipulating its duration (8 hours), it is envisaged
that it cannot last longer than the time necessary to achieve the goal for which this
police action is undertaken (Law on Police 2016, Art. 88, para. 3).
One of the doyens of criminalistic science in the former Yugoslavia,
Vodinelić defined the police raid as a well-prepared, extremely fast action, which
usually spreads over a larger area (complex of buildings, streets), and consists of
closing all exits from a certain place in order to apprehend certain persons and categories of persons (Vodinelić 1987; 1996). Vodinelić also gives a detailed list of the
categories of persons against whom this action is usually taken, recommendations
for its successful preparation and implementation, as well as the tactics of implementation in vivo, and defines it as a repressive-preventive tactical measure. According to him, finding wanted gang members, criminals, vagrants, prostitutes, scalpers,
persons in possession of valuables that are not in line with their personality, etc. are
the primary target of such police action (Vodinelić 1987, 88-89).
Vodinelić, although elaborating on the subject matter entirely in the spirit of
his time, still noticed one of the basic problems of the raid, especially when such a
measure is viewed from today's perspective in terms of limiting police action and
correlating such action with the protection of fundamental human rights and freedoms. According to this author, “the political significance of the raid is reflected in
the fact that the number of honest people who are encompassed by the raid by far
exceeds the number of criminal elements”, and for that reason its implementation
“requires great tact and forethought” (Vodinelić 1987, 89). This circumstance, it
seems, represents the “bone in the throat” of the legitimacy of the measure itself.
The definition of the raid offered by Vodinelić left a clear trace in the later
criminalistic literature. Namely, other authors wrote about similar elements, and
even problems, when they mentioned the raids or restriction of movement in a certain area, although mentioning these actions under the item “other” within the segment of search actions undertaken by the police. Krivokapić elaborated on the topic
of the raid, writing about its nature, but also about the preparation and tactics of
implementation (Krivokapić 1996), and so did Aleksić and Škulić (2004), while the
––––––––––––
8

In case of the need for a restriction longer than 8 hours, a court decision is necessary (Art. 88, para. 4
of the LP)
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authors of other criminalistic textbooks dating from the end of the past and the beginning of this century, such as Simonović (2004), probably seeing it as a less significant action, burdened by the mentioned deficit of legitimacy and a certain socialrealistic ballast, mentioned only its definition or chose to not even mention this police action in their textbooks at all, such as Banović, Žarković and Stupar (2005),
Žarković (2009), Žarković and Ivanović (2017), etc. In the manner described above
the raid has gone all the way from an elaborately examined police action, through a
simple mention, to complete disappearance from the modern criminalistics literature
in a relatively short period of time,.
In recent foreign literature, raids are usually viewed as part of increasing policing strategies aimed at reducing crime in a particular area. Braga and his associates state that numerous researchers suggest the existence of a significant grouping
of crime in certain points (hot spots), and believe that crime can be suppressed more
effectively if police attention is focused on such places (Braga, Papachristos and
Hureau 2014, 633). It is the concept of the so-called hot spot policing, i.e. police
actions focusing on certain critical points or criminal hotspots.9
The use of aggressive policing techniques to combat crime hotspots carries
with it a number of controversies. They mostly refer to the issue of the success of
solving the problems of criminal hotspots observed over a longer period of time, as
well as the relationship between the invested and obtained, not only in terms of material values, and the goal of reducing crime, but also the risks of human rights violation. Taylor and associates state that, although policing focused on criminal hotspots
is accepted among theorists and practitioners, there is little evidence of the effectiveness of different hot spot strategies (Taylor, Koper and Woods 2011, 149).
Braga, in the same vein, believes that research on police practice does not fully answer the important question - whether such police programs have long-term effects
in areas known as criminal hotspots (Braga 2007, 19). There is also the already mentioned issue of human rights, and Rostas, speaking in the context of raids against
members of national minorities, states that they are accompanied by abuses by police officers, including excessive use of force, violation of privacy, property damage
and the use of firearms with fatal outcome (Rostas 2005, 26). These circumstances
seem to cast doubt on the legitimacy of the use of raids as a means of combating
crime and require the creators of police doctrines to reconsider current strategies and
think about alternative solutions. All of the above was the guiding idea in the research by which the author sought to shed additional light on the phenomenon of
such police actions.

––––––––––––
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In general, police tactics for crime hotspots can range from completely non-aggressive, such as efforts
to establish and strengthen links with the local community (community policing), through increased
patrolling and a generally longer presence of uniformed police officers in crime-prone areas, to aggressive, such as raids and arrests of perpetrators of widespread criminal activities (drug trafficking, prostitution, etc.) carried out by members of the intervention police units (SWAT raids). SWAT is an acronym for “Special Weapons and Tactics”, while SWAT units are commonly referred to as well-trained
special purpose police formations.
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Material and method of work
The research on which this paper is based was conducted during the first half
of 2017 and the second half of 2019, and the sample included a total of 738 respondents, divided into two groups. The first group consisted of 296 members of the
Police Directorate of the Ministry of the Interior of the Republic of Serbia (crime
investigation officers, police officers, traffic police officers, border police officers,
etc.), and the second group of 442 citizens of the Republic of Serbia, structured in
several categories (adults younger than 30 years, students of the University of
Criminal Investigation and Police Studies [hereinafter UCIPS] and citizens older
than 30 years). The subject matter of the analysis were raids in catering facilities.
Judging by the frequent application of this measure, it could be concluded that it
plays a significant role in combating crime, which the author defined as the basic
hypothesis that he wanted to test by researching the mentioned phenomenon. The
scientific goal of the study is to contribute to the scientific knowledge related to
criminalistic and police activities, and the social goal is to improve the practical
criminal and police activities in fighting crime.
The research was conducted using the snow ball technique, in the form of a
structured survey, with multiple choice and open-ended questions. The direct implementation of the research was performed by 146 students of the third year of
studies of the UCIPS in the academic years 2016/2017 and 2019/2020, by interviewing at least two police officers each, from the police administration to which their
place of residence territorially belongs, as well as two citizens each (one from the
lower and one from the higher age group). The students filled out a questionnaire of
the appropriate category, so the examination obtained spatial coverage of the sample
on the entire territory of the Republic of Serbia, without Kosovo and Metohija. The
participation of students was voluntary. Their participation in the conducted research
was awarded by 5 ECTS credits from the subject Criminalistic Methodology.10
Questionnaires for the first and second categories of respondents covered different aspects. The questionnaire for police officers contained, in addition to general
data (regarding gender, age, education, police profile and seniority in the police),
information regarding the experiences of police officers in conducting raids in catering facilities. Other issues pertained to the preparation, objectives, implementation,
outcomes and analysis of the conducted raids, as well as the subjective feeling regarding the frequency and justification of the implementation of such a measure in
catering facilities.
Questionnaires for the category of citizens, in addition to general questions
(gender, age, education, occupation), included the subjective assessment of respondents regarding the conduct of police officers during the implementation of this action, as well as the subjective assessment of respondents on the frequency and justification of raids in catering facilities.
––––––––––––
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Which is 10% of the total number of points that can be achieved from the pre-examination obligations in this subject.
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Descriptive statistical method and correlation method were used during the
processing of questionnaires. Also, part of the research consisted of conducting a
semi-structured interview with the heads of the crime investigation departments who
were directly engaged in planning and conducting raids in catering facilities. They
were asked a set of different questions as compared to the police sample, which
mainly referred to the strategic and organizational view of the implementation of the
police raids. Some of their observations are given in the discussion of the paper, in
order to complete the image obtained by quantitative research.
Finally, it should be noted that the main weakness of the conducted research is
that it is partly based on the self-assessment given by the police officers regarding
the actions they carried out themselves. In the absence of previous research in this
area in the domestic academic and professional community, the author sought to
eliminate potential weaknesses by using sources from foreign literature, primarily
related to the correlation between such police actions and crime trends in a particular
area.

Research results
“Police” sample
Research showed that 268 out of a total of 296 (90.5%) surveyed police officers were men and 28 (9.5%) were women. The average age of the respondents was
about 36 years (AS = 36.8; Mdn = 35, STD = 8.36). Most respondents were from the
territory of the Belgrade Police Administration (7.8%), Čačak (6.1%), Šabac (5.7%),
Leskovac (4.7%), Vranje (4.1%) and Niš 3.4%), while other police administrations
were represented with less than 3%. In terms of education, the most numerous were
respondents with completed high school (54.7%), university education (18.6%) and
higher education (22.6%), and the rest accounted for 4.1%. The largest number of
respondents, more than three fifths, are employed in the general police (61.8%),
about a quarter (24%) in the crime investigation department, followed by respondents from the traffic police (8.4%), border police (3.4%) and others (2.4%). The
average effective length of service of respondents in the Ministry of the Interior is
about 15 years (AS = 14.6; STD = 8.1).
Judging by the given answers, the surveyed police officers had rich experience in conducting raids in catering facilities, considering that 61.1% answered that
they had participated in this type of police activity 11 or more times. With the decrease of the value in the offered answer, the representation of the respondents also
decreases (6-10 times 15.9%, 4-5 times 11.1%, 2-3 times 9.1% and once 2.7%).
As previously mentioned, further questions from the survey were divided into
several segments - preparation, goals, implementation, outcome, analysis and personal impression of the participants regarding the implementation of the raids. Regarding the preparation, the participants answered three questions: 1) whether the
official preparation was organized before the raid, in terms of getting acquainted
with the objectives of the implementation, individual tasks, internal layout of the
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space where this measure will be implemented, etc., 2) whether they were informed
which facility they were going to in order to carry out the raid, and 3) whether the
participants in the raid were obliged to turn off or put away their mobile phones
before going to perform the official task.
Only 1% of respondents stated that the preparation was not carried out, with
13.9% of respondents expressing their attitude that it was carried out sketchily,
without detailed instructions. 39.5% said that the preparation of the raid was carried
out satisfactorily, and 44.9% said that it was carried out precisely, with the exact
distribution of roles and tasks. The answer to this question was not given by 0.7% of
respondents. As for getting acquainted with the place where the raid would be carried out, it was known to almost ¾ respondents (73.7%), with 25.7% of respondents
with a negative answer and 0.7% of respondents who did not answer the question.
More than a third of the respondents (34.5%) had to put away or turn off their mobile phones before going to the raid, about two thirds, more precisely 65.2% did not,
and one respondent (0.3%) did not give an answer.
Regarding the realization of the raid in the catering facilities, the respondents
first stated their opinion on the goals that should have been achieved. The largest
number of respondents (64.5%) indicated that the goals of the raid were criminalistic
(e.g. deprivation of liberty of specific persons, finding the things related to a crime,
etc.), followed by general police goals (30.7%, e.g. prevention and detection of offenses against public order), and communal (4.1%), such as police assistance in controlling the operation of catering facilities by communal inspection services, etc.
Only 0.7% of respondents said that the goals were combined, i.e. more than one of
the mentioned goals at the same time. The above was followed by a question about
the outcomes, i.e. finding items such as drugs, weapons, items originating from the
commission of a criminal offense, etc., which could have served as a reason for later
initiation of criminal proceedings. In 50.7% of cases such items were found, in
32.4% they were not, and in 16.9% of cases the finding of items was not the goal of
the specific raid.
The next set of questions about the realization referred to the subjective assessment of the justification of the implementation of the raid and its effects. Respondents could choose one of the two offered answers, affirmative and negative,
and then choose one or more statements related to the contribution within the chosen
answer. The positive were that the raid contributed to a) maintaining or improving a
favorable security situation (28%), b) maintaining public order and peace (13.9%),
c) combating crime in a certain area (18.2%), d) restoring citizens' trust in the police
(3.4%), d) more efficient work of local inspection services and other state bodies or
public services (2.4%), f) something else (0.3%) or more than one of the offered
answers at the same time (30.4%).
Summa summarum, a positive answer to the question of the justification of the
raid was given by 96.3% of respondents. It is interesting to note that 3.7% of police
officers gave a negative answer. Namely, they believe that the raids in the catering
facility had no justification and that they represented a demonstration of force
(0.7%), that they were directed personally towards the owner of the catering facili141
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ties (0.7%), and represented unnecessary harassment of the guests of the catering
facility (1.4%), something else (0.7%) or a combination of several of the offered
answers (0.3%).
Regarding the analysis of the raids undertaken in catering facilities, the respondents stated that in 15.5% of cases the analysis of the measure was conducted,
in order to eliminate the observed shortcomings in the procedure and improve efficiency, at the level of management, while in another 46.3% of cases such an analysis
included both the management of the police and police officers. In 37.5% of cases,
the analysis was not performed, while 0.7% of respondents did not answer the question.
Regarding personal impression, two factors were considered, the frequency
and justification of conducting raids in general, using the Likert scale. In both cases,
police officers were able to choose a value from 1 to 5, where 1 is rare or unjustified,
3 is neutral, and 5 is very common or completely justified. In short, the police believe that raids in catering facilities are carried out with optimal frequency, i.e. neither rarely nor often (48.3% of respondents) and that they are very or completely
justified (69.6%). The obtained data is best illustrated by the presented diagram.
Graph no. 1. - Overview of the frequency and justification of conducting raids in catering
facilities from the perspective of police officers

Source: Author's research
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Using the Spearman correlation method, it was found that there is a positive
statistically significant relationship of low intensity between the age of the subjects
and the assessment of the frequency of raids (ro = 0.149, n = 296, p <0.01), or years
of service and frequency assessment (ro = 0.193, n = 294, p <0.001). Conversely,
when considering the correlation between both the level of education and years of
service in the police with the assessment of the justification of the conducted raids,
such a connection does not exist.
Table no. 1. - Correlation of age and years of service with the assessment of the frequency and
justification of conducting raids in catering facilities from the perspective of police officers
Years of
service

Age

Age

Years of
service
Spearman's
rho
Frequency

Justification

Frequency

Justification

Correlation
Coefficient

1,000

,914**

,149*

,034

Sig. (2-tailed)

.

,000

,010

,555

N

296

294

296

296

Correlation
Coefficient

,914**

1,000

,193**

,039

Sig. (2-tailed)

,000

.

,001

,505

N

294

294

294

294

Correlation
Coefficient

,149*

,193**

1,000

,195**

Sig. (2-tailed)

,010

,001

.

,001

N

296

294

296

296

Correlation
Coefficient

,034

,039

,195**

1,000

Sig. (2-tailed)

,555

,505

,001

.

N

296

294

296

296

Source: Author's research

“Civilian” sample
The rest of respondents were divided into three categories: a) younger respondents (up to 30 years) - 148 respondents (33.5%), b) older respondents (30 years and
older) - 148 respondents (33.5%) and c) students of the UCIPS - 146 respondents
(33%). The last mentioned category is closer in terms of characteristics to the police
part of the sample, but it is still classified as the so-called “civilian” sample, primarily because UCIPS students represent a transitional category between the civilian
and police categories and, in a formal sense, they do not yet belong to the police
system. However, due to the mentioned circumstances, when presenting the data
from the research, they are mostly represented as a separate entity.
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There were 279 (63.1%) men out of a total of 442 respondents in this category, and 163 (36.9%) women. The average age of the respondents was about 29
years (AS = 28.99; Mdn = 24, STD = 10.04). Similar to the “police” sample, the
most represented were respondents from Belgrade (10.6%), followed by Šabac
(5.2%), Leskovac (5%), Nis (4.1%), Ivanjica (3.4%) and Vranje (3.2%), while other
cities had a representation of less than 3%. In terms of education, the most numerous
were respondents with completed high school (72.1%), university education (6.1%)
and higher education (12.7%), and the rest accounted for 9%. As expected, the design of the sample was reflected in both the education and the occupations, which
predominantly included students (47.7%). They were followed by generic occupations such as worker (5.9%), trader (3.6%), economist (2.9%) and others, with a
share of under 2%. Respondents from this part of the sample also had solid experience related to the presence of raids in catering facilities. One such event was attended by 27.1%, 2-3 times 35.3%, 4-5 times 14.3%, 6-10 times 5% and more than
11 times 3.4%.
The first in a series of questions referred to the behavior of police officers during the raid in catering facilities. The Likert scale was applied here as well, where the
respondents could give one of the five offered answers ranging from “extremely inappropriate”, through neutral, to “extremely appropriate”.11 At first glance, it is obvious
that there is no significant deviation in the given answers, i.e. that UCIPS students
evaluate the actions of future colleagues without significant deviations in relation to
other citizens. In general, it can be said that the impression of the actions of police
officers have been evaluated positively, because more than 50% of the respondents
rated it as “appropriate” and another 5% as “extremely appropriate”, with 29% and
21% neutral, respectively, depending on the categories of respondents.
Graph no. 2. – Evaluation of the behavior of police officers during the police raids,
from the perspective of citizens and UCIPS students

Source: Author's research
––––––––––––
11

Respondents who had never been present at catering facilities during a raid were excluded from the
sample. There were 28.1% of them among UCIPS students and 8.8% in the rest of the “civilian” sample. After that, the weighting of the remaining sample was applied.
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The subjective feeling of the respondents during the raid in the catering facilities was determined according to the same principle, ranging from “extremely unpleasant” through neutral to “extremely pleasant”. The results show that more than
half of the respondents are indifferent in that sense (56.4% in the general sample and
65.71% among UCIPS students) with (expected) slightly increased discomfort in the
civilian sample and a somewhat more pronounced feeling of comfort among UCIPS
students.
Graph no. 3. - Subjective feeling of respondents during police raids,
from the perspective of citizens and UCIPS students

Source: Author's research

The next question referred to the justification and effects that were achieved
by conducting raids in catering facilities. As in the police” sample, respondents were
able to choose one of the two offered answers, positive and negative, and then to
choose one or more statements within the selected answer that referred to the
achieved effects. There were no significant deviations in either subcategories, since
the respondents in both cases found the conducted raids to be justified. As expected,
a larger number of the UCIPS students found the raids to be justified, compared to
the rest of the respondents. As the dominant effects of the conducted raids the respondents saw (UCIPS students - others): a) preservation or improvement of a favorable security situation (13.59% - 12.45%), b) preservation of public order and
peace (30.09% - 26%), c) suppression of crime in a certain area (12.62% - 18.68%),
d) restoring citizens' trust in the police (0% - 3.29%), d) more efficient work of
communal inspection services and other state bodies or public services (0% 1.46%). In the graph below, the positive and negative answers are shown in parallel
with the data obtained by the respondents from the police part of the sample.
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Graph no. 4. - Justification of conducting raids in catering facilities, from the perspective of
police officers, citizens and UCIPS students

Source: Author's research

Finally, respondents from the civilian sample were offered to give a subjective
assessment of the frequency and justification of raids in catering establishments in
the cities where they live. As in the previous cases, the respondents were offered to
choose a value from 1 to 5, where 1 is rare or the least justified, 3 is neutral, and 5 is
very often or completely justified. The obtained values were compared with the values obtained from the police sample, where the similarity of the latter with the results obtained from UCIPS students is clearly visible, especially in terms of the justification of conducting raids.
Using the Spearman correlation method, it was found that in the UCIPS students sample there is no statistically significant relationship between age and attitude
to the frequency and justification of the raid, while the rest of the civilian sample
showed a low statistical correlation of positive direction between age and the justification of raids (ro = 0.154 , n = 296, p <0.008). There is also no statistically significant relationship when the relationship between education and the attitude towards
the frequency and justification of conducting raids is observed in this category of
respondents. In addition to the mentioned data, the author of the paper conducted
semi-structured interviews with ten members of the police who participated in the
planning and implementation of raids in catering facilities, and the observations
from those conversations were entered in the section under the following section.
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Graph no. 5. - Subjective assessment of the justification and frequency of raids in catering
facilities, from the perspective of police officers (left), citizens (middle) and
UCIPS students (right)
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Discussion
There is no official statistics on the number of conducted raids in publicly
available records of the Ministry of the Interior, but judging by the results of the
research, it could be said that the raids, as an aggressive police strategy, are widely
used in police practice in Serbia. More than 60% of the surveyed members of the
police participated in such actions 11 or more times, and with the decrease in the
value of the offered answer, the representation of the surveyed police officers significantly decreases.
Bearing in mind importance of such police actions and potential risks, the fact
that 14.9% of respondents found that the preparation for the raids was not carried out
at all or was carried out sketchily, without detailed instructions, is worrying. Another
circumstance that attracts attention is that a quarter of respondents (25.7%) from the
police sample did not know in advance the place where the raid would take place,
and that more than a third of respondents (34.5%) had to put away or turn off mobile
phones before carrying out a raid. In an interview with members of the police, it
could be heard that such an approach is a consequence of distrust towards police
officers due to the risk of “information leakage”, which could lead to the failure of
future action. Such circumstances of conducting police raids partly explain the previously mentioned impossibility of complete preparation, but raise other, extremely
important questions related to the ethics of the police profession and the integrity of
its members.
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It is certain that citizens see this activity in the largest number as an activity
that achieves a better state of public order (29.3% of respondents), while criminalistic targets are in the second place (26.2% of respondents). Police officers have a
different view of things and believe that the goals achieved by raids in restaurants
are primarily those related to criminalistics (64.5% of respondents), while a slightly
smaller number see this activity as a phenomenon that contributes to better public
order and peace (30.7%). The criminalistic nature should be confirmed by the fact
that in 50.7% of raids in catering facilities items were found that led to the initiation
of criminal proceedings, or persons who were the targets of the search.
The obtained data should, however, be viewed in the context of several circumstances. Namely, the fact that in 50% of raids some items were found (drugs,
weapon or persons who were target of searches) implies that in the same number of
cases such items or persons were not found, i.e. that the restriction of movement
imposed on persons who did not cause any suspicion of illegal behavior and the
police's assumptions about the illegal behavior of the guests of the catering facilities
proved as completely unjustified. Also, from the interviews with police officers, it
could be heard that items found in raids usually involve small amounts of narcotics,
most often found on a few people, and even in the case of finding such items, the
question could be asked is whether the same result would be obtained by random
sampling of the same number of people on the street. If the answer were affirmative,
and the previously mentioned probability of 50% goes in that direction, the thesis
about the catering facility as a hotbed of crime would be wrong, so this intervention
of the police would completely lose its justification and become legally and logically
unsustainable.
The above mentioned thoughts lead us to the field of motivation for conducting raids in specific catering facilities, as well as to the analysis of implemented
measures in order to plan future activities. Previous data of objects indicating criminal activity in 50% of raids should be further clarified by the fact obtained during the
interview, that the police usually find such objects in the possession of only a few
citizens (out of hundreds) found in catering facility, so, in fact, the real ratio of
found incriminated items compared to the number of persons whose movement is
restricted is at a much lower level than 50%. In fact, it is measured in per milles.
Considering that raids are usually carried out in prime time evenings, during the
weekends, when the attendance of such facilities is at its highest, the question arises
as to what is the real goal of their carrying out and whether relatively modest results
can justify a high level of restrictions on fundamental human rights of a large number of citizens.
The modest results of the raids in the catering facilities lead to reconsidering
the real goals that the police management wants to achieve. Post festum analysis of
the actions carried out by the police staff could give more reliable and clearer recommendations regarding the justification and directions for further action. However,
the results of the survey among police officers show that in less than two-fifths of
cases (37.5%) such analysis is missing, so it could be concluded that the decision to
take such a measure in many cases is based on arbitrary or insufficiently clear criteria.
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The answer could be found in a much more pragmatic context. Blattman and
his associates state that state interventions of this type create the illusion of local
control (Blattman, Green, Ortega and Tobón 2017, 37). Also, the interviewed police
officers state that cafes or clubs that are favorite places of “fierce guys from the hot
asphalt”, i.e. those cafes or clubs where their presence is expected, are often chosen
as the facilities where raids take place. At the time of the raid, such persons are examined in front of other visitors, which they perceive as a kind of humiliation while
at the same time the police have been seen as a temporary winner in the eternal
game of “cat and mouse”. And it seems that this is the real effect of the raid - its
symbolic effect on those who are present, those against whom the raid is directed
and observers, which creates the illusion that the state is firmly in control and sends
a message to keep an eye on the “bad guys”.
When, in the context of the above mentioned, we talk about the goals that
should be achieved by raids, i.e. raids and their impact on crime in a particular area,
it is necessary to note that there are no papers published in Serbia correlating these
two phenomena. In comparative practice, such research is frequent and mainly indicates the limited effects of aggressive police tactics. Cohen and his associates state
that after the initial significant effects of raids in facilities where intensive drug sales
take place, in a period of less than four months after the raid sales tend to return to
pre-intervention conditions (Cohen, Gorr and Singh 2003, 289 -290). Braga and his
associates point to a small decrease in citizens' calls related to crime in their areas
during activity period and a statistically significant decrease in drug crime in intervention zones, which largely disappeared when interventions stopped (Braga, Papachristos and Hureau 2014, 646, 648). Similar conclusions, which mainly indicate a
modest reduction of crime and the absence of long-term effects, can be found in Kim
et al. (Kim, Phillips, Wheeler 2019, 193–194), Jacobson (2019, 14), Novak et al.,
(Novak, Hartman, Holsinger and Turner 1999, 186) etc.
In addition to short-term effects, one of the side effects of hotspot policing is
the relocation of criminal hotspots. Authors of studies on the correlation of this type
of police action and crime movement, such as Braga (2007, 19) or Blattman and
associates (2017, 35), notice regularities that are denoted by the term “spillovers”.
Namely, the criminal stage operates on the principle of connected vessels, and by
intensified action on one hotspot, criminal activity is pushed to peripheral areas and
other locations where such police activity does not exist. The mentioned phenomenon also calls into question the raid as a strategy of intensified police action.
When we talk about the subjective assessment of the frequency and justification of conducting raids in catering facilities, the results of the research showed that
police officers (expectedly) see this activity as justified (96.3% of respondents),
while UCIPS students (83.49%) are still closer to the civilian sample (80.22%).
However, it is evident that in all three categories these shares are at an extremely
high level, even in the civilian part of the sample, where more than ⅘ respondents
were affirmative about the frequency and justification of the application of this
measure. Here, however, we should keep in mind the significant limitation of the
research, mentioned in the methodological framework, and that is the self149
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assessment of results by police officers, which necessarily carries a dose of subjectivity, and the results should be viewed through this prism.
Research has showed that the education of the respondents has no influence
on the expressed attitude. On the other hand, the age of the respondents shows a
statistical correlation with the obtained result, and with the age of the respondents
the level of positive attitude towards the observed phenomenon increases. In principle, a positive attitude was present in previous research (e.g. Braga, Papachristos and
Hureau 2014, 658), as well as more pronounced support of the elderly respondents
(Zekavica and Kešetović 2015, 41). It could be said that the mentioned police strategies almost always enjoy the support of people who do not have a clear idea of the
essence of the fight against crime, criminal procedure and all of its formalities. For
citizens as eyewitnesses, the raid is probably the culmination of the fight against
crime, material action with real effect, the triumph of good guys over bad ones and,
guided by that idea, they consciously agree to restrict their own freedom, believing
that it is just a small renunciation, which they give in order to achieve a noble goal –
satisfaction of justice.12 Naturally, they fail to see that there is a long way from the
raid to the possible court verdict, with numerous dead ends which, unfortunately, do
not guarantee any impact on the suppression of crime. When we talk about the views
of citizens regarding raids in catering facilities, it is necessary to mention that in the
conducted research there was no evidence of citizen participation in deciding on the
directions of police action with this tool. Braga precisely emphasizes this element,
the need to know more about the effects of hot spot policing on the local community
(Braga, Papachristos and Hureau 2014, 659). This is all the more so because in comparative police practices there have been cases in which increased police action is
more than welcome in certain urban areas, but also those in which the same treatment has been criticized and followed by a number of complaints from citizens
about abuse of power and excessive use of force (Braga 2007, 20).
Finally, another issue that has previously been mentioned deserves attention the issue of the costs of conducting raids in catering facilities. Namely, a significant
issue in the management of any organization is the issue of costs and the relationship
between costs and results achieved, or cost - benefit analysis. Considering this issue,
Blattman and his associates state that there are real logistical costs related to the
coordination and operation of police units (Blattman, Green, Ortega and Tobón
2017, 35). Regarding the analysis of raids in catering facilities from this research, it
was previously mentioned that any analysis of raids was absent in 37.5% of cases,
and it should be added that, according to information obtained from the interviewed
police officers, cost analyses were not included in the analysis of the conducted raids
in the remaining cases. This situation is not Serbian police exclusivity. Such analy––––––––––––
12

Speaking about the police subculture and brutality, Kesić sees an easier rationalization of violence if
it is directed towards noble goals, for more see Zoran Kesić, Police Brutality and Torture, NBP, 2018,
(23) 1, p. 48. Although the raid is not violence, but a measure implemented on the basis of legal acts,
the same principle of easier rationalization and justification of a kind of suffering of passive subjects of
the raid – citizens, who are convinced of the justification of their suffering for the sake of achieving a
higher goal – can be seen. This explains a generally positive attitude towards a generally negative or
stressful experience.
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ses are similarly absent in the practice of police forces of other countries, even in
studies on the relationship between hot spot policing and the crime tendencies.13

Conclusion
Police raids are seen in contemporary literature in a variety of ways, from a
useful tool for crime control in certain areas to “dramatic and traumatic police actions” (Hill 2016, 55). A logical question arises - which of the above mentioned is
most true and whether and to what extent is it justified to apply them? In the previous lines an analysis of legal solutions that regulate this measure in Serbia is explained, analysis of relevant textbook literature in the field of criminalistic, as well
as analysis of current police practice in Serbia related to the application of raids in
catering facilities. All of the above is observed through the prism of comparative
practice and relevant studies on this type of policing, within the strategies of enhanced policing, and their effects on the crime tendencies.
Previous analyses of the provisions of the Serbian CPC lead us to the conclusion that the legislator, when determining this extremely restrictive measure, which
significantly encroaches on fundamental human rights, was primarily oriented towards the goals of criminal proceedings in concreto. In that light, and bearing in
mind the constitutional provisions on freedom of movement, it should observe the
norms of the CPC which speak of the possibility of restricting movement in a certain
area. Namely, from the point of view of the current criminal law, it would be an
unsustainable situation in which police acts against a larger number of people at the
same time without taking into account a certain criminal act. The opposite practice
would be a flagrant violation of the Constitution. Constitutional provisions on the
restriction of movement in order to preserve public peace and order should be
viewed primarily in the light of right of public gatherings.
The Serbian Law on Police, by promoting the possibility of restricting movement in order to achieve other goals, such as preventing the commission of criminal
acts and even misdemeanors, significantly expands the possibility of conducting
police raids. Although they are normatively allowed, the question of their legitimacy
arises, and if we consider raids in catering facilities, as one of their most common
forms, this question boils down to the question of measure, i.e. proportionality
among potential danger, applied means and obtained result - whether to justifiably
act against dozens of those present whose behavior does not give reason for police
intervention and restrict one of their constitutional rights, due to the relatively low
level of suspicion that the perpetrator of a crime or misdemeanor is among them?
––––––––––––
13

Braga and associates state that none of the 19 studies that were the subject of his team’s study, and
related to the effects of hot spot policing, contained such an analysis, see Braga, Papachristos and
Hureau 2014, 659.
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This largely comes into the domain of the so-called “accidental finding”, which
could hardly justify the type and intensity of violation of the mentioned constitutional right.
An analysis of the relevant textbook literature in the field of criminalistics intended for students of higher police schools and faculties of law shows that the raid
is losing its importance in academic circles. From the detailed description of the
institute, with the attempts to determine its nature and elaboration of strategic and
operational issues by Vodinelić and Aleksić, the presentations about this measure
were reduced to mere mention or were completely omitted. The fact that over the
previous thirty or more years there have been no scientific or professional papers
that deal with this topic speaks in favor of the stated claim. On the other hand, contrary to their fading academic existence, raids are very much alive in practice, which
is an anomaly per se.
The analysis of police raids conducted in catering facilities in Serbia tells us
that there are no clear criteria on the basis of which the facility is determined, that
adequate preparation is often absent, and the analysis of what has been achieved
even more often lacking, with some doubts about the ethics and professional integrity of police officers. Moreover, there is no evidence that such actions are part of a
broader strategy aimed at reducing crime in a particular area, but ad hoc actions,
with the impression that the police still perceive the issue of local community security as exclusively their own prerogative, implying the absence of any participation
of local community in the planning of police activities of this kind. The research did
not provide evidence of the existence of a cost-benefit analysis, and it was not possible to see the economic justification for such police action.
If things are as described, the logical question is - why do the police perform
raids? It seems that the answer should be sought on a symbolic level - it is an activity in which the police demonstrate force, a welcome element of domestic and regional folklore, a public performance in which the impression is created that the
police keep things under control and bad guys (criminals) for a moment lose the
benefits of the presumption of innocence and are disgraced in front of the rest of the
present. Citizens, as observers, themselves affected by its application, easily rationalize and justify their own suffering for a higher goal. Thus, everyone is satisfied,
both police officers, who lead an honorable ad hoc fight against crime, and citizens,
who are its witnesses. In the long run, criminals could also be satisfied, as this type
of police action brings them a halo of martyrdom, necessary in their criminal biography to confirm their status in criminal circles, while uncertain court proceedings
for minor crimes discovered by the raid can eventually bring acquittal and a final
feeling of triumph.
So, where is the solution? If there was a real will to avoid ‘reality-show’ elements in police action, the answer is very simple. Namely, criminal activity is al152
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ways the work of an individual or a group of individuals who have united in the
realization of a criminal goal, so the police activity should be directed towards the
individual or the individuals who commit such acts. As Blattman and associates
note, it is true that crime is concentrated in certain hotspots, but if crime is easily
distributed spatially at the same time, then the approach to action in those places
may be wrong – instead, a better solution would be to target people who commit
crimes (Blattman, Green, Ortega and Tobón, 2017, 37).14 The aforementioned often
does not require grandiose actions, SWAT teams, or the audience present, only
good-quality evidence that will ensure a favorable outcome of the criminal proceedings. Of course, it is not easy to achieve - this procedure requires long-term commitment and dedicated work, but in the end it offers satisfaction and long-term visible effects. The creators of police strategies should, among other things, ask themselves whether they could have achieved a suitable, long-term and more favorable
goal with a more modest means, which would, among other things, represent the
realization of one of the principles of criminalistics - the principle of economy.
In the end, it seems that the question from the title could be answered - yes,
the police raids have gradually disappeared from the zone of interest of criminalistic
science, yet in practice they are still quite alive and often represent a demonstration
of force of a questionable value.
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