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Откривене убице
Тијане и Луке

У центру пажње

Борба против модерног 
ропства

Први пут на глобалном нивоу обележен 30. јул - 
Светски дан борбе против трговине људима

Чувари реда и права 
атракција

Полицајци коњаници брину о безбедности грађана
на најпознатијим београдским излетиштима

Начин рада полиције 
прилагођен амбијенту

Бициклистичке патроле чувају безбедност грађана 
Београда, Новог Сада и Пирота
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 „Нестанак Тијане Јурић један је од 
случајева који су се урезали у наше 
животе. До последњег момента смо се 
надали да ћемо је пронаћи живу. Када 
смо пронашли њено тело, нашли смо се 
у ситуацији велике унутрашње борбе, 
проживљавајући судбину девојчице 
од петнаест година... Већина нас, у исто 
време родитељи и професионалци, 
трудили смо се да хладног разума 
завршимо посао и актера ове велике 
несреће доведемо пред лице правде“, 
каже шеф групе за сузбијање крвних, 
сексуалних и саобраћајних деликата 
Полицијске управе у Суботици Далибор 
Јелић.
 Суботичкој полицији је 26. јула у 1.30 
пријављен нестанак малолетне Тијане 
Јурић. По добијању пријаве, полицијски 
службеници Полицијске управе у 
Суботици предузели су хитне мере да 
пронађу девојчицу, која је последњи 
пут виђена сат времена раније. 
 „Било је мало тога од чега се могло 
кренути“, каже начелник Службе за 
сузбијање криминала Управе крими-
налистичке полиције Министарства 
унутрашњих послова Златко Пантелић. 
Исте вечери грађани су најпре сами 
тражили девојчицу и пореметили лице 
места, а овај случај био је специфичан 
и по недостатку мотива, као и тела. По 

свим информацијама, Тијана је била 
беспрекорно дете, које никада није 
дало повода било коме да пожели да је 
повреди. 
 Сваки моменат био је више него 
драгоцен. 
 „У акцију проналажења девојчице 
одмах су се укључиле и специјалистичке 
екипе МУП-а: Сектор за ванредне ситу-
ације, Хеликоптерска јединица, Служба 
за специјалне истражне методе, које су 
пружиле стручну и техничку помоћ“, 
каже шеф Одсека за сузбијање општег 
криминалитета Полицијске управе у 
Суботици Александар Рајновић.
 Патика и нокат који су пронађени 
на лицу места, говорили су о томе да 
је могуће да је извршено кривично 
дело. Форензичке методе нису дале 
резултате. 
 Истрагу је разграната у више пра-
ваца и сваком је посвећена највећа 
пажња. Велики број људи испитан је на 
полиграфу. Сумњало се између осталог 
и да се ради о отмици ради трговине 
људима. Грађани су јављали да је Тија-
на виђена у Мађарској, Београду, чак и 
у Шпанији. 
 „Одмах смо ступили у контакт са 
надлежним органима у Мађарској, као 
и са Интерполом. Колеге из Жупаније 
Бач-Кишкун расписале су потрагу”, каже 

Рајновић и додаје да су свакодневно 
размењивали податке. Његови сарад-
ници истичу да су грађани Бајмока 
показали огромну жељу да помогну, 
како приликом претраге терена, тако и 
кроз логистичку подршку и доставља-
ње свих потребних обавештења.
 На овом, по много тога специфичном 
и тешком случају, радило се даноноћно 
тринаест дана, а многи су били 
укључени и дали вредан допринос 
његовом расветљавању.
 Управа криминалистичке полиције 
из седишта координирала је рад свих 
управа са терена.  Ипак, од пресудног 
је значаја био је допринос припадника 
ПУ Суботица, који су, радећи на 
овом случају, показали врхунски 
професионализам. 
 „Колеге са лица места имају веома 
важну улогу у оваквим ситуацијама, 
јер одлично познају терен и људе 
и дају највредније податке“, каже 
Златко Пантелић и додаје да су, поред 
овог изузетно тешког случаја који је 
привукао посебну медијску пажњу и 
изазвао велико узнемирење јавности, 
суботички полицајци радили и на 
другим предметима и успешно их 
расветлили.            

 _________
С.К. и М.Т.С. 

Хладне главе решили случај
Полицајци који су трагали за Тијаном Јурић први пут говорили о овој великој трагедији

После тринаест дана даноноћног рада, без иједног доказа, мотива и сведока расветлили убиство недужне девојчице
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 Двадесетједногодишњег Луку Јова-
новића, у раним јутарњим часовима 25. 
јула, док је са друговима гурао „ладу“ 
која се покварила, ударио је аутомобил. 
Возач се у пуној брзини удаљио са лица 
места. Овај догађај привукао је огром-
ну пажњу јавности. 

 На расветљавању овог случаја било 
је укључено више од две стотине 
полицајаца. Оперативци Управе крими-
налистичке полиције Полицијске 
управе за град Београд радили су 
без предаха, уз изузетну сарадњу са 
колегама из седишта Министарства. 
 „Ово је био веома сложен посао“, каже 
начелник Управе криминалистичке 
полиције Небојша Марковић и додаје 
да на крају, када се случај расветли, све 
изгледа једноставно и логично, али иза 
тога стоји вишедневни самопрегоран 
рад и одлучност да починилац одговара 
за своје дело. 
 У ситуацијама у којима је возач 
побегао са лица места, углавном се 
радило о удесима на периферији града 
и слабо осветљеним местима. Овај 
случај био је другачији - догодио се 
у центру града, на Бранковом мосту, 
који је осветљен и покривен камерама. 
Радило се о скупљем возилу са страном 

регистрацијом, којим је управљало 
лице које већ има криминални досије.
 По речима наших саговорника, што 
су дубље улазили у предмет, постајао 
је све сложенији. Поузданих очевидаца 
на лицу места није било. Било је много 
недоумица око марке возила које је 
изазвало несрећу. 
 „Најпре нам је сведочено да се ради о 
„фијату 500л”, потом о „мини морису”, па 
„мини куперу”, па „кантримену”... Велики 
број грађана се јављао, много њих имало 
је искрену жељу да помогне, али било 
је и злонамерних позива. Нисмо желели 
да иједан детаљ остане непроверен, 
тако да се често дешавало да једно 
возило буде проверено и неколико 
пута“, истиче Марковић и додаје да је 
на територији Србије регистровано 110 
„кантримена”, од тога 95 у Београду. Ти 
аутомобили проверени су за релативно 
кратко време, иако је био период 
годишњих одмора. У неким случајевима 
је био проблем проналажења власника 
аутомобила на адресама на којима 
су били пријављени, што је такође 
отежавало истрагу и време реализације.
 Медији су направили притисак и 
много пре него што је полиција могла 
да, због истраге, изађе у јавност са 

подацима. Осим свих метода које 
полиција иначе користи у раду, сада 
је морала да провери и приче, за које 
је знала да нису предмет рада, као 
што је било говора о неким јавним 
личностима.

 „Постоји одређени ток рада и 
истраге који би, ради успешности 
решавања сваког случаја, свако од нас 
требало да испоштује“, каже Марковић. 
Говорећи о шесторо младих људи који 
су приведени, Ратко Костић је додао 
да уствари највише брине то што је 
толико младих људи било укључено у 
ову причу и штитило извршиоца, Марка 
Милићева. 
 Према речима Ратка Костића, када 
се грађани нађу у ситуацијама, као 
што су се нашла лица која су била са 
Милићевим, саветује им се да се обрате 
полицији и да имају поверења  да ће 
знати како да их заштите и сакрију 
њихов идентитет.
 „Пре свега не треба заборавити да 
непријављивање повлачи за собом 
кривичну одговорност“, истиче Кос-
тић и наводи пример да је једна од 
саслушаних девојака рекла да је од 
овог догађаја први пут успела да заспи 
у притвору.
 Саговорници истичу да им много зна-
чи што је породица Луке Јовановића 
веровала да ће полиција пронаћи из-
вршиоца. 
 „Били смо у сталном контакту са њима, 
видели су колико радимо и колико нам 
је стало да професионално расветлимо 
овај случај“, каже Ратко Костић.

_________
С.К. и М.Т.С. 

Упорним радом открили Милићева
Интензивном истрагом идентификован возач „кантримена” који је покосио Луку Јовановића

Прегледано 96.000 сати снимака

 Резултат доброг оперативног рада, 
као и криминалистичко-оперативне 
аналитике Министарства. У прегле-
дање материјала била су укључена 
сва одељења УКП. Иако је Одељење 
за крвне и сексуалне деликте УКП ПУ 
за град Београд био носилац посла, 
и Криминалистичко оперативна ана-
литика и друга одељења су радила 
24 часа на 96.000 сати снимака. Све 
организационе јединице су одлично 
сарађивале, све управе МУП-а, 
потпуна подршка и максимална 
сарадња пружена је оперативцима 
УКП ПУ за град Београд. Иако није 
могуће све издвојити, значајну 
подршку пружио је Сектор за 
аналитику, телекомуникационе и 
информационе технологије.
 Осим тога, „редован“ посао ових 
одељења се одвијао без застоја. 
Упоредо са радом на овом случају, 
расветљена су многа разбојништва, 
заплењена дрога...

„Када се случај расветли, све 
изгледа једноставно и логично, 
али иза тога стоји вишедневни 
самопрегоран рад и одлучност 
да починилац одговара за своје 

дело” рекао је начелник УКП ПУ за 
град Београд Небојша Марковић
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Забележен је већи број хватања 
извршилаца у току или након 

вршења кривичног дела у поре-
ђењу са претходним месецом. 
Само током јула реализовано 

је 275 заплена и одузета је већа 
количина дроге
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 Добри резултати београдске поли-
ције у јулу углавном се односе на 
смањење броја кривичних дела општег 
криминалитета у односу на исти период 
прошле године, док се, у поређењу са 
јуном ове године, бележи и већи број 
хватања извршилаца у току или након 
вршења кривичног дела. Реализован 
је и већи број заплена наркотика, што 
су позитивни показатељи, на чијем 
ће континуитету ПУ за град Београд и 
даље радити. 
 Истиче се рад припадника специ-
јализованог одељења Управе крими-
налистичке полиције, који су, са коле-
гама из Одељења за истраживање 
експлозија, пожара и хаварија, иденти-
фиковали извршиоца тешког убиства 
мушкарца на Врачару. 

 Обреновачка полиција и Одељење 
за потраге УКП заједно су радили на 
расветљавању убиства које се догодило 
у близини кафића „Каспер“ и „Оаза“ у 
Обреновцу, за које се терете два лица. 
 Један од приоритета у раду бео-
градске полиције било је сузбијање 

малолетничке делинквенције. Чет-
воро деце старости од десет до 
четрнаест година извршило је већи 
број имовинских деликата, најчешће 
проваљивањем у продајне објекте, 
али и отимајући торбе, новац и златни 
накит од старијих суграђана. Сумњиче 
се и да су у Врачару, Савском венцу, 
Звездари и Чукарици извршили седам 
разбојништава и десет тешких крађа, а 
након једног разбојништва, оштећени 
је од задобијених тешких телесних 
повреда преминуо. У току ове године 
ови малолетници су више од тридесет 
пута смештани у Завод за васпитање 
деце и омладине, из кога су бежали и 
настављали са кривичним делима.  
 Чукарички полицајци ухапсили су 
мушкарца који је у више градских 
општина током године извршио једа-
наест, а сумња се и још 30 тешких 
крађа. На терет му се ставља обијање 
угоститељских објеката, туристичких 
агенција, фризерских салона, апотека, 
бутика и продавница, као и продајног 
објекта „Народне лутрије Србије“, 

из којих је односио новац. Полиција 
Чукарице је, са колегама из Раковице 
који су на делу ухватили малолетника 
док је обијао продавницу, утврдили 
да је у јуну и јулу извршио 26 тешких 
крађа и две крађе, обијајући трафике 
и продавнице. Против овог малолетног 
лица поднета је кривична пријава, као 
и против још једне особе за коју се 
сумња да је, заједно са малолетником, 
извршила четири тешке крађе у 
Чукарици и Раковици.
 Ухапшена је четворочлана група која 
је покушала да од бившег фудбалера 
изнуди новац. Полицијски службеници 
Одељења за сузбијање имовинских 
деликата УКП, приликом договорене 
примопредаје новца, ухапсили су 
једног, а касније и остале осумњичене.
 Такође, у продавници на Врачару 
ухапшен је младић који се сумњичи 
да је извршио 11 кривичних дела 
фалсификовање и злоупотреба платних 
картица, као и два фалсификовања 
исправе. Сумња се да је фалш 
картицама куповао разну техничку 
робу, оштетивши банке за износ више 
од 1.400.000 динара.
 Само током овог месеца на подручју 
ПУ за град Београд реализовано је 275 
заплена и одузета је већа количина 
дроге. Инспектори Одељења за суз-
бијање наркоманије и кријумчарења 
УКП ухапсили су мушкарца, у чијем су 
стану на Врачару пронашли више од 400 
грама марихуане и електричну вагицу, 
док су у другој акцији са припадницима 
Интервентне јединице 92 ухапсили и 
особу у чијем су возилу пронашли више 
од килограм и по парацетамола. 
 Значајан успех постигнут је зајед-
ничким радом полицајаца ИЈ 92 и ПС 
Чукарица који су у кући и дворишту 
у Сремчици пронашли више од 270 
грама хероина и око два килограма 
парацетамола. Том приликом ухапсили 
су три лица. 
 Похвале за добар оперативни рад 
заслужују и припадници ПИ Борча 
и ПС Лазаревац, који су на својим 
територијама пронашли два засада 
марихуане, од којих су на једном биле 
302 биљке.           ________________

мр Марина Мрквић

Хапсили извршиоце на делу
Интензиван, повезан и коордисани рад полиције у јулу смањио стопу криминала у главном граду

Расветљено разбојништво

 Београдска полиција, непосредно 
након почињеног кривичног дела 
разбојништво у Војвођанској банци, 
ухапсила је три особе за које постоји 
основ сумње да су ово кривично 
дело, од децембра прошле до јула 
ове године, починиле у још четири 
банке на територији главног града.    
 Сумњa се да су поред разбојништва 
у Војвођанској банци 25. августа 
ове године, ово кривично дело 
починили децембра 2013. у Банци 
„Интеза“, маја 2014. Војвођанској 
банци и ОТП банци и јула ове године 
у Комерцијалној банци. 
 Постоји основ сумње да су раз-
бојништва починили уз претњу пиш-
тољем и оштетили банке за више од 
четири милиона динара и око 14. 000 
евра.
 По хапшењу, претресом просто-
рија које су осумњичени користили, 
полиција је пронашла  три пиштоља 
одузета од радника обезбеђења 
банака, као и новац прибављен 
кривичним делом. 

�
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 Светски дан борбе против трговине 
људима први пут је обележен 30. јула 
ове године, ради упознавања што већег 
броја грађана са феноменом ропства, 
који није изгубио на значају ни у 21. 
веку. Међу облицима кршења људских 
права и деликтима организованог кри-
миналитета, злочин трговине људима 
издваја се по висини нелегалне добити, 
погубности и штетности последица. 
 Трговина људима је најсуровији вид 
криминала који одузима жртвама право 
на живот, слободу кретања и избора. 
Једна је од три најпрофитабилније кри-
миналне делатности, поред трговине 
дрогом и оружјем. Према проценама 
Међународне организације рада, сек-
суална eксплоатација, као један од 
облика трговине људима, годишње 

доноси око 100 милијарди долара 
нелегалног профита, а додатних 50 
милијарди долази од принудног рада. 

Тo је тежак облик кршења људских 
права и кривично дело. 
 Иначе, овај дан установљен је у 
новембру 2013. године у оквиру резо-
луције „Побољшање координације 
напора против трговине људима“, 
усвојене на 68. заседању Генералне 
скупштине Уједињених нација.  
 У Министарству унутрашњих пос-
лова 29. јула одржана је конференција 
за новинаре на којој су говорили 
државни секретар МУП-а Александар 
Николић, отправник послова у Амба-
сади Белорусије Андреј Метелица, 
стални координатор Уједињених наци-
ја Ирена Војачкова-Солорано, дирек-
тор Центра за заштиту жртава трговине 
људима Сања Кљајић и шеф Мисије 
Међународне организације за мигра-
ције у Србији Лидија Марковић.
 „Министарство унутрашњих пос-
лова одлучно спроводи мере за уна-
пређење заштите жртава, откривање 
и гоњење учинилаца овог и сродних 
кривичних дела, посебно путем 
проактивних истрага у сарадњи са 
тужилаштвом. Непрестано радимо на 
превенцији, помоћи и заштити жрта-
ва, правовременој идентификацији 

Борба против модерног ропства
Први пут на глобалном нивоу обележен 30. јул - Светски дан борбе против трговине људима

����
���

Број жртава све већи
 Према подацима Центра за заш-
титу жртава трговине људима, за 
првих шест месеци ове године 
идентификовано је укупно 86 жртава 
трговине људима, а преовлађује рад-
на експлоатација. Чак 75 жртава је 
радно експлоатисано и ту се ради о 
пунолетним особама мушког пола.
 У Србији су током 2013. године 
идентификоване 92 жртве трговине 
људима, што је за 16 одсто више него 
у  2012. години. Малолетних жртава 
је било 45, а пунолетних 47. Прошле 
године, у групи идентификованих 
експлоатисаних жртава преовлађују 
сексуална експлоатација (68 одсто 
од броја експлоатисаних) и радна 
експлоатација (29 одсто од укупног 
броја експлоатисаних). У три случаја 
забележена је принуда на просјачење 
у комбинацији са принудом на врше-
ње кривичних дела. Држављани Ср-
бије чинили су 96 одсто од укупног 
броја идентификованих жртава.

„Они који се дрзну да угрозе 
људска права и слободу било 
ког грађанина Србије, имаће 

у полицији озбиљног и љутог 
противника. Одговор државе 
биће немилосрдан“, нагласио 

је државни секретар МУП-а 
Александар Николић



 Одсек пограничне полиције, за стран-
це, сузбијање илегалних миграција и 
трговине људима Полицијске управе  
у Зајечару организовао је промотивну 
кампању „Трговина људима – препознај 
и спречи на време“, у оквиру отварања 
48. Зајечарске гитаријаде. Са штанда ко-
ји је постављен тик уз бину, полицијски 
службеници Одсека и активисти Црве-
ног крста Зајечар делили су промо-
материјале које су за ову прилику 
обезбедили НВО Астра и Атина, Црве-
ни крст Србије и Фондација „Блу 
харт“. Разговарали су са посетиоцима 
и упознали их са проблемима овог 
облика организованог криминала. 
Неизоставни су били и савети како на 
време препознати и коме пријавити 
ово дело. 
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случајева трговине људима и децом 
и процесуирању извршилаца у са-
радњи са другим државним орга-
нима, организацијама цивилног 
друштва, државама и међународним 
организацијама“, рекао је Александар 
Николић и нагласио да континуирани 
напредак Србије у овој борби потвр-
ђују извештаји Европске комисије, 
Групе експерата Савета Европе – ГРЕТА 
и Стејт департмента. 
 Према његовим речима, у оквиру 
реформе унутрашњих послова и 
Поглавља 24 у процесу преговора 
са Европском унијом спроводе се 
препоруке у циљу сврставања Србије 
међу најефикасније државе у борби 
против трговине људима. Предстоји и 
усвајање нове Националне стратегије 
превенције, сузбијања трговине људи-

ма и заштите држава у Републици 
Србији за период од 2014.  до  2020. 
године, као и пратећег Нациналног 
акционог плана.   
 „Они који се дрзну да угрозе људска 
права и слободу било ког грађанина 
Србије, имаће у полицији озбиљног и 
љутог противника. Одговор државе би-
ће немилосрдан“, нагласио је Николић.
 Ирена Војачкова-Солорано изразила 
је велико задовољство озбиљношћу са 
којом Србија приступа овом глобалном 
проблему. 
 Захваљујући се Србији на органи-
зацији прес-конференције, отправник 
послова Андреј Метелица рекао је 
да је са овако сложеним проблемом 
могуће успешно се борити само кроз 
свеобухватну међународну сарадњу.
 „У овом тренутку, Међународна ор-

ганизација за миграције, МУП Србије 
и Центар за заштиту жртава трговине 
људима спроводе пројекат чији је 
циљ да додатно подржи спровођење 
Националне стратегије за борбу против 
трговине људима, кроз успостављање и 
јачање партнерства између централног 
и локалног нивоа“,  истакла је Лидија 
Марковић.
 Осим предавања, трибина, дељења 
пропагандног материјала са саветима 
како препознати жртве и реаговати, 
један од видова превентивног рада, пре 
свега са младима, јесте и приказивање 
дугометражног филма „Сестре“. Кроз 
потресну причу о судбини девојака, 
филм показује комплексност проблема 
трговине људима, пре свега сексуалне 
експлоатације. _________

С.К. и В.Ћ. 

Спречи на време

 Радионица за израду националних 
индикатора за препознавање и иден-
тификацију жртава трговине људи-
ма „Фокус група за представнике 
полиције“ одржана је почетком ав-
густа у Крушевцу. Организовале су 
је Управа граничне полиције и Поли-
цијска управа у Крушевцу. То је једна 
од активности пројекта „Јачање 

система идентификације и заштите 
жртава трговине људима“ који спро-
воде Међународна организација за 
миграције (ИОМ) и Центар за заштиту 
жртава трговине људима, у коме учес-
твује и МУП Србије, Републичко јавно 
тужилаштво и други државни органи. 
 Предвиђено је одржавање три 

радионице и попуњавање Упитника о 
претходним искуствима полицајаца са 
овом проблематиком.   
 Присутне је поздравио начелник 
ПУ Крушевац Миљан Петровић. На 
радионици су учествовали представ-
ници пројекта и Центра за заштиту 
жртава трговине људима, представник 
Управе граничне полиције, Одсека 

за сузбијање илегалних миграција и 
трговине људима, као и представници 
полицијских управа у Крушевцу,  Кра-
гујевцу, Јагодини, Новом Пазару, Нишу, 
Лесковцу, Прокупљу, Зајечару и Чачку, 
који у свакодневном раду истражују 
случајеве трговине људима. 

 

Препознавање случајева трговине људима
Размена искустава у оквиру фокус групе за представнике полиције

Кампања граничне полиције
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 У име председника Аустрије Хајнца 
Фишера „Велико златно одликовање 
за заслуге за Републику Аустрију“ 
директору полиције Милораду Вељо-
вићу 21. јула у Бечу уручио је генерал-
ни директор полиције Аустрије Конрад 
Коглер. 
 Конрад Коглер истакао je значајан 
допринос који је директор српске 
полиције пружио у полицијској са-
радњи двеју земаља.
 „Ово одликовање ми значи пуно, 
али га сматрам не својим, већ успехом 
полиције и Министарства унутрашњих 
послова, Владе Србије и моје државе“,  
рекао је директор Вељовић.
 Са Аустријом, према његовим ре-
чима, та сарадња је на изузетно висо-
ком нивоу и у вези је са сузбијањем 
кријумчарења наркотика, људи, али и 

финансијског криминала, пре свега са 
афером око „Хипо Алпе Адриа” банке, у 
чију истрагу је била укључена и српска 
полиција. Ово признање показује 
да наша полиција има изузетно 
добру међународну сарадњу, како 
регионалну, тако и ширу.

 Ове године, као и претходних, 13 
чланова Интернационалне полицијске 
асоцијације - Регијa Пријепоље одаз-
вало се позиву чешких колега. 
 На путу до Простејова, наше 
колеге посетиле су Бачку Тополу и 
Палић, где су их дочекале колеге из 
ИПА - Регија Суботица Александар 
Рајиновић, Александар Глишић и Дамир 
Петровић из Регије Сомбор. Обишли 
су и Будимпешту, а у Простејoву су их 
дочекали чланови Интернационалне 
полицијске асоцијације са председ-
ником Јосефом Францом. 
 „Били смо гости чешке полиције. 
Председници извршних савета ИПА 
- регија Пријепоље и Простејов, 
председник Општине Пријепоље, 
Скупштине Пријепоља и начелник 
полиције разменили су поклоне, а 
затим смо обишли зграду где раде наше 
колеге“, каже председник Извршног 
савета ИПА - Регије Пријепоље 
Ранко Табашевић и додаје да су били 
на пријему код градоначелника 
Мирослава Пистака и обишли зграду 
Градске општине. 
 Начелник полиције пуковник Павел 
Новак уручио је председнику Извршног 
савета Интернационалне полицијске 
асоцијације - Регије Пријепоље 
Ранку Табашевићу одликовање за 
унапређење односа између наших 
полиција и ширење доброг имена 
полиције Простејова. 
 Добродошлицу у главни град поже-
лела им је амбасадорка Србије у Чешкој 
Вера Маврић, која их је примила у нашој 
амбасади. ____________

Адела Вељовић   

Значајан допринос полицијској сарадњи
У Бечу уручено признање директору Милораду Вељовићу 
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Са чешким колегама
Посета полицији Простејова 

 Завршном конференцијом у Ади 
обележен је крај међународног пројек-
та „Youthessentials - потребе младих“, 
покренутог у октобру 2012. године, у 
оквиру прекограничне сарадње Србије 
и Румуније.

 Посебна пажња била је посвећена 
стварању услова за увођење нових 
услуга локалне заједнице које би 
млађој популацији, нарочито онима са 
проблемима у понашању, помогле да 
изаберу позитивне и праве циљеве.

 Организована су два кампа у Србији 
и Румунији, одржана четири састанка 
ради размене искустава стручњака 
две земље и исто толико заједничких 
радионица које промовишу нове 
прилике за младе.
 Захваљујући добрим искуствима 
колега из Румуније, у школама су и 
код нас оформљени инфо-центри. На 
вршњаке најбоље утичу вршњаци, па 
у овим инфо-центрима ученици, под 
надзором професора и уз подршку 
колега из Полицијске управе у Кикинди, 
осмишљавају превентивне акције. 
Једна од њих била је радионица о 
насиљу у Основној школи „Новак 
Радоњић“ у Молу. Учествовали су 
ученици и професори, а поред ки-
киндских полицајаца, укључило се и 
Удружење грађана „Дуга“ из Аде, које је 
носилац пројекта у Србији. 
 Осим њих, у пројекту су учествовали 
и Министарство регионалног развоја 
Румуније, Канцеларија за европске 
интеграције Србија, Министарство 
унутрашњих послова Румуније и 
Фондација „Бетани“ из Темишвара. 

________________
Радојка Радановић

Општине помажу младима
Размена искустава и радионице српске и румунске полиције
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 Чешки полицајци Марек Олшаник 
и Мосмир Моучк из специјалнe је-
диницe МУП-а Републике Чешке 
- Пиротехничке службе задуженe 
за поступање у случају откривања            
импровизоване експлозивне направе 
и за деактивирања и уклањање таквих 
бомби, у јулу су били гости наше 
Жандармерије и Полицијске бригаде. 
Разменили су искуства и упознали са 
начином и условима рада, али и видели 
опрему коју користи наша полиција. 
 „Били смо у Команди Жандармери-
је, где су нам објаснили структуру ове 
јединице. Обишли смо и Ронилачки 
центар, видели тактички и технички 
збор“, каже Марек Олшаник и додаје 
да им је посебно занимљиво било да 
сазнају начин рада јединица које се 
баве противдиверзионом заштитом.
 Приликом разговора са колегама из 
Полицијске бригаде, чешки полицајци 
констатовали су да, што се тиче њихо-
вог дела посла – контрадиверзионе 

заштите, за откривање експлозива уз 
помоћ паса, свака земља има другачији 
приступ. Према речима Мисмира Мо-
учка, у Шпанији пси увек иду сами, док 
је и у Чешкој и Србији пракса да пас 
увек иде у пратњи водича.
 Полицајци Чете за противдиверзи-
ону заштиту практично су показали 
како уклањају експлозив из ауто-
мобила. Командир одељења Горан 
Петковић објаснио је четири начина 
уклањања импровизоване направе уз 
коришћење све могуће расположиве 
опреме Чете за ПДЗ – укључена је 
контрадиверзиона екипа од четири 
члана, који су користили мобилне 
блокаторе, пса обученог за откривање 
експлозива, робота, механичку руку, 
ручни преносиви рендген...
 „Код нас су сличне методе“, рекле 
су колеге из чешке полиције након 
приказане вежбе. 
 Били су импресионирани обимом 
и сложеношћу рада наших јединица 

за противдиверзиону заштиту, које, за 
разлику од војске, раде са непознатим 
импровизованим експлозивним сред-
ствима. Анализирали су и појединачне 
најинтересантније интервенције које је 
Чета имала у протеклом периоду. 
 У септембру је у плану званична 
посета наших стручњака Чешкој ради 
упознавања са радом њихове једи-
нице. Након ове посете, у октобру ће 
у Србији бити одржане заједнички 
обука и тренинг, у оквиру којих ће 
бити разматране различите фиктивне 
ситуације у вези са откривањем екс-
плозива, деактивирањем и униште-
њем.
 „Савремена опрема има свој значај 
и добро је бити у току са најновијим 
трендовима у овој области. Ипак, посао, 
посебно овакав, не може се савршено 
одрадити без обученог, присебног и 
искусног полицајца“, истакао је Марек 
Олшаник.      _____

М.Т.С.

Упознали се са другачијим методама рада
Колеге из чешке пиротехничке службе недавно су посетиле Министарство унутрашњих послова

„Овакав посао не може се савршено одрадити без обученог, присебног и искусног полицајца“, истакао је Олшаник



 Делегација МУП-а Републике Србије 
- помоћник начелника Сектора за 
аналитику, телекомуникационе и ин-
формационе технологије Радосав 
Поповић, заменик начелника Управе 
за информационе технологије Го-
ран Перуничић и Милан Жижовић 
задужен за послове организације, 

функционисања и унапређења Сектора, 
учествовала је на „Конференцији 
о заштити идентитета“, одржаној у 
Бриселу. Представљена су најновија 
достигнућа, државни пројекти и 
планови из области електронске 
управе и заштите података о личности. 
 Најновија техничка решења МУП-а 

„Електронски сервиси и нова лична 
документа у Републици Србији”, која 
су представљена у оквиру сесије 
„Национални програми: у првом плану“, 
изазвала су интересовање учесника. 
Поред информација о личним 
документима најновије генерације, 
објашњенo је и функционисањe 
електронског сервиса продужења 
регистрације моторних возила, као 
једног од најсложенијих решења у 
области електронске управе. 
 Наша делегација упознала се с новим 
директивама које уређују стандарде у 
вези с имплементацијом електронских 
идентификационих докумената, чије 
доношење је најављено за последњи 
квартал 2014. године. Ово је значајно за 
адекватну припрему нове генерације 
личних карата у Србији.

Запажена презентација МУП-а о најновијим техничким решењима
Представници нашег министарства на „Конференцији о заштити идентитета“ у Бриселу

Представљене нове директиве о имплементацији електронских идентификационих докумената

Горан Перуничић, Радосав Поповић и Милан Жижовић
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 Делегација Министарства унутраш-
њих послова Републике Италије, 
на челу са директором Школе за 
високо образовање и усавршавање 
полицијских кадрова генералом Ри-
кардом Аматом, боравила је у јуну у 
студијској посети Србији.
 Током боравка састали су се са ми-

нистром унутрашњих послова др 
Небојшом Стефановићем, државним 
секретаром Александром Николићем, 
саветником министра и шефом Каби-
нета министра Иваном Ристићем, 
саветницом директора полиције Мари-
ном Томашевић и стручњацима за 
међународну сарадњу.

 Министар Стефановић истакао је да је 
ова посета добра прилика да се размене 
искуства у домену безбедности, еду-
кације, али и супротстављању ор-
ганизованом криминалу, као једном од 
најприсутнијих изазова данашњице и 
изразио наду да ће се Италија активно 
залагати за бржи напредак наше земље 
у процесу европских интеграција. 
 Колеге из Италије су се упознале са 
структуром, организацијом и функци-
онисањем нашег министарства. 
 Иван Ристић оценио је сарадњу са 
полицијом Италије као традиционално 
веома успешну и рекао да има 
простора за њено даље унапређење, 
нарочито у областима борбе против 
организованог криминала и корупције.
 Директор школе, генерал дивизије 
карабињера Рикардо Амато, у име 
италијанске делегације захвалио се 
на добродошлици и изразио велико 
задовољство што је имао прилике да 
се упозна са српским колегама, којима 
су, уколико желе да се усавршавају у 
образовној институцији на чијем је 
челу, врата отворена.

Отворена врата италијанске школе за образовање полицајаца
Делегација Италије била у студијској посети Министарству унутрашњих послова Србије

Размењена искуства у домену безбедности, едукације и супротстављања организованом криминалу
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 Представници Мађарске, Румуније 
и Јапана били су у јулу у Србији и са 
руководством нашег министарства 
разговарали о начинима за даље 
унапређење сарадње.
 Министри унутрашњих послова 
Србије др Небојша Стефановић и 
Мађарске Шандор Пинтер 1. јула 
потписали су три имплементациона 
протокола који ће побољшати зајед-
нички рад граничних полиција и 
допринети бољем животу грађана у 
пограничним областима. 
 Потписани су Протокол о оснивању 
заједничког контакт-центра на прелазу 
Хоргош-Реске, Процедуре о вршењу 
граничне контроле на прелазу Бачки 
Виногради-Ашотхалом и Методологије 
спровођења јединствених задатака о 
вршењу заједничких граничних пат-
рола. 

 На састанку са амбасадором Јапана 
у Београду Његовом екселенцијом 
Масафуми Курокијем, министар Стефа-
новић се захвалио на подршци Јапана 
и донираној хуманитарној помоћи и 
посебно истакао интересовање МУП-а 
за унапређење сарадње са службама 
Јапана у домену ванредних ситуација, с 
обзиром на велико искуство које имају 
у тој области. Договорене су додатне 
експертске обуке, едукације и тренинзи 
за реаговање у случају катастрофа 
за припаднике Сектора за ванредне 
ситуације.
 Представници Јапана, на челу са за-
меником министра иностраних пос-
лова Јапана Јасутошијем Нишимуром, 
издвојили су време и са државним 
секретаром Милосавом Миличковићем 
обишли Обреновац, како би сагледали 
ситуацију у местима која су погођена 
катастрофалним поплавама. 

 Министар Стефановић поручио је 
након састанка са потпредседником 
Владе Румуније и министром уну-
трашњих послова те земље Габријелом 
Опреом, да је договорено да се 
заједнички појачају напори у борби 
против организованог криминала, 
међународнe илегалне трговине дро-

гама, као и против међународног теро-
ризма.
 „Посебно је значајна сарадња срп-
ске и румунске полиције у области 
спречавања кријумчарења људи, 
фалсификовања платних картица и 
кријумчарења цигарета“, навео је ми-

нистар унутрашњих послова Небојша 
Стефановић и додао да је договорено 
да Гранични прелаз Јаша Томић доби-
је статус прелаза за међународни сао-
браћај, а да ће у наредном периоду 
још два гранична прелаза са Румунијом 
добити тај статус.

Заједничким напорима до бољих резултата
У јулу одржани састанци руководства МУП-а са делегацијама Мађарске, Румуније и Јапана

Побољшан рад полиција потписивањем протокола о сарадњи и организовањем експертских обука и тренинга

Састанак са амбасадором

 Министар др Небојша Стефановић 
разговарао је 30. јула са амбасадо-
ром Сједињених Америчких Држава 
у Београду Његовом екселенцијом 
Мајклом Кирбијем о могућностима 
унапређења билатералне сарадње 
у области унутрашњих послова и 
помоћи САД у сузбијању економ-
ског криминалитета, попут сиве 
економије, производње и дистри-
буције акцизне робе, утаје пореза и 
друго.
 Амбасадор Мајкл Кирби је ис-
такао спремност да кроз програме 
ИЦИТАП и ОПДАТ Министарства 
правде САД помогну нашем мини-
старству у сузбијању економског 
криминалитета и кријумчарења ро-
бе преко административне линије са 
Косовом и Метохијом.
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 У оквиру пројекта „Сигурна турис-
тичка сезона” наши полицајци упућују 
се у Хрватску, како би раме уз раме 
са колегама, радили на очувању без-
бедности српских туриста. Сарадња је 
озваничена и посебним протоколом, 
усвојеним почетком маја. 
 У име Дирекције полиције МУП-а 
Републике Србије, Протокол је потпи-
сао помоћник директора Богољуб 
Живковић. 
 „Протокол се потписује у циљу 
превенције криминалних активности 
међународног карактера, које се 
догађају током туристичке сезоне у 
Хрватској, као и ради успостављања 
интензивније и боље међународне 
сарадње, стручног усавршавања и 
размене полицијских искустава и 
најбоље праксе“, објашњава помоћник 
директора и додаје да с обзиром на 
то да  смо непосредни суседи, као и 
да живимо и радимо у истом региону, 
делимо исте проблеме и претње када 
говоримо о криминалу. 
 Према његовим речима, на овај 

начин постићи ће се максимална 
сигурност свих грађана који бораве у 
Хрватској и унапредити комуникација 
између српске и хрватске полиције. 
 Пројекат се спроводи у 18 
европских земаља, а поводом његових 
досадашњих резултата помоћник 
директора Живковић је додао: „Један 
од најбољих показатеља успешности 
овог пројекта су и позитивне реакције 
наше и стране јавности, као и реакције 

страних полицијских служби.  У прилог 
томе иде и податак да су полиције 
Аустрије, Италије и Словеније одлучиле 
да „зимску“ варијанту овог пројекта 
спроводе и на својим популарним 
скијалиштима“. 
 Живковић је изразио наду да ће овај 
вид сарадње допринети унапређењу 
положаја читавог региона у европским 
и светским модерним кретањима.

  Министарство унутрашњих посло-
ва Републике Србије и ове године 
наставља са јачањем прекограничне 

сарадње, ради подизања нивоа без-
бедности не само у нашој земљи, већ у 
целом региону.

 Како би се наши туристи осећали 
сигурнијим у суседним земљама, 
потписани су протоколи о сарадњи 
између Министарства унутрашњих 
послова Србије и министарстава Црне 
Горе и Македоније. Током летњих 
месеци униформисани и кримина-
листички полицајци из Србије пат-
ролираће у Бару, Будви, Херцег Новом 
и Охриду.
 Између влада Србије и Македоније 
потписан је и Споразум о узајамном 
признавању возачких дозвола.
 Средином јула потписан је и 
Споразум између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Хрватске 
о сарадњи у заштити од природних 
и других катастрофа. Закључено је 
да тенденција већих временских 
неприлика утиче на то да морамо 
интензивније да сарађујемо.

Већа сигурност наших грађана у суседним земљама

Максимална безбедност српских туриста

Полицајци из Србије патролираће у Црној Гори - Бару, Будви и Херцег Новом, као и Охриду, у Македонији

Министарство унутрашњих послова договорило сарадњу са хрватском полицијом током лета
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С обзиром на то да  смо непосредни суседи делимо исте проблеме и претње када говоримо о криминалу

Потписани међународни споразуми о раду током туристичке сезоне и заштити од катастрофа
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 Под командом Војске Србије при-
падници мултинационалне бригаде 
устрелили су локалног хероја који је 
покушао да опљачка војни магацин, 
како би нахранио гладни народ! Кив-
ни грађани окупљају се на демон-
страцијама испред војне команде, 
а српски официри морају хитно да 
објасне како је дошло до инцидента и 
зашто је пљачкаш устрељен на улици, 
ван ограђеног круга касарне…

 Ово је само један од сценарија 
симулираних у оквиру међународне 
вежбе „Викинг 14“, у којој је учествовало 
више од 2.500 учесника из 40 земаља и 
35 организација. Србија је ове године 
први пут била међу земљама које су 
организовале издвојено место вежбе 
на којем је успостављена Команда 
мултинационалне бригаде, полицијска 
компонента нивоа чете и канцеларије 
међународних националних организа-
ција, заједно са Шведском, Ирском, 
Бугарском и Грузијом. Главни орга-

низатор вежбе била је Шведска уз 
подршку САД. Сви ученици вежбе 
били су повезани са главним штабом у 
Шведској путем инсталираног система 
веза, односно локалном телефонском и 
видео-конференцијском везом која се 
користила за састанке.
 Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије представљали су 
полицијски саветник Горан Марковић 
из Управе криминалистичке полиције, 

мајор Дејан Вујачић из Команде 
Жандармерије, који су своје искуство 
стекли у Либерији, као и мајор Дејан 
Николић из САЈ-а, члан УН Мисије 
на Хаитију. Састав Министарства 
унутрашњих послова је у том погледу 
показао одличну припремљеност и 
добио похвале. 
 „Свеобухватни приступ“, који је мото 
вежбе, остварује се управо заједничким 
ангажовањем војске, полиције и 
цивила. _____

М.Т.С.  

 Тактичком вежбом са бојевим гађа-
њем на стрелишту „Сугубине“ код 
Крагујевца 11. априла завршено је 
петодневно покретно логоровање 
Специјалне бригаде Војске Србије, на 
којем су, поред 300 припадника Војске, 
учествовала и петорица припадника 
Специјалне антитерористичке једини-
це. 
 Учесници су организовали низ гађања, 
елемената тактичке обуке специјалних 
снага, два хеликоптерска десанта и 
вежбу снабдевања јединица из ваздуха, 
марширајући свакодневно од 20 до 
30 километара под пуном борбеном 
опремом. За пет дана препешачили 
су око 120 километара. Батаљони 
су, у зависности од специјалности и 
тактичке ситуације, логоровали на 
неколико локација, између осталог на 
стрелиштима „Седлари“ и „Сугубине“ 
на Дивчибарама, као и у околини 
Крушевца и Ниша. 
 Циљ логоровања, и уједно напорног 
испита психофизичке припремљености 
и тактичке обучености за специјална 
дејства у руралним условима, био је 
да се провери и унапреди обученост 
и оперативна способност команде 
Бригаде и потчињених јединица, 
посебно снага за хитно реаговање, да 
се упозна простор и територија Србије, 
капацитети и могућности за извођење 
специјалних дејстава. ____________

Драган Џамић 

Битан фактор у одговору на претње

Петодневни марш

МУП на највећој виртуелно-симулираној вежби на свету

САJ раме уз раме са Војском

Полицији уручена плакета
 На централној свечаности поводом 
обележавања Дана Војске Србије у 
Ужицу, начелник Генералштаба Војске 
Србије генерал Љубиша Диковић 
доделио је захвалницу Полицијској 
управи у Ужицу за допринос успешној 
реализацији свечаности. Поред начел-
нице Драгице Јевтовић, којој је уручена 
плакета у знак признања за учешће, 
плакете су добили и начелник Одељења 

полиције Предраг Дивац и начелник 
Одељења саобраћајне полиције Ми-
лош Пенезић. 
 „Признање је намењено свим по-
лицајцима захваљујући којима је без-
бедност многобројних грађана, који су 
се окупили да поздраве припаднике 
Војске, била на највишем могућем 
нивоу“, рекла је начелница Драгица 
Јевтовић. 

Војска Србије се захвалила Полицијској управи у Ужицу
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 Велико одушевљење многобројних 
туриста и посетилаца српске престо-
нице, као и Београђана, посебно оних 
најмлађих, изазивају полицијске ко-
њичке патроле које обилазе шеталишта 
и излетишта главног града. 
 Док траје летња туристичка сезона, 
од 1. маја до 31. септембра, полицајци 
коњаници са племенитим животињама 
патролирају Калемегданом, Адом Циг-
анлијом и Кошутњаком.
 „Свакодневно патролирају три ко-
њичке патроле. Сваку од њих чине 
два полицијска службеника - вођа 
патроле и пратилац, на два полицијска 
коња. Ипак, то зависи и од временских 
услова. Уколико су незадовољавајући 
не излазимо на терен“, објашњава 
командир Чете коњаника Полицијске 
бригаде ПУ за град Београд Зоран 
Живковић и додаје да је то редовна 
патролна делатност.
 По потреби, најчешће викендом, 
коњичке патроле обилазе Савски кеј 
који обухвата трасу од Новобеоградске 
топлане поред блокова 70а, 70, 
45 и узводно насипом ка старом 
остружничком мосту. Обилазе ушће, од 
Бранковог моста до хотела „Југослав-
ија”, као и Дунавски кеј у Земуну, 

узводно до ресторана „Река“. 
 Према речима Зорана Живковића, 
основни задатак коњичких патрола је 
превентивно деловање на местима на 
којима се окупља велики број грађана, 
као што су паркови, излетишта, ше-
талишта, места којима се не може 
прићи моторним возилима. Предност 
оваквог начина патролирања је бољи 
преглед околине и приступ различитим 
локацијама. 
 Високи и расни службени коњи са 

искусним јахачима у седлима, при том 
још полицајцима, који самоуверено 
управљају дизгинама усмеравајући 
коње да из слободног хода пређу у 
лагани кас, изазивају страхопоштовање 
код грађана, али истовремено и 
осећање сигурности и поверења. Због 
тога многи прилазе да затраже савет, 
информацију, помоћ. Све то утиче 
на формирање позитивне слике о 
полицији и њеном раду.
 Водник полиције Иван Аћимовић 
прича да је пре четири године на 
Калемегдану, испод Војног музеја у де-
лу где су изложени топови, код једног 
лица пронашао 17 пакетића са опојним 
средствима, које су предали колегама из 
подручне полицијске станице на даље 
поступање. Он каже да им свакодневно 
прилазе грађани који пријављују да су 
изгубили или пронашли ствари попут 
мобилног телефона, фото-апарата, ка-
мере. Тако им је пре само неколико дана 
пришао туриста из Јапана са мобилним 
телефоном који је пронашао, да би 
полицајци коњаници убрзо открили да 
припада девојчици која га је изгубила 
на оближњем игралишту. 
 „Чим уоче неки догађај који може 
да наруши безбедност грађана, 

����
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 Чета коњаника Полицијске брига-
де ПУ за град Београд формирана 
је од Коњичког ескадрона Народне 
милиције у Београду давне 1947. го-
дине. Исте године почела је са ра-
дом и Коњичка школа. Ескадрон је 
врло брзо постао елитна јединица 
чији су припадници патролирали 
на коњима центром Београда, на 
Топчидеру, Кошутњаку, Калемегдану, 
Авали и приградским насељима. Ко-
њички ескадрон Народне милиције у 
Београду био је смештен на простору 
на којем се данас налази хотел 
„Југославија“, а крајем педесетих го-
дина сели се на Баново брдо, где се 
сада налази Чета коњаника.

Чувари реда и права атракција
Полицајци коњаници брину о безбедности грађана на најпознатијим београдским излетиштима

Свуда где се појаве, људи прилазе да затраже савет, информацију, помоћ, али и да се фотографишу и помазе коње
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обавештавају подручну полицијску 
станицу. У многим ситуацијама се 
одмах реагује, као на пример када се 
деца изгубе, што је најчешћа појава на 
Ади Циганлији, јер су велике гужве“, 
објашњава Живковић. Његов колега 
Аћимовић додаје да је најчешћа појава, 
карактеристична за Калемегдан, да 
млађа популација конзумира мари-
хуану или хашиш, кријући се по мање 
приступачним местима.    
 Коњичке патроле ванредно се 
ангажују на спортским и културним 
манифестацијама на којима се окупља 
велики број грађана, као на пример  
на управо завршеном београдском 
фестивалу пива. Осим у главном 
граду, полицајци коњаници присутни 
су широм Србије на догађајима које 
организује локална самоуправа.   
 „Свуда где се појаве, коњичке патроле 
права су атракција. Људи, а највише 
деца, прилазе да поразговарају и 
помазе коње“, прича Зоран Живковић 
и објашњава да су полицијски коњи 
мирни, социјализовани и велике мазе и 
да се такви бирају за рад у патролама. 
Полицајци коњаници строго воде 
рачуна о безбедности суграђана, 
посебно најмлађих, због чега увек 

инсистирају да им се прилази спреда да 
би их коњ видео. 
 Према речима наших саговорника, 
ванредно се обезбеђују првенствено 
утакмице. Често се дешава да након 
интервенције полицајца коњаника у 
сукобу две навијачке групе, када смире 
страсти, навијачи сукобљених табора 
заједно прилазе да помазе коње.
 „Љубав према коњима је основни 

услов да се ради у нашој чети“, наглаша-
ва Живковић. Он истиче да осим јахања 
и свакодневне обуке службених коња, 
полицајци ове чете морају свакодневно 
да брину о њиховом здрављу, да их 
тимаре, изводе у шетњу, чисте пре и 
после јахања, воде рачуна о њиховој 
опреми. Због тога свако ко жели да 
постане полицајац коњаник мора 
годину дана напорно да учи и ради, али 
ипак, већ након месец дана може да се 
процени да ли је кандидат за ову чету 
или не.  
 Коњичке патроле раде у склопу 
Чете коњаника 3. батаљона за специја-
листичку подршку Полицијске бригаде 
Полицијске управе за град Београд. 
Нераскидиви део Чете је Коњички 
клуб „Полицајац“, познат по врхунским 
спортским резултатима, али и аними-
рању најмлађих. 
 „Ми чланове Клуба и децу усмеравамо 
да заволе рад са коњима и полицију, 
тако да често одлазе на курсеве за 
полицајце након чега раде код нас“, 
каже Живковић и објашњава да тако 
на најбољи начин подмлађују кадрове 
и добијају одличне и полицајце и 
коњанике.           ___

В.Ћ. 

 На теренима Полицијске бригаде 
ПУ за град Београд, 28. јуна одржана је 
деветнаеста коњичка ревија „Видовдан 
2014“ у организацији Чете коњаника 
Полицијске бригаде и Коњичког клуба 
„Полицајац“, а обележено је и шездесет 
осам година њиховог постојања и ус-
пешног рада. 
 Признање „Златна потковица“ за изу-
зетан допринос у раду и развоју КК 
„Полицајац“ додељено је председнику 
Клуба Слободану Недељковићу и ду-
гогодишњем спортисти и члану Лу-
цији Кости, које је уручио командант 
Полицијске Бригаде пуковник Небојша 
Пантић.

 Многобројни посетиоци пратили су 
коњичку ревију, на којој су изведене 
вежбе дресурног и стројевног јаха-
ња, приказано како се службени коњи 
обучавају и навикавају на различите 
ситуације, првенствено на јавним ску-
повима и спортским манифестацијама у 
којима је нарушен јавни ред и мир. 
 Чланови КК „Полицајац“ били су 

тридесет пута екипни и двадесет пу-
та појединачни прваци државе, а 
Клуб је дао два првака Европе и три 
првака Балкана. Низу медаља додато 
је и злато на Међународном коњичком 
такмичењу коњичких полиција, одржа-
ном у јуну у Мађарској, када је Милан 
Милошевић освојио прво место на 
службеном коњу Фреду Астеру. ___

В.Ћ.

Традициoнална коњичка ревија „Видовдан 2014“
Обележено шездесет и осам година рада Чете коњаника и Коњичког клуба „Полицајац“ 

Посетиоци су имали прилику 
да се друже са полицајцима 

коњаницима и члановима Клуба, 
а најмлађи и да се провозају 

фијакером у кругу
Полицијске бригаде
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 Ове сезоне бициклистичке патроле 
почеле су са радом већ у мају. Као и 
претходних година, раде у две смене 
– координатор на скутеру и четири 
полицајца на бициклима. Њима помажу 
и по двојица колега из Полицијске 
бригаде који раде у цивилу, такође на 
бициклима.
 За разлику од прошле године, ове 
године на Ади немају помоћ колега из 
речне полиције, чији прошлогодишњи 
рад сви хвале, јер како кажу, водени 
скутер потпуно је регулисао стање 
безбедности и прекинуо серије несрећа 
на води, које су обележиле почетак 
сезоне.
 Бицикл је право превозно средство 
за брзо деловање полицајаца, који раде 
на Ади Циганлији, јер има доста делова 
којима приступ колима није могућ.
 Циљ је да се посетиоцима обезбеди 
још већа сигурност и свест о присуству 
чувара реда.
 Током летњих месеци, „београдско 
море“ дневно посети између 100 и 150 
хиљада људи, са више од 2.000 мо-
торних возила.
 „Има грађана који се још нису навикли 
на нашу појаву, иако смо присутни на 
терену већ неколико година. Ипак, 
није потребно много времена да 
схвате да и у кратким панталонама 
ефикасно штитимо њихову безбедност”, 
са осмехом каже Драган Рајчић и 
додаје да бициклистичке патроле 
одлично сарађују са обезбеђењем Аде 

Циганлије, амбулантом, комуналном 
полицијом, као и са припадницима 
коњичке полиције.
 „Е, они су стварно атракција! Деца 
када их виде, одмах пожеле да се 
фотографишу са њима, отму нам сву 
пажњу”, додају његове колеге.
 Према речима наших саговорника, 
ове године на Ади Циганлији утопила 
се једна особа. Иначе, како истичу, 
најтежи период у сезони је последњи 
дан школске године и почетак 
распуста. Тада ученици у групама 
долазе на Аду, не поштују савете и 
правила понашања. Често се деси и 
да су под дејством алкохола или да 
уђу у воду, чија температура још увек 
није за купање. Међутим, захваљујући 
одличној сарадњи са свим службама 
на Ади, ове године такви случајеви су 
превентивним радом спречени.
 Полицајци из бициклистичких 
патрола заједно са радницима 
обезбеђења Аде Циганлије чувају ред 
и мир на свим спортским и културним 
манифестацијама које се одвијају на 

Ади. Ове године одржано је Светско 
првенство у веслању, а скоро сваког 
дана организују се такмичења у 
различим спортовима, као и други 
садржаји.
 Како кажу, ове године је знатно мање 
и лопова, што је такође резултат доброг 
прошлогодишњег рада, јер су многи од 
њих иза решетака.
  „Нарушавање јавног реда и мира 
овде се готово и не дешава, заиста 
је изузетно ретко”, каже Рајчић и 
додаје да је ове године било 70 одсто 
мање обијених возила, чему је можда 
допринело и изузетно кишовито време. 
Такође, за непуна два месеца, полицајци 
су на овом подручју двадесетак пута 
пронашли дрогу, углавном марихуану 
и „спид”.
 Често се дешава да родитељи на Ади 
изгубе децу, али их колеге у највећем 
броју случајева веома брзо пронађу 
и врате родитељима. Има ту и помало 
необичних ситуација. 
 „Недавно нам је једна госпођа 
пријавила нестанак детета. Дајући 
нам његов лични опис, рекла је да је 
висок 190 центиметара, тежак око 100 
килограма и ћелав. Збуњени, питали 
смо је ког је узраста дете, а она нам је 
одговорила да има 47 година”, причају 
полицајци и додају да увек имају 
разумевања за мајчинску бригу, тако да 
су и овој грађанки помогли и у кратком 
року пронашли њеног сина. _________

С.К. и М.Т.С. 

Начин рада полиције прилагођен амбијенту
Бициклистичке патроле још од маја ове године чувају безбедност посетилаца Аде Циганлије

Бицикл је идеалан за лакше кретање полиције, јер има доста делова града у којима приступ колима није могућ

����
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 Ове патроле покривају ужи центар 
града, Кеј и Штранд, а захваљујући 
позитивним реакција Новосађана, 
али и добрим резултатима, постоји 
могућност да се траса њиховог кретања 
прошири.
 Полицајци на бициклима кажу 
да им се грађани радо обраћају за 
помоћ, а најмлађи често траже да се 
фотографишу са њима.
 „Моји синови су одушевљени по-
лицајцима бициклистима и кажу да би 
и они желели једнога дана, када порас-
ту, да обуку униформу и провозају се 
службеним бициклима”, каже уз осмех 
једна од посетитељки купалишта 
„Штранд” , и додаје да се због великих 
летњих гужви, као мајка два живахна 
дечака, осећа много сигурније када 
види да су бициклистичке патроле у 
близини.

 Већ годину дана у Новом Саду по-
лицијска патрола крстари градом 
на бициклима, а у септембру ће им 
се придружити још једна екипа. Ове 
две  бициклистичке патроле само су 
прва фаза пројекта који предвиђа 
увођење двадесет оваквих патрола, 
првенствено у пешачким зонама и 
мање приступачним деловима града.
 Средства за опремање прве патроле 
на бициклима, прошлог лета, обез-
бедио је део одборника Скупштине 
града, одричући се дневница за ову 
сврху, а нове ће се формирати у 
сарадњи са ОЕБС-ом.
 Иако су на улицама већ годину 
дана, полицајци бициклисти и даље 
изазивају пажњу Новосађана који су им 
наденули име „бајкани“, а досадашње 
искуство говори о оправданости овак-
вог пројекта у граду са релативно 
развијеном бициклистичком инфра-
структуром.

Још једна патрола „бајкана”  брине о сигурности
Покривене пешачке зоне и мање приступачне улице, на задовољстово грађана Новог Сада

 Четворо полицијских службеника 
већ два месеца на бициклима патро-
лира улицама Пирота. Бициклистичка 
патрола уведена је како би током 
летњег периода полицијски службе-
ници могли брже и ефикасније да 
обилазе паркове, подручја око школ-
ских објеката, шеталиште поред реке, 
градско купалиште и друга места. 
Бицикле скоро свакодневно користе 
приликом уручивања позива грађани-
ма и обављања других дужности, чиме 
се штеди гориво.
 На овај начин се доприноси и 
субјективном осећају сигурности 
код грађана, јер могу да виде веће 
присуство полиције на терену и оства-
ре директан контакт.
 „Коментари грађана су различити, од 
чуђења до подршке и симпатија. Има 
наравно оних којима је то необично, 
па се и осмехују када виде полицајце 
на бициклима, али многима се то 
допада. Грађани Пирота познати су по 
масовном коришћењу бицикала као 
превозног средства, због чега су овај 

град својевремено прозвали и „мали 
Пекинг“, па није необично да их и 
полиција користи. Такође, не треба за-
немарити ни еколошки моменат, нити 
да је то вид кондиционих припрема 
које су обавезне за полицијску службу“, 
кажу припадници бициклистичке пат-
роле Маја Вељић, Марија Станковић и 
Милан Ранчић и додају да је ово и за 
њих ново искуство.
 Како они кажу, боље бициклом, него 
пешака. На овај начин брже могу стићи 
до места нарушавања јавног реда и 
мира, а тренутно обилазе шеталиште 
Кеј у Пироту, где се у последње време 
ломи дрвеће, уништавају клупе и канте. 
„Надамо се да ћемо својим присуством 
спречити да се то и даље дешава”, ка-
жу припадници ове нове пиротске 
полицијске патроле. 
 Бицикле у раду користе и школски 
полицајци, који на овај начин привлаче 
велику пажњу деце, која им обавезно 
махну кад их угледају на улици.

_____________
Оливера Милић

Полицајци на бициклима у „малом Пекингу“
По угледу на друге градове у Србији и у Пироту формирана полицијска патрола „на два точка”

Коментари грађана су различити. Има и оних којима су необични, али код многих изазива симпатије
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Новчана награда за храброг полицајца
После двочасовне драме, полицајац Борислав Зорић отргао је дете из очевог „загрљаја смрти“

„Ово је начин да дамо подстрек људима који часно и одговорно обављају свој посао“, рекао је министар др Небојша Стефановић

 Министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић уручио је 14. ав-
густа новчану награду од 50.000 ди-
нара полицајцу Бориславу Зорићу, ко-
ји је претходне вечери у Новом Саду, 
после двочасовне драме спасао дете из 
наручја оца који је претио да ће скочити 
са терасе на другом спрату.
 „Част и задовољство ми је да уручим 
награду човеку који је ризиковао свој 
живот да би спасао осамнаестомесечно 
дете. Ово је начин да дамо подстрек 
људима који часно и одговорно обав-
љају посао“, рекао је министар и до-
дао да је поносан што је све више 
поштених и одговорних полицајаца 
који обављајући дужност ризикују сво-
је да би спасли туђе животе.
 Полицајац Зорић захвалио се минис-
тру на награди и додао да је успешно 

спречио породичну трагедију уз помоћ 
колега и ватрогасаца који су били на 
лицу места након што је мајка детета 
скочила са терасе, а затим је и отац са 
дететом у наручју претио да ће учинити 
исто.

 „У том тренутку, нисам гледао на 
последице по мене. Искористио сам 
тренутак када је ушао у стан, узео сам 
дете и њега савладао“, рекао је Зорић, 
истакавши да је униформу и обукао да 
би помагао људима и стао у њихову 
заштиту, као и да му је част што је 
полицајац.  
 Борислав Зорић се рано определио 
за полицијски позив. Завршио је 
Средњу школу унутрашњих послова 
у Сремској Каменици и Вишу школу 
за тренере и менаџере у спорту. У 
Министарству унутрашњих послова 
запослен је од 2003. године, а тренутно 
ради као вођа патроле у Интервентној 
јединици Полицијске испоставе 
сталног дежурства и интервенција у 
Полицијској управи у Новом Саду. ___

С.К.

Спасли сте моју породицу
Уз помоћ колега из ПУ Крагујевац изгубљени новац враћен је власнику

У пронађеном новчанику таксисте Драгослава Конатара било је 1.730 евра
 Полицијски службеници Саобраћајне 
полицијске испоставе у Крагујевцу Ве-
лизар Антонијевић и Ненад Свичевић 3. 
априла пронашли су новчаник са 1.730 
евра и вратили га власнику.
 Током ноћне патроле двојица искус-
них саобраћајаца су у насељу Аеродром 
у Крагујевцу, свратили на бензинску 
пумпу да сипају гориво у службени 
аутомобил. 

 „Колега Свичевић је остао код возила, 
а ја сам отишао до тоалета. Чим сам ушао 
спазио сам на поду подебљи новчаник. 
Од запослених на пумпи сазнао сам да 
нико није пријавио нестанак новца. Са 
колегом сам установио да у новчанику 
има 1.730 евра. Није било личних 
докумената власника, међутим нека 
имена из визиткарти била су ми позната. 
Звањем једног по једног открио сам ко 

је власник новчаника“, прича Велизар 
Антонијевић.
 Таксиста Драгослав Конатар није ни 
приметио да је изгубио новчаник. О 
томе су га полицајци обавестили.
 „Претрнуо сам када су ме позвали и 
рекли да су пронашли мој новчаник са 
новцем. Не могу да опишем тај осећај. 
Заплакао сам од среће, јер сам новац 
одвајао да платим боравак болесне 
супруге у хипербаричној комори. Да га 
нису нашле ове поштене људине било 
би зло, пошто других пара немам“, каже 
Драгослав Конатар.
 Испред просторија Дежурне службе 
двојица саобраћајаца срели су се са 
Драгославом и предали му пронађени 
новац.
 Драгослав је са две стотине евра хтео 
да их награди, али поштени налазачи 
о томе нису желели да разговарају. 
Најважније им је, кажу, што су испунили 
своју дужност и вратили власнику оно 
што је његово.
 О скромности двојице полицајаца 
најбоље говори податак да се за овај 
догађај није знало неколико дана, све 
док се Драгослав Конатар није писмом 
обратио начелнику Полицијске управе, 
како би се захвалио „људима који су 
спасли његову породицу“. __________________

Слободан Лазаревић
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Из кревета ухапсио провалнике
Полицајац из Тополе спречио пљачку поште у Јарменовцима

 Када му је 13. маја, два сата после 
поноћи, зазвонио мобилни телефон, 
криминалистички техничар ПС Топола 
Зоран Станимировић помислио је да 
се нешто догодило и да га колеге зову 
ради вршења увиђаја. Није ни слутио 
да је обијена експозитура поште у 
Јаременовцима, селу у коме живи. 
Комшија му је узнемиреним гласом 
саопштио да су у просторијама поште 
уочена двојица провалника. 

 „Одмах сам се обукао, узео пиштољ, 
службену легитимацију и батеријску 
лампу, сео у своје возило и одјурио 
ка пошти, удаљеној око 600 метара. 
Током вожње обавестио сам колеге 
у ПС Топола о чему се ради“, каже 
Станимировић.
 У експозитури је затекао двојицу 
провалника у тренутку кад су обијали 
челични сеф, у коме се налазило око 
200.000 динара, намењених за исплату 
пензија мештанима Јарменоваца. Били 
су изненађени, нису могли да побегну 
искусном полицијском службенику. 
 У помоћ је притекао и један од 
поштанских службеника, а након неко-
лико минута и полицијска патрола из 
ПС Топола.
 Мештани Јарменоваца су одахнули. 
Њихове пензије су сачуване. Захва-
љујући Зорану Станимировићу, који 
је у полицијској служби на разним 
пословима провео 25 година, рас-
ветљена су још три обијања поштанских 
јединица у селима на подручју општина 
Горњи Милановац и Чачак.

__________________
Слободан Лазаревић

 Да хуманост иде руку под руку са 
полицијском позивом још једном је 
показао наш колега, полицајац Милоје 
Бојовић, без чије би брзе и прибране 
реакције живот Тота Петера кренуо 
другачијим током.

 У јутарњим сатима 16. априла, на 
раскрсници у Сенти, из возила које се 
зауставило на семафору, истрчала је 
жена, тражећи помоћ за супруга коме 
је позлило. Без много размишљања 
Милоје је истрчао из службеног возила 
и уз помоћ још једног суграђанина, из 
аутомобила изнео возача Тота Петера, 
који је био без свести. 
 Иако се чинило много дуже, борба 
за његов живот трајала је десетак 
минута, када су стигли лекари Хитне 
помоћи, који су наставили реанимацију 
и превезли га у болницу. Захваљујући 
благовременој помоћи нашег колеге 
Бојовића, Тот је преживео и  успешно се 
опоравио.  
 Тек након завршене смене, када је 
Бојовић кренуо кући, његове колеге 
сазнале су за овај, сваке хвале вредан 
чин.            ________________

Радојка Радановић

 „Сада када сте ви ту, много ми је 
лакше“, биле су прве речи које је педе-
сетогодишњакиња из Сонте упутила 
својим спасиоцима из Полицијске 
станице Апатин. Тог јутра, она се 
упутила до дворишта напуштене 
куће у близини, да би брала цвет 
зове. Занесена послом, упала је у 
необезбеђен бунар дубине око осам 
метара, кога је иначе било тешко 
запазити, јер је зарастао у жбуње и 
високу траву. 
 Одмах по пријему дојаве да у 
напуштеној кући неко запомаже из 
бунара, упутила се екипа од два члана, 
а неколико минута потом, кренуло је 
и командно возило и командир ПВСЈ 
Апатин Зоран Узелац.
 По доласку, наше колеге затекле су 
жену у води и муљу. Алуминијумским 
лествама и ватрогасним опасачем с 
ужетом, спасиоци су стигли до ње и 
помогли јој да се врати на површину. 
Била је у стању шока, без видних 
повреда, а одмах ју је преузела и 
збринула екипа Хитне помоћи Дома 
здравља Апатин.
 Припадници ПВСЈ Апатин импро-
визованим средствима привремено су 
обезбедили отвор бунара и о догађају 
обавестили надлежну инспекцију, која 
се у току истог преподнева постарала 
да се бунар трајно обезбеди.

____________________________
Зоран Узелац и Љиљана Раказов

Спасао живот суграђанину
Чин вредан похвале колеге из Полицијске управе у Кикинди

Извукли жену
из бунара

Брза и храбра реакција
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Чувар духа прошлих времена
Небојши Пражићу је колекционарство помогло да споји љубав према полицијској професији и уметности

 Многе ствари би пале у заборав да 
није људи као што је Небојша Пражић. 
Ордење, макете авиона, флаше, фигу-
рице из „Киндер јаја”, филмови, само су 
неке од ствари његовог правог малог 
приватног музеја. 
 „Све је почело тако што ми је отац, који 
је био војно лице, дао његово ордење и 
признања неке давне 1982. године. Тада 
сам био млад полицајац, тек изашао из 
Средње школе унутрашњих послова у 
Сремској Каменици, а колекционарство 
ми је помогло да још боље упознам 
службу и њену историју. Експонати моје 
збирке помирили су у себи две моје 
највеће љубави – према полицијској 
професији и према уметности“, каже 
полицајац Небојша Пражић из Чете 
за ПДЗ Полицијске бригаде, кога је 
сплет животних околности спречио да 
упише академију ликовних уметности, 
мада се и данас, за своју душу, бави 
сликарством.

 „Те ознаке су се некада носиле изнад 
левог џепа. Занимљиво је да су на ос-
нову њих странци могли да  распознају 
који полицајци на аеродрому говоре 
који страни језик“, каже Пражић. По 
његовим речима, златне ознаке носили 
су гранични полицајци свих република, 
осим Словенаца, који су имали сребрне.  
 Када смо га питали да ли записује шта 
све скупља, Небојша је рекао „Ништа не 
пишем, све памтим“, на шта се његова 
кћерка насмејала и испричала нам 
колико је то невероватно да од толико 
флаша може да примети да недостаје 
једна. 
 „Десило нам се да смо, за све ово 
време колико их скупља, од 1.400 фла-
ша алкохолних пића, поломили смо три. 
Сваки пут је одмах приметио да баш та 
флаша недостаје“, прича кћерка Марија.   
 Захваљујући колекционарству, Не-
бојша је, како каже, упознао много 
дивних људи. 
 „Неколико наших колега такође се 
бави колекционарством и имају завид-
не збирке. Сакупљају старе полицијске 
ознаке, ордење, признања...“, прича 
Пражић и додаје да многи од тих 
експоната чувају дух неких прошлих 
времена.  
 Скупљајући полицијске ознаке, за 
Небојшу Пражића су сазнале и начел-
ница полиције Осла и једна италијанска 
полицајка. У замену, како и иначе до-
лази до ових вредних предмета, за 
неке наше старе полицијске ознаке, од 
колегиница је добио три флаше.
 Да би дошао до неких предмета,  
Небојша доста времена проведе на 
бувљаку, а није му тешко ни да по неко-
лико пута оде са краја на крај града или 
до другог града да би се мењао за неку 
ознаку.
 „Мој једини мотив је љубав према 
колекционарству и жеља да сачувам 
од заборава макар делић историје. 
Сматрам да је потребно сачувати свест 
о томе да свет не почиње од нас“, каже 
Небојша Пражић, додајући да се нада 
да ће неко после њега знати то да цени 
и наставити његовим стопама. 

_________
С.К и М.Т.С.  

 Колекцију из разних области нас-
тавио је временом да прикупља. За 
овај хоби Небојша је после дуго година 
успео да сагради просторије у које је 
сложио експонате. Наравно, не све... Из 
дана у дан, колекције се шире. У једном, 
старом ормару, још увек има предмета 
који чекају своје место. Међу њима су 
плоче, опасачи, часописи, фигурице из 
„Киндер јаја”... 
 Међу најдражима су му ознаке свих 
родова милиције из бивше СФРЈ. 

„Потребно је сачувати свест о томе да свет не почиње од нас“, увек истиче наш колега из Полицијске бригаде
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Превентивни рад бољи од репресивних мера 

Немирне речи

Недавно је издата прва монографија о младима и хулиганизму на спортским приредбама

Промоција збирке песама

 Ове године, из штампе је изашла 
књига „Млади и хулиганизам на 
спортским приредбама“, која је резултат 
обимног емпиријског истраживања, 
спроведеног током 2013. године у 
дванаест градова Србије, којим је 
обухваћено 3.662 ученика у двадесет 
пет средњих школа.
 Истраживање је реализовано уз по-
дршку Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и Мисије 
ОЕБС-а у Србији, а у сарадњи са Крими-
налистичко-полицијском академијом и 
МУП-ом Србије.
 Коаутори монографије су ванредни 
професор др Саша Милојевић и асис-
тент Бојан Јанковић са КПА, редовни 
професор др Бранислав Симоновић и 
асистент Вељко Турањанин са Правног 
факултета Универзитета у Крагујевцу 
и заменик начелника Управе за струч-
но образовање, оспособљавање, уса-
вршавање и науку МУП-а др Божидар 
Оташевић.
 Књига је подељена у шест поглавља 
која обухватају појмовно одређење 
насиља на спортским приредбама, 
његову ретроспективу, полицијске 

 Песнички матине у библиотеци 
Центра за основну полицијску обуку 
окупио је поштоваоце поезије Жељке 
Аврић на промоцији њене нове збирке 
„Маргиналије“.
 Жељкa Аврић je припадник Мини-
старства унутрашњих послова од 1990. 
године. У Полицијској управи у Срем-
ској Митровици задужена је за сарадњу 
с медијима и локалном самоуправом. 
 До сада је објавила три збирке 
песама, а четврта је завршена и налази 
се код издавача. Песме су јој заступљене 
у више зборника поезије и објављиване 
у књижевним часописима. Добитница 
је више књижевних награда и похвала. 
 _______________

Јасна Обрадовић

мере у супротстављању хулиганизму 
- анализа, компарација искустава 
неколико земаља које су имале или 
се још суочавају са овом појавом, 
казненоправни оквир регулисања 
проблема хулиганизма на спортским 
манифестацијама у државама бивше 
Југославије и другим европским зем-
љама, превентивни начини супрот-
стављања овом проблему.
 Резултати истраживања показала 
су да се 14,7 одсто младих прикључује 
организованим навијачким групама, 
које су носиоци хулиганског понашања. 
У овим групама велики је број ученика 
првог и другог разреда средњих школа 
мушке популације, који у старијим 
разредима опада.   
 Аутори сматрају да досадашњи 
репресивни приступ у сузбијању 
насиља на спортским приредбама 
у нашој земљи није дао добре 
резултате и предлажу деловање са 
превентивним програмима усмереним 
ка малолетницима, који се у том узрасту 
ангажују у навијачким групама. ___

В.Ћ.

ГЛУМАЦ

Помало циник, помало песник,
путник кроз време, крадљивац сања.

Вечити коцкар, невоље весник,
господар суза и радовања...

У телу овом живи сто лица...
... у чежњи, бесу, смеху и слутњи.
Стотину прича што траже писца,

у монологу и дугој ћутњи.

Које је право? Које ли скривам?
Кад затреперим? Кад чврсто стојим?

Са којим живим, у ком уживам,
ноћивам, будим се и постојим...

У каквом свету, под маском којом
трагам за смислом тог што сам рођен?

Речима сликан, опеван бојом,
немиром гоњен, звездама вођен.

Жељка Аврић

Истраживања показују да се чак 14,7 одсто младих прикључује организованим навијачким групама
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 Дан и слава Министарства и Дан 
полиције прослављени су на платоу 
испред Полицијске управе у Ужицу. 
Минутом ћутања одата је пошта 
свим погинулим и преминулим при-
падницима Министарства, као и настра-
далима у поплавама које су задесиле 
Србију.
 Начелница Полицијске управе у 
Ужицу Драгица Јевтовић новим при-
падницима МУП-а честитала је почетак 
рада.
 „Мир и спокојство грађана наш је 
основни задатак. Иза нас је тежак 
период, који смо заједничким снагама 
пребродили. Пожртвованост и соли-
дарност показали смо и када је нашу 
земљу задесила елементарна непого-
да“, навела је начелница. 
 Било је момената у протеклих годину 
дана када су ужички полицајци своје 
животе доводили у опасност како би 

 Стопетнаест полицијских службеника 
Полицијске управе у Пријепољу одаз-
вало се већ традиционалној акцији 
давања крви поводом обележавања 
Дана полиције и Дана Министарства 
унутрашњих послова. 

 Добровољна акција је организована 
у сарадњи са Црвеним крстом и 
службама за трансфузију крви. 
 Полицајци боље него ико знају шта 
значи стављати живот на коцку сваког 
дана. 
 „Нама се то подразумева. Бавимо 
се професијом која са собом носи не-
извесност. Када крећемо на посао, не 
знамо шта нас чека и зато схватамо 
значај давања крви и спасавања нечијег 
сутра. Није нам тешко, јер знамо да 
наших сат времена, некоме може 
да значи живот”, наводе полицајци 
који редовно узимају учешће у овим 
племенитим акцијама. 
 Свесни да је њихово мало некоме 
много, из године у годину одазива се 
све више полицијских службеника 
који су спремни да у сваком 
тренутку и током године учествују у 
добровољном давању крви како би 
ову драгоцену течност несебично 
ставили на располагање онима којима 
је најпотребнија.
 Како наводе радници Црвеног крста, 
полицајци су увек међу првима када 
треба пружити овакву врсту помоћи 
грађанима.  ____________

Адела Вељовић   

спасли животе својих суграђана. Пет 
породица настрадалих радника ове 
управе добила је помоћ у укупном 
износу од 250.000 динара, а сећајући 
се припадника Министарства који су 
изгубили живот извршавајући службене 
задатке, службеници ове полицијске 
управе обишли су њихове породице и 
положили цвеће на гробове.

 ____________
Бојана Вранић   

Заједничким снагама пребродили тежак период Спас нечијег сутра
Пет породица настрадалих радника ПУ Ужице добила помоћДобровољно давање крви

 Градоначелник Сомбора Саша Тодо-
ровић,  поводом Дана Министарства и 
Дана полиције, на предлог начелника 
Полицијске управе у Сомбору Саше 
Дмитрашиновића, наградио је ручним 
сатовима за остварене резултате у раду, 
савесно и професионално обављање 
послова: Милана Грбу из Одељења 
криминалистичке полиције, Бранета 
Јовичића из Одељења полиције и 
Мирослава Совиља из Одељења 
саобраћајне полиције.
 Посебном захвалницом награђени су: 
Мира Драгић из Одељења за логистику, 
Весна Штајнер из Одсека за управне 
послове, Мирјана Веиновић из Одсека 
за аналитику и евиденције, Дејан 

Палић из Одељења криминалистичке 
полиције, Далибор Репаја и Милорад 
Жарковић из Одељења полиције и 
Горан Тодоровић из Одељења сао-
браћајне полиције.
 На предлог начелника Полицијске 
управе, министар унутрашњих послова 
превремено је унапредио у више звање 
начелника Одељења криминалистичке 
полиције, главног полицијског инспе-
ктора Предрага Родића.
 У оквиру обележавања празника 
полиције на Тргу Светог тројства у 
Сомбору био је изложен део опреме и 
наоружања Полицијске управе.

_________________
Мирјана Цвијановић

Награђени за професионалан и савестан рад
Сомборским полицајцима уручени ручни сатови и захвалнице
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 У низу активности које је Полицијска 
управа у Краљеву организовала пово-
дом прославе полицијских празника, 
посебнa пажњa посвећена је едукацији 
деце предшколског узраста. Деца 
Предшколске установе „Олга Јовичић“ 
посетила су Станицу саобраћајне поли-
ције у Краљеву где су, осим дружења 
са својим старијим „другарима“, имали 
прилику да се упознају са основима 
понашања у саобраћају и да се возе 
у колима саобраћајне полиције. 
Вишегодишњи едукатор за безбедност 
деце у саобраћају Горан Радуловић 
указивао је деци Дечјег центра „Нова 
искрица“ на опасности у саобраћају и 
значај поштовања прописа. Са лакоћом 
их је анимирао и побудио њихово 
интересовање, стварајући тако код њих 
критички однос према себи и другим 

учесницима у саобраћају.
 У Полицијској управи у Краљеву, 6. 
јуна, Актив добровољних давалаца 
крви „192“, у сарадњи са Црвеним 
крстом и Здравственим центром 
„Студеница“, организовао је акцију 
добровољног давања крви за полицију 
и грађане под слоганом „Крв живот 
значи“ у којој је скупљена 71 јединица 
крви. Полицајцима су, поводом Свет-
ског дана добровољних давалаца 
крви, додељене захвалнице. За 35. 
давање крви захвалница је уручена 
Горану Петровићу из Полицијска 
станице Врњачка Бања, а за 50. давање, 
Првославу Перовићу из Дежурне 
службе ПУ Краљево. 
 „Одазивамо се свим акцијама, кад год 
нас позову. Имамо одличну сарадњу 
са Црвеним крстом и Центром за 

трансфузију крви у Краљеву. Мак-
симално се трудимо да будемо у служби 
народа“, рекао је председник Актива 
ДДК Јовић Перовић. 
 Заклетву је положило седморо нових 
радника Полицијске управе у Краљеву, 
а у пензију је, уз пригодне поклоне, 
испраћено десет радника.
 Нису изостала ни спортска такмиче-
ња у малом фудбалу и стоном тенису. 
Појединцима и екипама, који су на 
спортским играма остварили најбоље 
резултате, уручена су признања. При-
падници ове управе обишли су и 
оболеле полицајце, положили цвеће 
на гробове колега које су изгубиле 
живот извршавајући службене задатке 
и обишли њихове породице.

 ________________
Кристина Николић

Никога нису заборавили на свој најважнији дан
Краљевачки полицајци организовали су низ активности поводом полицијских празника

Одржана су и такмичења у малом фудбалу и стоном тенису, као и дружење са најмлађим суграђанима
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Показан висок ниво координације и стручности
Десета јубиларна здружена вежба спасавања на води Сектора за ванредне ситуације „Ибар 2014“ 

 Ове године, по десети јубиларни пут, 
на Ибру је одржана здружена вежба 
спасавања на води припадника Секто-
ра за ванредне ситуације „Ибар 2014“.
 Овим поводом, 12. јула, окупили су 
се припадници специјалистичких ти-
мова Сектора за ванредне ситуације 
за спасавање на води и тимова за 
спасавање из рушевина, Горскa служ-
ба спасавања Србије, Црвени крст 
Краљево, Добровољно ватрогасно 
друштво Краљево, Кајак клуб „Ибар“ 
из Краљева и Полицијска управа  у 
Краљеву. 
 Припрема за вежбу почела је дан 
раније, када је формиран камп на левој 
обали реке, у подножју средњовеков-

ног града Маглич. Припадници Кајак 
клуба „Ибар“ одржали су обуку о уп-
рављању пловилима, мерама без-
бедности и понашању на реци. Црвени 
крст Краљево и Црвени крст Србије 
упутили су учеснике у начинe пружања 
прве помоћи утопљенику и ослобађа-
ња спасиоца од хвата дављеника. 
 Регионални тимови за спасавање из 
рушевина из Крагујевца и регионални 
тим за спасавање на води из Кра-
љева приказали су активности и ко-
ординацију специјалистичких тимова 
током спасавања повређеног лица са 
неприступачног терена и пребацива-
ње водича са службеним псом за 
претрагу терена преко набујале реке.

 Затим је свих 256 учесника у вежби, 
са 38 чамаца кренуло низ Ибар, 
демонстрирајући своја усвојена зна-
ња и вештине. Одредиште је била 
Матарушка Бања, четрнаест киломе-
тара низводно, где је након анализе 
вежбе уследио заједнички ручак.
 Организација вежбе је поверена На-
ционалном тренинг центру за ванредне 
ситуације и Одељењу за ванредне 
ситуације у Краљеву. Вежба је показала 
висок ниво координације и стручности 
свих тимова и њихову спремност 
да одговоре на све изазове током 
спасавања на води.

Усвојена знања и вештине демонстрирало је на Ибру 256 припадника специјалистичких тимова са 38 чамаца 
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Три месеца за испуњење конкретних задатака

Промовисани нови полицајци приправници

Министар одржао колегијум са руководиоцима полицијских управа у Новом Пазару и Пријепољу 

Новосађанима приказане борилачко-техничке вештине полазника и здружена вежба специјалних јединица

 У разговору са припадницима по-
лицијских управа у Новом Пазару и 
Пријепољу, министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић по-
ручио је да очекује апсолутни рад 
на сузбијању трговине наркотицима, 
шверца цигарета, смањењу свих дела 
из области општег криминалитета и пре 
свега на расветљавању свих случајева 
који се тичу тешких кривичних дела, 
убиства, покушаја убиства и слично. 
 „Поставили смо амбициозне рокове. 
Хоћемо да видимо у наредна три месеца 
ангажовање свих линија рада полиције 
и за то имају налог све полицијске 
управе у Србији“, рекао је министар 
Стефановић. 
 Према његовим речима, службеници 
ПУ Нови Пазар, као и сви остали, имаће 
задатак да у наредна три месеца дају 
максимум. 
 „Након тога ћемо направити пресек 
и анализу проблема које имамо, где 
треба да појачамо рад, да ли је неко 
одговоран за пропусте и наравно, као 
што сам рекао људима из ПУ, они који 
буду радили треба да буду унапређени 
и да остану на својим местима, они чији 
резултати нису адекватни треба да се 
сами склоне или ће бити смењени“, 

 Једанаеста класа полазника Центра 
за основну полицијску обуку у Срем-
ској Каменици промовисана је у поли-
цајце приправнике 18. јула на Тргу 
слободе у Новом Саду.
 У оквиру промоције приказане су 
борилачко-техничке вештине полаз-
ника ове класе, здружена вежба 
припадника Жандармерије, Противте-
рористичке јединице и Специјалне 
антитерористичке јединице.
 Министар унутрашњих послова 
др Небојша Стефановић рекао је да 
наше министарство интензивно ради 
како би још више ојачало поверење 
у полицијску службу коју грађани 
доживљавају као „кичму стабилности 

закључио је министар Стефановић.
 Он је оценио да је безбедносна ситу-
ација у Новом Пазару сложена, али 
стабилна и да би потенцијални проблем 
могли да направе људи који се враћају с 
ратишта у иностранству.
 „То није карактеристика само Новог 
Пазара, али је то један од безбедносних 
ризика, јер ти људи када се врате могу 
постати претња по безбедност. Срби-
ја има озбиљне безбедносне службе 

Републике Србије“.
 „Припадници полиције свакодневно 
доказују своју стручност, пожртвовање 
и поштовање реда и закона, што се нај-
боље видело приликом ангажовања 
у мајским катастрофалним поплавама 
када су спасавали животе и имовину 
грађана“, рекао је министар Небојша 
Стефановић. 
 Овом приликом, Нови Сад је уступио 
Полицијској управи 24 нова возила, а 
градоначелник Милош Вучевић је Акт о 
уступању тих возила предао начелнику 
ПУ Стевану Крстићу, као још један 
пример добре сарадње полиције и 
локалне самоуправе.

које се баве тим проблемом и нећемо 
дозволити да он ескалира. У овом 
тренутку нема екстремних изазова, 
али ћемо наставити да пратимо ситу-
ацију“, рекао је министар и додао да 
од новопазарске полиције очекује 
већи ангажман на спречавању уласка 
илегалних имиграната на територију 
Србије, сузбијање трговине нарко-
тицима и шверца акцизне робе.

Потребно је направити пресек и анализу проблема, а ко не буде имао резултате требало би да се сам склони

„Министарство интензивно ради на јачању поверења у полицијску службу“, рекао је министар Стефановић
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Обале реке без отпада
Пријепољска полиција чистила корито Лима после поплава

 Промене на боље осетили су и 
Прекршајни суд и Полицијска управа у 
Новом Пазару. Доласком председника 
Прекршајног суда у Новом Пазару 
Рубине Друштинац, од 2010. године 
до данас, рад ове две институције је 
умногоме унапређен.
 „Много предмета би нам застарело да 
нас не спасава ова полицијска управа, 
а ту посебно морам нагласити сарадњу 
са командиром Полицијске испоставе 
Миљаном Петровићем и његовим 
помоћницима, захваљујући којима смо 
успели да наплатимо више од 5.000.000 
динара прекршајних казни“, каже 
Рубина Друштинац и додаје да сарадња 
не може бити боља - само да наставе 
овако.
 Сваким даном су радили на 
унапређењу сарадње, у сваком 
тренутку били доступни једни другима 
и решавали проблеме у ходу. 
 Командир Миљан Петровић каже 
да је у периоду од када је Рубина 
Друштинац на челу Прекршајног 
суда, забележен драстичан пораст 
реализованих наредби и смањен број 
предмета који чекају. У прилог овоме 
говоре и званични статистички подаци, 
тако да је од 2010. године до краја јула 
ове године одрађено више од 200.000 
предмета и наплаћено око 150.000.000 
динара.
 „Људи смо и излазимо у сусрет једни 
другима, ако има пропуста решавамо 
их у ходу, ако има проблема одмах их 
отклањамо“, кажу полицајци и додају 
да сарађују добро и коректно по свим 
линијама рада. ______________

Бедрија Мујовић

 Након великих поплава које су  овог 
пролећа погодиле и овај део Србије, 
огромне количине смећа остале су на 
обали Лима по његовом повлачењу у 
корито.
 Како би овај проблем био решен 
у што краћем временском периоду, 
организована је добровољна акција 
чишћења у коју су се укључили и 
припадници Полицијске управе у При-
јепољу.
 У жељи да што више допринесу 
заједници, 10. јула, педесет полицајаца,  
заједно са радницима Јавног кому-
налног предузећа  „Лим“, покосили су 
траву на десној обали Лима у дужини 
од око једног километра и помогли у 
уклањању смећа.
 „Овом акцијом дали смо допринос 

нашем граду и очувању природе. На 
тај начин, дали смо и пример осталима 
како више да брину о природи и сво-
јој околини. Надамо се да ће обала 
Лима остати чиста, јер би била штета 
уништити такву природну лепоту“, 
навеле су колеге, које су и на овај начин 
показале иницијативу када су у питању 
активности од ширег друштвеног зна-
чаја. 
 Према речима једног од радника ЈКП 
„Лим”, учешће полиције у овој акцији 
показало се више него вредним.
 „Питање је да ли бисмо без њих 
успели да урадимо овако обиман посао 
у тако кратком року. Захвални смо им на 
пруженој помоћи”, навели су учесници 
ове акције. ______________

Данијела Минић

Увек доступни
Сарадња суда и ПУ Нови Пазар

Нови члан полицијске породице 
ИПА Србија основала Регију Шумадија у Крагујевцу и именовала руководство

 Захваљујући бројности чланова на 
подручју које покрива Полицијска уп-
рава у Крагујевцу, донета је одлука 
о оснивању нове регије. Скупштини 
су присуствовали председник ИПА 
- Секција Србија Драган Петковић и 
генерални секретар Боривоје Пантовић. 
 За председника ИПА - Регијa Шумади-
ја изабран је дугогодишњи координа-
тор ове регије у оснивању Владан 
Антић, за потпредседника Славица 
Антић, а секретара Милан Илић.
 Именовани су чланови Извршног 
савета и Надзорног одбора, као и деле-
гати који ће је представљати на Деветој 
генералној скупштини ИПА у Суботици. 
        __________________

Слободан Лазаревић
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 Полицајци добили „Велику петицу“
Фестивал оптимизма „Бејби Егзит” протекао у знаку Министарства унутрашњих послова

„Желимо да створимо услове за безбедно детињство и одрастање“, навео је Немања Петрушевски из ЦОПО

Суботе и недеље биле су посвећене бесплатним обукама из различитих спортова, оријентације и прве помоћи
 Током јула сваког викенда најмлађи 
Београђани имали су прилику да се дру-
же са полицaјцима на Ади Циганлији, и 
уз њихову помоћ савладају вештине по-
пут каратеа, реалног аикида, скијања 
на води, безбедне вожња ролера и 
бицикла.
 Спортско лето под називом „Лето на 
Ади – брига о младима“ организовала је 
ИПА – Регија Београд. Осим промоције 
здравог начина живота, циљ ове ма-
нифестације је и брига о најмлађима.
 Учесницима и посетицима Аде 
дељени су флајери са саветима, пот-
ребном опремом – штитницима за 
колена, лактове, кацигама, препорукама 
о местима где вежбати, али и онима 
које треба избегавати за одређене 

врсте активности, као што су вожња 
бицикла и ролера. Сваки викенд био 
је посвећен одређеној групи спортова 
и вештина које су деца савладавала 
кроз бесплатне обуке, након чега су 
им уручени сертификати. Осим тога, 

најмлађи су имали прилику да се 
друже са полицајцима коњаницима и 
водичима службених паса, да науче да 
поставе шатор, оријентишу се у при-
роди, цртају и пруже прву помоћ. ___

В.Ћ.

Спортско лето на Ади Циганлији – брига о младима
Интернационална полицијска асоцијација Секција Србија – Регија Београд јача тимски дух код деце

 Овогодишњи Фестивал оптимизма – 
„Бејби Егзит“ одржан је после укидања 
ванредне ситуације. Фестивал намењен 
породици и младима, ове године је 
био окренут онима који су највише 
страдали, али и онима, како кажу 
организатори, који  „носе снагу обнове, 
живота и успеха“. Посебан акценат 
био је стављен на одавање признања 
херојима који су се борили са стихијом.
 За несебично ангажовање током 
тих тешких дана, организатори Фести-
вала доделили су „Велику петицу“ 
ватрогасцима и Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици, 
као припадницима Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије. 
 Признање Министарству примио 
је полазник 11. класе Центра, Немања 
Петрушевски. Захваљујући се у име 
полазника и запослених у Центру, навео 
је: „Велика нам је част што ово признање 
примамо у име свих припадника 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије. Ипак, желели бисмо 
да убудуће наша земља и наши грађани 
не буду изложени оваквим страдањима 
и да улога полиције буде искључиво 
превентивна. Желимо да заједно са 
породицама наших најмлађих сугра-

ђана, пуни оптимизма, створимо ус-
лове за њихово безбедно детињство и 
одрастање“.
 Више од 1.500 деце из Новог Сада и 
осталих градова распитивалo се како 
се постаје полицајац, учествовали су 
у радионицама, а на татамију пратили 
наступе полазника. 
 Психолог Марина Гломазић објаснила 
је концепт нове радионице „Размишљај 
безбедно“, замишљене тако да омогући 
деци да препознају потенцијално 
опасне ситуације и упути их како да 

се понашају у таквим случајевима. 
„Основци су били јако заинтересовани, 
расположени за дискусију и показали 
су да зрело размишљају о овој теми“, 
додала је Марија.
 У оваквим дружењима руше се 
предрасуде о полицији. Млади уче да 
су полицајци спремни да им помогну и 
у изузетно тешким ситуацијама каква је 
била велика поплава овог маја, али и у 
оним мање драматичним. 

___________________________
Јасна Обрадовић и Зорка Ловре
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Маштају да буду полицајке када порасту

Дани отворених врата

Дан девојчица прослављен са припадницaма полицијских управа у Сремској Митровици и Ужицу

Млади се упознали са радом Полицијске станице Кањижа

Овај дан обележава се широм света, а акценат је стављен на иновације у образовању девојчица
 Уједињене нације су 2011. године 
установиле 11. октобар као Међу-
народни дан девојчица, како би се 
уважавала права девојчица и специ-
фични изазови са којима се оне 
суочавају. Овај дан обележава се широм 
света, а акценат је на иновацијама у 
образовању девојчица. 

 У Србији се обележава од 2012. 
године, сваког последњег четвртка у 
априлу. 
 Група ученица седмог и осмог раз-
реда Основне школе „Јован Поповић“ 
из Сремске Митровице ове године 
одлучиле су да свој дан, 24. април, 
прославе са полицијом и посетиле 
Полицијску управу у Сремској Мит-
ровици.
 Сусрет је организован у оквиру 
пројекта „Професионална оријентација 
на прелазу из основне у средњу школу“, 

на иницијативу координатора пројекта 
и школског психолога Сање Павловић. 
 У пријатној атмосфери, на много-
бројна питања девојчица о начину 
школовања за полицајца и могућ-
ностима запошљавања, о пословима 
које обављају и њиховим предностима 
и недостацима, одговарале су инспек-

тор за сузбијање малолетничке дели-
нквенције Јасмина Ракић, саобраћајни 
полицијски службеник Душанка Лукић 
и полицајац опште надлежности Ана 
Марија Турудић. 
 Ове године, поводом Дана девојчица, 
Канцеларија за равноправност полова 
и Канцеларија за младе Општине 
Врачар приредили су низ активности.
 Током радионице „Сањај велике сно-
ве“, која је организована за ученице 
седмог и осмог разреда врачарских 
основних школа, учеснице су разго-

путне исправе, возачке и саобраћајне 
дозволе.  
 У дворишту Полицијске станице 
разгледали су службено возило и 
опрему за вршење увиђаја саобраћајне 
полиције. Упознали су се са радом 
полиције, опремом и наоружањем које 
користе, пословима криминалистичке 
полиције, а крим-техничар им је при-
казао и поступак узимања отисака 
папиларних линија.

________________
Радојка Радановић

 Две групе штићеника Удружења 
дефектолога северне Војводине „Пу-
жић“, у оквиру пројекта „Отворена вра-
та“, посетилe су Полицијску станицу 
Кањижa. 
 Штићенике удружења „Пужић“, у 
пратњи наставнице Тамаре Чањи, 
у обилазак су повели командир и 
помоћник командира.
 Обишли су Дежурну службу и 
просторију за задржавање, а на 
управним пословима објашњен им 
је поступак издавања личне карте, 

варале са представницама Центра за 
едукацију и саветовање о њиховим 
циљевима, жељама и начинима да их 
остваре. 
 Циљ ове радионице био је да се 
разбију предрасуде и стереотипи о 
томе да постоје „женска“ и „мушка“ 
занимања. Своја искуства о избору 

занимања са девојчицама је 
поделила начелница Поли-
цијске управе у Ужицу Драгица 
Јевтовић. Ученицама је пру-
жена могућност да с њом 
разговарају о занимањима 
која нису типична за жене, 
односно о родно осетљивим 
занимањима. Начелница је 
девојчицама пренела своја 
искуства и поруке, које могу 
бити веома битне за њихово 
даље опредељење.
 Девојчице су за крај написале 
занимања којима би желеле да 

се баве - адвокат, физичарка, глумица, 
хемичарка, новинарка, али велики 
број њих  пожелеле су  да постану 
инспекторке и полицајке. 
 Ученице су добиле и обележиваче за 
књиге, са поруком „Будућност припада 
онима који верују у своје снове“, са 
жељом да их подсећају на овај догађај, 
али и мотивишу и охрабре онда кад 
помисле да не могу да остваре неки сан 
или циљ.

_____________________________
Марија Петковић и Жељка Аврић
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Чукарички полицајци поново освојили прво место

Полицајци увек међу најдражим гостима

На Ади Циганлији у пецању се надметало две стотине припадника Министарства са једанаест екипа

Полицијска испостава за безбедност на рекама организовала Шести меморијални куп „Дејан Михајловић”

Сарадња Полицијске управе у Сремској Митровици са основним школама Сремског округа

Пројекат „Безбедно детињство - развој безбедносне културе младих“ спроводи се у 49 школа и 20 одељења 

 У знак сећања на јединог колегу 
Полицијске испоставе за безбедност 
на рекама који је страдао приликом 
вршења посебних безбедносних зада-
така на подручју Косова и Метохије, 

припадници речне полиције и ове го-
дине организовали су Меморијални куп 
„Дејан Михајловић” на Ади Циганлији.
 Према речима заменика командира 
ове полицијске испоставе Пере Ћосића, 

 Припадници Полицијске управе 
у Сремској Митровици поклањају 
велику пажњу превентивном раду са 
децом и младима. Већ четврту годину 
заредом, у свим основним школама у 
Срему, полиција спроводи пројекат и 
литерарно-ликовни конкурс „Безбедно 
детињство - развој безбедносне култу-
ре младих“. Ове школске године, 
предавањима је присуствало 2.627 
ученика петог разреда у 49 основних 
школа и 20 подручних одељења.
 Ученици су веома заинтересовани 
и активни на тим часовима, а Јасмина, 
Предраг, Драган, Душан, Петар, Марина, 
Тања, Ђура, Жикица, Милован и Марио 
довољно стрпљиви да одговоре на 
мноштво дечјих питања. 
 Реализатори овог пројекта постали 
су радо виђени пријатељи који упућују 
децу како да се чувају дроге и алкохола, 
како да безбедно користе интернет и 
понашају се у саобраћају, као и начи-
не заштите од вршњачког и других 
облика насиља. Њихов несебичан 

труд награђен је цртежима, стиховима, 
осмесима и великим поверењем у  
полицију.
 Завршна свечаност одржана је 13. 
јуна, у Градској кући, када су награђе-
ним ученицима уручени пригодни 
поклони. Прочитани су најбољи радо-
ви, а најлепши цртежи изложени 
на паноу у холу Скупштине града. 
Приредбу је употпунио наступ учени-
ка музичке школе и писаца књижевне 
заједнице. 

 Занимљив час ученицима другог и 
четвртог разреда Гимназије „Стеван 
Пузић“ у Руми одржао је инспектор 
линије за сузбијање наркоманије 
Милан Борчић, на којем је говорио 
о здравственим, психолошким и 
кривично-правним последицама узи-
мања и поседовања наркотика. Уводни 
део часа о хемијском саставу дрога и 
њиховом утицају на људски организам, 
припремили су гимназијалци.___________

Жељка Аврић

још пре шест година одлучили су да 
организују овакву врсту турнира, јер се 
Дејан бавио риболовом.
 Већ шест година многи припадници 
Министарства унутрашњих послова 
учествују на турниру и такмиче се у 
пецању, прављењу рибље чорбе и 
гулаша, али дођу и само ради дружења. 
 Колеге су 11. јула положиле цвеће 
на гроб Дејана Михајловића и обишле 
његову породицу. 
 Такмичење је окупило око две стотине 
полицајаца, док се једанаест екипа 
надметало у пецању. Трећу годину за-
редом прво место освојила је екипа ПС 
Чукарица, која је уловила највећу рибу. 
Прва екипа Полицијске бригаде била је 
друга, а ПС Лазаревац трећа. Захвалнице 
су добили сви учесници, међу којима и 
Биро за сарадњу с медијима и редакција 
часописа „Полиција данас“. _____

М.Т.С. 
Дејанови родитељи и брат с породицом
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 База Специјалне антитерористичке 
јединице у Батајници 15. јуна одјеки-
вала је од раздраганих дечјих гла-
сова, припрема спортских екипа, 
инструкција тренера и навијања роди-
теља и другара. Повод овој веселој 
„гужви“ била је спортска манифестација 
„Деца и полиција“, која је организована 
у склопу прославе Дана Министарства 
унутрашњих послова и Дана полиције. 
Као и прошле године, организовани 
су турнири у малом фудбалу, рукомету 
и теквондоу, на којима се надметало 
више од 150 дечака и девојчица 
узраста од шест до четрнаест година из 
клубова са територије Београда, Ниша 
и Шапца. Такмичење је организовано 
у сарадњи са Фудбалским савезом 
Београда, Рукометним савезом Србије 
и Београдским теквондо савезом. 
 На турниру у малом фудбалу такми-
чило се 46 малишана из четири школе 
фудбала. После борбе за сваку лопту, на 

 Један од најуспешнијих такмичара 
у великој спортској „породици“ Спе-
цијалне антитерористичке јединице 
(САЈ) Јовица Спајић налази се у врху 
српских и европских тркача ултра-
маратонаца. С правом заузима место 
у државној репрезентацији Србије у 
овој атлетској дисциплини.  Побеђивао 
је на неколико значајних трка у зем-
љи и иностранству. Његов узлет на 
међународној сцени почео је 2012. 
године, када је учествовао на трци 
кроз Сахару, која представља један 
од најтежих испита психофизичке из-
држљивости на свету. 
 То је био велики подстрек. У марту ове 
године учествовао је на ултрамаратону 
„Ултра Милано – Сан Ремо“ у Италији, 
који представља најдужу трку у Европи. 
Стазу дужине 283 километра претрчао 
је за 29 сати и победио у својој 
категорији, пласиравши се међу десет 

победничком постољу нашла се екипа 
„Кеј“ из  Земуна.
 Истовремено, на рукометном терену 
такмичиле су се три женске екипе са 
око педесет рукометашица старости 
до петнаест година. О медаљама су 
одлучивале нијансе, а најбоље су биле 
чланице ЖРК „Вождовац“. 

 На татамију у спортској сали САЈ-а 
одвијао се турнир у теквондоу, на коме 
се борило седам клубова са више од 40 
такмичара. 
 Учесници ове манифестације имали су 
прилику да се друже са припадницима 
специјалне јединице и виде део њихог 
наоружања и опреме, као и да се опро-
бају у пењању уз вештачку стену. Сви 
учесници су награђени и мајицама са 
амблемом ове јединице, које су многи 
малишани одмах обукли.     

____________
Драган Џамић

најбољих ултрамаратонаца на свету. 
Стаза је била подељена у три етапе које 
се протежу кроз различите географске 
пределе, од улица и тргова Милана, 
преко планинских превоја Апенина, до 
обале и плажа Сан Рема.    
 Велики успех Јовица је постигао 
и у јуну на Палићу, када је за 24 часа 
претрчао стазу дужине 223 километра 
и поставио нови државни рекорд. Тиме 
се квалификовао за светско првенство, 
које се одржава следеће године у 
Торину. 
 Победио је и на Пештеру у трци од 
100 километара, које је претрчао за 
11 сати и 24 минута, као и у рејону 
Тутина и Мојстира, где је у изузетно 
захтевној трци остварио време од 20 
сати и 40 минута за 168 километара. 
Другопласирани такмичар из Мађарске 
је трку завршио са 8 сати заостатка.____________

Драган Џамић

У јуну одржана спортска манифестација „Деца и полиција“ у бази САЈ-а у Батајници 

О медаљама такмичара одлучивале нијансе

„Сајовац” Јовица Спајић успео да се квалификује за светско првенство у ултрамаратону

Претрчао стазу од 283 километра

На турнирима у малом фудбалу, теквондоу и рукомету такмичило се више од 150 малишана

Специјалац и државни репрезентативац вишеструки је победник на тркама у земљи и иностранству

����



Војводине које се у лето следеће године 
одржава у Србобрану.
 Полицајци су још једном доказали да 
и поред захтевног посла, увек пронађу 
време за спортске активности и остваре 
добре резултате.

_________
Ђура Кубик
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Вицешампиони Јадранске лиге

Стонотениски турнир

 Такмичари Клуба борилачких вешти-
на „САЈ“ нову такмичарску сезону от-
ворили су медаљама са татамија. На 
међународном турниру у џиjуџици 
„Роби Рајх“, који је у априлу одржан у 
Марибору, освојили су четири медаље 
– три у појединачној и 
једну у екипној конку-
ренцији. Златну медаљу 
освојио је Милија Ми-
јаиловић у категорији 
до 94 килограма, док су 
бронзе окачили Алек-
сандар Маричић до 85, 
и Славољуб Митић до 69 
килограма. 
 Такмичило се око 300 
бораца и 30 клубова из 
неколико европских зе-
маља, међу којима су 
били и клубови из Италије, Аустрије 
и Белгије. Екипу КБВ „САЈ“ чинило 
је седам такмичара. Турнир је имао 
високу категорију ЕЦЦ, јер су резултати 
бодовани за учешће на предстојећем 
Светском купу у џиjуџици.
 У екипном делу такмичења, у финал-

ном мечу „Јадранске лиге“ у којој се у 
џиjуџици надмећу клубови из земаља 
са простора бивше Југославије, тим 
САЈ-а освојио је сребрну медаљу и 
пехар. Прво место заузели су домаћи 
такмичари из клуба „АДК Марибор“. 

 У такмичарској 2013/2014 сезони у 
оквиру ове лиге екипа САЈ-а је имала 
укупно седам мечева, да би на крају у 
Марибору, после два меча с правом 
освојила титулу екипног вицешампиона 
Лиге.      ____________

Драган Џамић

 Поводом Међународног празника 
рада, припадници Одељења кримина-
листичке полиције и Одељења за 
ванредне ситуације у Смедереву 
организовали су 26. априла трећи 
по реду турнир у стоном тенису за 
припаднике Полицијске управе у 
Смедереву и Одељења за ванредне 
ситуације.
 Учествовало је петнаест полицијских 
службеника и ватрогасаца-спасилаца. 
Мечеви су се одвијали у четири квали-
фикационе групе, на четири стола, 
након чега су прва два такмичара из 
сваке групе учествовали у жребу, којим 
су одређени парови за четвртфиналне 
мечеве. 
 Пре почетка мечева, учесници су 
минутом ћутања одали пошту покојном 
колеги инспектору криминалистичке 
полиције Полицијске станице у Смеде-
ревској Паланци Јовану Стаматовићу, 
који је прошле године учествовао на 
турниру, а две недеље касније изненада 
преминуо у 44. години.

 У коначном пласману први је био 
Мирослав Урошевић из Одељења 
за ванредне ситуације, други је био 
Срећко Стевановић из Одељења 
криминалистичке полиције, а треће и 
четврто место заузели су Дарко Савић 
и Милан Илић из Одељења за ванредне 
ситуације.
 Суђење и праћење резултата је и ове 
године поверено најмлађим члановима 
Стонотениског клуба „Смедерево“.
 Најбољим учесницима турнира меда-
ље је уручио начелник Одељења за 
ванредне ситуације у Смедереву Ненад 
Јоцић, а организатори су најавили да 
ће на следећем турниру учествовати 
и такмичари из других полицијских 
управа. _________

Ђура Кубик

Нове медаље за Специјалну антитерористичку јединицу

Спортско надметање у Смедереву

 Савез самосталних синдиката Србије 
организовао је у јулу  такмичење у ма-
лом фудбалу у Спортском центру Тител.
 Прво место освојила је екипа По-
лицијске станице у Тителу која је у 
финалном мечу савладала врло добру и 
организовану екипу „ЈКП Комуналац“ из 
Титела, након бољег извођења седме-
раца, док је у регуларном делу игре 
резултат био 1:1. 
 Стрелац полицајаца био је Горан 
Илић, који је проглашен и за најбољег 
играча турнира. За освојена прва три 
места екипе су награђене пехарима 
које је уручио повереник синдиката 
Станко Лисица. Полицајац Горан Чорто 
био је најбољи стрелац турнира са 
десет постигнутих голова.
 Осим освојеног првог места, екипа 
Полицијске станице у Тителу стекла 
је право учешћа испред Општине 
Тител на Олимпијским играма радника 

Нови турнир стара прича 
Тителска полиција освојила прво место у малом фудбалу
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����

„„„„„„„„„„„„У У У У УУ УУУУ УУУУУУУ тртртртртртртртртррртренененненененене уцуцуцуцуцимимимимимимаааааа какакакакакаададададададдд гггототттотововвооо оо о оооо нененнеенн  
ососососососососоососососоооосоо ећећеећећећећећећећећећећећећећећћећћећћећааататаатататаатааттатаататааатааа ееееееее ее руруруруруруруруррруруруруруруууурурурррукекекекекекекекекекекекекекее иииииии нннннннннногогогогогоооооооге е е е е ододододод хххлалалалаадндндндндноћоћоћоћо ее е е еее
и и ии ииии ииииииии ииии вевевевевевевевевееевевеевевеветтрттртртртртртртртртртртртттртрртртрттттттттрра,а,а,а,ааа,а,а,а,аа,ааа,а,а,а,а,а,ааа, кккккккккккккккадададаададададададададдадададададдддададаааа аа аааа аа аааааа мимимимимимимимимимимимимиимимимиммм слслслслслсллслслслслслслслллллитититиитиииии е ее дадададададддааа вввввввашашашшашашшше е е е е

теттетететететететететететтететтттетететеетететететететтетететттт лолололлоллоллололллолоолололололололлололллололллооллллолл нннннееееее ее еееееееееее момомомомомомомоммомомомомомомомомомомоммомомоммомомммоожежежежежежежежежжжежежежжежжжежжжежж ддддддддддддддддддддддддддддддддааааааааааааааааааааа изизизизизизизиизизизизизизизиизизизииизиизизиииии дрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрддрдрдрдрдрдддрдрдрррддрдррдрррржижижижижижижижижижижижижижижиижжжжжж ттттттттттттттттте е ее еее ее
екекекеккекеекекекекеккекеккекекккекекекеккекекекекекккекекекекеккееккекекекеекккстстстстстттстстстстстттстсттстсттстстттстстстстстстттсттстсттстстстсстстттстстстстстссттстререререререререререререререререеереереререерреррррерррееререрр мнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмннмнмнммнмнммннммнмнмнммнмнммммнмнмнмнеееееееееееееееееееееееееееееееее усусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусуссусусусусуссссусусссуссссуссссссссуслололллололололололололололололололлололололололололололлооолллллоололооолллл вевевевеввевевевевеевеевевевееевевевеевевевевееввеввеееевевввеевввв , , ,, ,,,,,,,, , ,, , , снснснснснснснснснснснснснснснснснснссннснснсснсннснснннсннннснснагагаггггагааааааааааагааааааааааааааагаагааа ааааа а аааааа вововововововововововввововоововововоовоољељељељељељељељељљељељељељеељељељеељељељљељељљље  јејејејејејејејејеејејејејејејејејејеејеејејејејејјје 

прпрпрпрпрпппппрпрпресесесееесесесеесеееееееееесеееее удудудудудудддуддуддуднананананананананананананннннннн . . .. МоММоМоМоМоМоМоМоМоМоМоМММоММоМоММоММоММММоМоМММММоМоММоМоМоМоМоотитититититититититититттттититититититттиттитит в,в,в,вв,ввв,в,вв,в,ввв,в,в,в,в,,в,в,в,в,в,вв,,вв,в,в,в,в,,,,,,,,,,, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжељељеељељељељељељељељељељељељељељљељељељељељељеељеељељељљљееељееељељеееељељељељеее ааааааааааааа и и ии ии ии иииииииииииииииииии иниинининатататаатаатт 
сусусусусусусусусусусусууусусусусусусусусусусусусусусусусусусууууусуусусусссуссусуссуусусуууу ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммомомомомомомомомомомомоомомоммомоомомомомоммоомомооомоммомомомомооммомоомомомомоомомомоомоомомомомооомм ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссслулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулуллулулулулулулуллулуллулулуулуулууллулулулулллулуулуулулулуллуллуллууучачачачачачачачачачачачаччачачччачачачаачачааачачачаачаачаччааачачачачааачачачаачачччачччаааајујујујујујјјјјјјујујјјујујјујјуујјјјујјјјујујуујуј бббббббббббббббббббббббббббилилилилилилилилилилиллилллилиллллиллилиллллилллллллилилилиллилилиллллллилииииииииииииииииииии одододододододдододододоодододододоодоодооодододооододооодоододдоддодододооодододоододоододододоодоодддодоо лулуллулулуллуллулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулуллулулулулуллулулуллуллулулуулллулулулллллуулуучучучучучучучучучучучучучучучучуучучучучучучууучучучучучучучуучучучучучучучучуччучучучуучучучучучучууччууууууууујујјујујујујујујујујујујујујујујујујујјујујујујјујујујујујујујуујјујујујујујујујујујуууууууујујууућићићићићићићићићићићићићићићћићићићћићћићићићићићићићићићићићићићићићиићићћћићћћћићићћииићићииииићић   

ффафффафафафафафафаффафаффафафафафафафафафффаффффаффаффафафафафаффффффафафффафафафаффафафафафафффафффаффафафафаффаафаафааффаааааффафафффффффаффф кткткткткткттктктороророророрр ддддддда а а ааа ааааааааааааа нанананананнннннананнананнанананнананананананананананнанананнаннааанннаастстстстстстстстстсттстстсттстстстттттстстсттсттстстсттстсттттттсттсттттстттттстсттттававававаавааааааааааааааааааааааааааааааа имимиимммиимиммммимиммммммммммммммиммммм дддддддддддаљаљаљаљљаље“е““е“е“е“е“е“е , , ,, какакакакакакакажежежежежежежежеееежежежеежежежеееежж   
вававававатртртртртрррррррррррогогоггггогогогасасаасасацаацца -с-сс- папапап сисисиисисилалалалааалал ццццц

НеНеНеНеНеНеНеНННННННеНеНеНеНеНеНеНеННеНеННеННеНННННННННННННеНННеННеНеННеНеНеНеНеНеНеНеНеНеНеНННННеНеееНееНеНеННН нананананананаанананнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн д д д ддддддддддддддддддддддддддд ГлГлГлГлГГлГлГлГлГлГлГлГлГлГГГлГлГллллушушушушушушшшуушшушушушушшушушушушууууууууууууууууууууууууууууууу ацацацацацацц

32


