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Одлични резултати Министарства унутрашњих послова
од маја до новембра 2014. године

Похваљен напредак у борби 
против организованог 
криминала

Одржан министарски форум „ЕУ-Западни Балкан
у области унутрашњих послова и правосуђа“

Само заједничка борба
води ка успеху
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полиција Југоисточне Европе (СЕПКА)
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Поштоване колеге,

 Иза нас је година несвакидашњих 
изазова, незапамћених поплава, 
изузетно тешких кривичних дела 
која су потресла јавност, али и 
бројних успешних акција. Са вама 
сам тек осам месеци, али и то време 
је било довољно да препознам вашу 
храброст, пожртвованост, да 
схватим да су око мене часни људи 
који не знају за страх и који дан и ноћ 
брину о безбедности грађана Србије. 
 Успеси које смо заједно низали, велике заплене дроге 
и дувана које смо имали, хапшења неких од највећих 
криминалаца на овим просторима само показују колико 
можемо. Али ту није крај. Са становишта резултата 
протекла година је била добра, али верујем да ће 2015. бити 
још боља, јер простора за напредак свакако има. Морамо 
се још снажније супротставити трговини наркотицима, 
шверцу цигарета, али и осталим безбедносним изазовима 
који нас очекују. Полиција мора бити најчвршћи стуб 
сигурности Србије и њених грађана.
 Нажалост, за нама је и година у којој смо остали без 
храбрих колега Дејана Лазаревића, Стевана Синђелића, 
Милана Гујаничића, Горана Ђорђевића и Часлава 
Миленковића, који су страдали вршећи дужност. Њихово 
пожртвовање, професионалност и подвиге никада не смемо 
заборавити.
 Година пред нама означиће и нови почетак МУП-а. Новим 
законом о полицији, чије се усвајање очекује у наредних 
неколико месеци, залагање и професионалност биће у првом 
плану, а биће уведено и каријерно напредовање. Једино 
мерило приликом унапређења биће резултати, и зато 
треба да пружите свој максимум. 
 Свестан сам и вашег материјалног положаја и да је 
држава због лоше финансијске ситуације, наслеђене из 
претходног периода, морала да смањи плате у јавном 
сектору. Као одговорна власт трудићемо се да побољшамо 
материјални положај људи, али у складу са реалном 
економском ситуацијом, без додатног задуживања. Само 
јача економија, више страних инвестиција и стабилна 
Србија могу да буду гарант пристојних плата за све грађане 
у нашој земљи. За почетак, Министарство је након осам 
година обезбедило нове униформе и очекујем да ће их до 
марта добити сви полицијски службеници на терену, а 
потом и остале колеге.
 На крају желео бих да запосленима у полицији и вашим 
породицама честитам божићне и новогодишње празнике 
и да вам пожелим добро здравље, пуно успеха и мање 
интервенција и ризичних ситуација у 2015. години.

Министар унутрашњих послова Републике Србије
др Небојша Стефановић

Драге колеге,

 Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије налази 
се пред новом фазом у процесу свог 
развоја. Започели смо спровођење 
реформи у раду наше полиције, 
изради и спровођењу стратешких 
докумената, законских и системских 
оквира и прихватања модерних 
технологија. Oчекујем да ћемо у 
наредној години већ имати прве 
резултате.
 Наша држава се налази у процесу преговора у вези са 
поступком придруживања Европској унији, за српску полицију 
су, између осталог, нарочито важна поглавља 24 и 23, која 
обухватају најбитније теме -  организовани криминал, 
корупцију, као и подизање стратешких и организационих 
капацитета за успешнију борбу против криминала и 
корупције. На препорукама експерата Европске уније у 
вези са овим областима интензивно радимо, и то је наш 
стратешки приоритет и у наредним годинама. Радили 
смо неуморно на јачању међународне сарадње не само са 
земљама из региона, већ и са земљама Европске уније, као и 
са другим полицијама где се показала потреба, као и где се у 
интересу истраге то налагало.
 Мислим да смо у претходном периоду кроз бројне успешне 
заједничке акције и реализације то и показали. Свесни 
чињенице да организовани криминал и други тешки облици 
криминала не познају границе, опредељени смо да сарадњу у 
наредном периоду јачамо и унапређујемо. 
 Желео бих да искористим ову прилику да свим 
запосленима у Министарству унутрашњих послова 
Републике Србије и њиховим породицама, честитам 
предстојећу 2015. годину, пожелим много здравља и среће, 
са надом и вером да ћемо имати мање посла и потреба за 
интервенцијама.
 У наредној години наставићемо реформе које смо започели 
и унапредити рад свих запослених, бринути о њиховим 
потребама и направити модернију службу у општем 
интересу. Учинићемо све на заштити свих наших грађана 
и њихове имовине. Едукацијом ћемо јачати све моралне 
вредности.
 Још једном се захваљујем свим припадницима 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије на 
сарадњи и честитам им празнике и желим да у години која је 
пред нама још више вратимо поверење у полицију. 
 Носити полицијску униформу није лак посао, али као 
што сам и рекао, учинићу све што је у мојој моћи да она 
представља понос ове државе, а за мене као директора 
полиције је част и светиња. 

                              Директор генерал полиције
Милорад Вељовић



кривичних дела у вези са опојном 
дрогом за око десет одсто. Пронађено 
је и више илегалних лабораторија у 
Београду и у селу Гредетин. 
 „Полиција је успешно стала на пут 
организованим криминалним групама. 
Једна од њих шверцовала је марихуану 
из Бујановца у земље Европске уније, 
а откривена је и трочлана група која је 
организовала кријумчарења кокаина 
у течном стању из Перуа“, истакао је 
начелник Пантелић.
 Заплењено је 38.618 боксева цигаре-
та, што је два пута више у односу на 
исти период прошле године. У највећем 
броју случајева ради се о цигаретама 
без акцизне маркице. Добре резултате 
бележе Полицијска управа у Краљеву 
- 8.787 боксева и Полицијска управа у 
Новом Пазару - 7.635 боксева, односно 
око 42,5 одсто од укупне количине.
 „Резани дуван и дуван у листу су све 
чешћа роба у недозвољеној трговини. 
О овоме сведочи и укупна количина 
заплењеног резаног дувана и дувана у 
листу - око 25,8 тона“, нагласио је наш 
саговорник. Према његовим речима, 
резани дуван је углавном нелегално 
набављан и даље продаван у мањим 
количинама. У неколико случајева 

 Укупан криминал у Србији у периоду 
од маја до новембра 2014. смањен је 
за 9,5 одсто. Ухваћено је на делу више 
од 3.000 учинилаца, а број кривичних 
дела општег криминала смањен је за 
11,4 одсто. Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије остварило 
је у овом периоду значајне резултате 
на свим пољима рада, у односу на исти 
претходне године.
 Према речима начелника Службе 
за сузбијање криминала УКП МУП-а 
Републике Србије Златка Пантелића, 
резултати у сузбијању нарко-кримина-
ла драстично су бољи у односу на 
претходну годину. Одузето је више од 
2,1 тоне дроге за разлику од 1,7 колико 
је заплењено у периоду од маја до 
новембра 2013. године. За више од пет 
пута је већа количина одузетог хероина 
- 100 килограма у овој, а 19,2 у 2013. 
године. Заплењено је 40 килограма 
екстазија, што је скоро седам пута више 
у односу на претходну годину, а видна 
је разлика у заплени осталих наркотика 
- више од 536 килограма, у односу на 
ранијих 181. Пронађено је више од 1,4 
тоне марихуане, 1,9 килограма кокаина, 
око килограм хашиша и 11,3 килограма 
амфетамина. Повећано је и откривање 
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одузете су и веће, посебно на подручју 
Полицијске управе у Шапцу, где је  
заплењено 11,3 тоне. Добре резултате 
бележи и Полицијска управа у Врању, 
где је одузета 3,1 тона, затим око 2,7 у 
Панчеву, 2,6 у Сремској Митровици и 
око 1,3 тоне у Новом Саду.

Нема недодирљивих пред законом

 Откривено је 16,6 одсто више кри-
вичних дела привредног крими-
нала. Решени су случајеви са вели-
ком материјалном штетом, попут 
злоупотреба у Привредном друштву 
„Галеника“, „ХИП Азотара“ из Панчева, 
СП „Ласта“ из Београда, предузећу 
„Центросрем текстил“ и „Центросрем 
промет“, Аеродрому „Никола Тесла“. 
Откривене су и злоупотребе на штету 
органа државне управе - Републичке 
дирекције за робне резерве, Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда, Републичког фонда за воде 
и Фонда за развој. Међу ухапшенима су 
бивши градоначелник Ниша, заменик 
градског јавног правобраниоца у Нишу, 
начелник Секретаријата за урбанизам 
и имовинско правне послове Врања, 
председник Општине Косјерић, пред-
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седник Општине Бољевац и бивши 
председник Општине Стара Пазова. 
Откривене су и малверзације приликом 
поступка јавних набавки, попут случаја 
Привредног друштва „Аутотранспорт“ 
из Костолца, које је оштећено за више 
од 31,6 милиона динара. Расветљене 
су неправилности у раду јавних 
предузећа – „Дирекција за изградњу“ из 
Ужица, ЈКП „Градска топлана“ из Ниша, 
ЈП „Завод за изградњу града“ из Новог 
Сада, ЈП „Топлификација“ из Пожаревца, 
ЈКП „Градска топлана“ из Зајечара, ЈП 
„Бели извор“ из Врњачке Бање, ЈКП 
„Београд пут“. Решено је више случајева 
привредног криминала у пословању 
„Интеза“, „Универзал“ и Привредне 
банке.
 Начелник Пантелић истиче да су рас-
кринкане три организоване криминал-
не групе. Прва је у претходних седам 
година прибавила више од 140 хиљада 
евра злоупотребама у додели старосних 
пензија. Преостале две су деловале 
повезано, од средине 2009. до краја 
2012. године, тако што су лажирањем 
промета већем броју привредних 
друштава омогућиле више од 200 
милиона динара добити избегавањем 
плаћања пореза.
 Откривено је 1.161 кривично дело 
са елементом корупције, што је за 
6,3 одсто више него у истом периоду 
претходне календарске године. При-
јављена је укупно 1.231 особа, а 
највише је одговорних лица приватних, 
друштвених и мешовитих предузећа. 
Ухапшено је 40 здравствених радника, 
25 банкара, 13 просветних радника, ос-
ам припадника МУП-а и девет радника 
тужилачких и правосудних органа. 

Корупција је откривена у Агенцији за 
осигурање депозита, где је пријављен 
директор, а издваја се и хапшење 
председника и генералног секретара 
Привредне коморе Београд, због мал-
верзација приликом закључивања уг-
овора о закупу и откупу стана, као и хап-
шење директора „Уније послодаваца 
Србије“, због неовлашћеног подизања 
новчаних средстава са пословних 
рачуна ове фирме. 
 Поред овога, после више од четири 
месеца интензивног рада Радне 
групе, 9. новембра 2014. ухапшен 
је Драгослав Космајац и још седам 
особа, које се сумњиче за злоупотребу 
службеног положаја, пореску утају, 
фалсификовање исправе, преваре, про-
тивправно заузимање земљишта...

Свирепе убице приведене правди

 „Евидентирано је 2.013 кривичних 
дела против живота и тела, што је 
за 12,2 одсто мање у односу на исти 
период 2013. године. Смањен је 
број најтежих кривичих дела против 
живота и тела. Значајна је чињеница 
да је убица пронађен у чак 76,5 одсто 
тешких убистава и убистава, 71,4 
тешких убистава у покушају и 68,6 
одсто убистава у покушају, извршених 
од непознатог учиниоца“, навео је 
начелник Пантелић. 
 Како истиче, полиција је интензивним 
радом брзо расветлила случајеве који 
су изазвали узнемирење јавности и 
велику пажњу медија. Врло брзо по 
извршењу, пронађен је и ухапшен 
убица и силоватељ малолетне Тијане 
Јурић из Суботице, а из Кине је 

депортован извршилац који је на 
Бранковом мосту, путничким возилом 
усмртио 21-годишњег Луку Јовановића. 
Септембра 2014. године, ухапшен је 
и вишеструки повратник због тешког 
убиства малолетне Иване Подрашчић 
из Београда, чије је тело пронађено 
два месеца након пријаве да је нестала, 
закопано у напуштеној кући у Раковици.
 Евидентирано је за 14,4 одсто мање 
кривичних дела против имовине у 
односу на 2013. годину. Смањена су 
најтежа кривична дела имовинског 
криминала - разбојничке крађе за 
чак 41,1 одсто, разбојништва за 15 
одсто, тешке крађе за 16,9 одсто. 
Већина случајева изнуде је успешно 
расветљена - 81,8 одсто. Поред тога, 
правди су приведени учиниоци у 
61 одсто разбојничких крађа, 43,8 
одсто крађа, 39,9 одсто тешких крађа, 
36,3 разбојништава, као и четвртина 
кривичних дела неовлашћено кориш-
ћење туђег возила.
 Откривено је 760 кривичних дела 
недозвољена производња, држа-
ње, ношење и промет оружја и 
експлозивних материја, односно за 
6,2 одсто мање. Одузето је 808 ко-
мада оружја. Издваја се хапшење 
Београђанина код кога је пронађено и 
одузето више од килограм пластичног 
експлозива „пентрита“. 
 У области малолетничког криминала, 
пријављен је 1.931 малолетник, што 
је за 28 одсто мање у односу на исти 
период прошле године. Евидентирано 
је 27,8 одсто мање кривичних дела чији 
су извршиоци малолетна лица.
 У области високотехнолошког крим-
инала, расветљено је за осам одсто 



 Према неким проценама, због иле-
галне трговине дуванским произво-
дима државна каса на годишњем ни-
воу остаје ускраћена за више од сто 
милиона евра.
 „Сузбијање ове врсте трговине одвија 
се контролом пијаца, проналажењем 
поља на којима се без дозволе гаји 
дуван и провером возила на граници 
и на путевима“, истиче шеф Одсека за 
сузбијање нелегалног промета дувана и 
других акцизних производа Боро Лабус.
 Полиција свакодневно одлази на 
терен како би сузбила продају дувана 
на тезгама, али по правилу, чим 
прође инспекција, врате се на старо 
место. „Неки произвођачи засаде ви-
ше дувана од договорене количине са 
кооперантима правдајући то страхом 
да род не подбаци. Међутим, тај дуван 
најчешће заврши на црном тржишту”, 
објаснио је Лабус.

 На питање који део наше земље је 
најпогоднији за гајење дувана, Лабус 
одговара да правила нема, али да 
забрињава податак да је само два 
хектара земљишта довољно да се 
добије пет тона дувана.
 Највише заплена остварује се у кон-
троли возила на граничним прелази-
ма и путевима широм наше земље. 
Шверцери избегавају аутопут и користе 
друге правце. „Дуван и цигарете се 
шверцују у земље Европске уније, где 
су ови производи изузетно скупи”, 
нагласио је Лабус. На крају разговора 
наш колега осврнуо се на још једно 
зло које настаје из нелегалне трговине 
дуваном, који је без доказа о пореклу и 
квалитету и одговарајуће амбалаже.
 „Овакав дуван је веома опасан по 
здравље. То је разлог више да се што 
пре стане на пут шверцерима“, истакао 
је Боро Лабус.

Највише заплена дувана на граници

више случајева у односу на исти период 
2013. године. Акценат је стављен на 
сузбијање злоупотреба фотографија 
и видео-материјала, насталих иско-
ришћавањем малолетника у порно-
графске сврхе. Ухапшена је особа из 
Сурдулице, која је коришћењем више 
лажних налога на друштвеној мрежи, 
ступила у контакт са малолетном 
Хрватицом и искоришћавала је за 
производњу порнографских слика и 
видео-клипова.

Стране делегације сигурне у Србији

 Према речима начелника Управе 
полиције Зорана Алимпића, очуван је 
стабилан јавни ред на бројним мани-
фестацијама и окупљањима грађана. 
 „Успешно је обезбеђен боравак 
председника Словеније, Белорусије, 
Мађарске, Владе Словеније, савезног 
канцелара Аустрије, председника 
мађарске и румунске владе. Наше 
министарство било је ангажовано и 
на обезбеђењу „Војне параде“, којој 
је присуствовао председник Руске 
Федерације Владимир Путин са деле-
гацијом, а коју је на простору Ушћа 
пропратило 70.000, а на Калемегдану 
око 10.000 људи“, навео је начелник 
Алимпић, додавши да је српска поли-
ција добила похвале за безбедну 
„Параду поноса“ и манифестације одр-
жане у оквиру „Недеље поноса“.
 Мирно су протекле и три највеће 
традиционалне међународне музичке 
манифестације - „Егзит 14“, Сабор тру-
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бача у Гучи и београдски „Бир Фест“. 
 Одржана су 41.184 јавна скупа, 
међу којима је око 80 одсто спортских 
манифестација, а преостали су били по-
литичког, верског и културно-забавног 
карактера.   
 Полиција је узела учешће и на кон-
ференцији „Унапређење безбедности 
на спортским приредбама“, одржаној у 
новембру, у организацији Мисије ОЕБС 
у Србији, заједно са  представницима 
Фудбалског савеза Србије и невладних 
организација.
 У децембру, Београд је био домаћин 

високим званичницима из 16 земаља 
током одржавања Трећег састанка ше-
фова влада Народне Републике Кине и 
земаља Централне и Источне Европе. 
Мирно је протекао и министарски 
форум „ЕУ – Западни Балкан“, на којем 
су учествовали министри унутрашњих 
послова и правосуђа региона.
 Како би што ефикасније сузбили сиву 
економију, корупцију и организовани 
криминал, полиција је, у сарадњи са По-
реском управом и Инспекторатом рада, 
проверавала угоститељске објекте. 
 Полиција је, како би предупредила 
нападе по верској или националној 
основи, појачала мере заштите живота, 
права, слободе и личног интегритета 
свих грађана, са посебним освртом на 
представништва, пословне, верске и 
друге објекте припадника националних 
мањина.

Заплењено 10.000 боксева цигарета

 Стабилно стање безбедности на 
државној граници и у приграничном 
подручју, резултат је ангажовања 
Министарства и доследне примене 
мера ефикасног и потпуног надзора, 
контроле и обезбеђивања државне 
границе.
 Интензивно су спровођене актив-
ности на плану сузбијања свих облика 
прекограничног криминала. Спречено 
је кријумчарење 271,6 килограма и  



непосредног регулисања саобраћаја 
на путевима у зони школе“, каже 
начелник Управе саобраћајне полиције 
Министарства Владимир Ребић, уз 
оцену да је том приликом промовисан 
рад школских и саобраћајних патрола 
грађана, чије ангажовање се очекује у 
зонама школа. 
 Уручено је готово 300.000 више био-
метријских личних карата у односу 
на прошлу годину. У подручним 
полицијским управама Министарства 
издате су 256.884 путне исправе, 
390.652 саобраћајне и 295.131 возачка 
дозвола. 
 Примљено је око хиљаду и по више 
замолница у односу на 2013. годину. 

 Враћено је око 850 држављана 
Србије, који нелегално бораве на 
територији других земаља.

Година незапамћених непогода

 Обилне падавине у мају 2014. 
узроковале су разорне поплаве, због 
којих је уведена ванредна ситуација 
на територији Србије. У акцијама  
спасавања, у просеку је дневно анга-
жовано око 7.300 припадника МУП-а.
 Припадници Министарства су својим 
деловањем, поред најзначајнијег 
доприноса који се огледа у спасавању 
људских живота, учинили да укупна 
материјална штета на угроженим 
подручјима буде мања, као и да 
санирање последица поплава буде 
лакше. На појединим подручјима, 

биле ангажоване у 412 техничких ин-
тервенција у саобраћају, 39 техничких 
интервенција са опасним материјама 
и 7.368 осталих - црпљењу воде, деж-
урствима, увиђајима, садејствима.
 Ови резултати показатељ су не само 
одличног рада и професионалности 
припадника МУП-а, већ и доброг пута 
на ком је наше министарство, који води 
ка ефикасној, модернијој, европској 
полицији.  
 У новој 2015. години српски поли-
цајци наставиће да се свим распо-
ложивим капацитетима боре против 
организованог криминала и коруп-
ције, тероризма, трговине људима и 
накотицима, и обезбеде грађанима 
Србије миран и спокојан сан.

поплава је било и након овог највећег 
таласа, тако је од 31. јула до 7. августа, 
ванредна ситуација проглашена 
у Пожаревцу и Лозници, на делу 
општине Косјерић и у општинама 
Медвеђа, Топола, Сокобања, Бољевац, 
Кањижа, Осечина и Мајданпек. Тада је  
евакуисано 35 људи, а 42 је спасено. 
Такође, у септембру, због поплава, 
клизишта и одрона, ванредна ситуација 
је проглашена у општинама Кладово, 
Неготин и Мајданпек, где је евакуисано 
око 400 људи.
 Број повређених ватрогасаца је 
дупло мањи у поређењу са истим 
периодом прошле године. Поред тога, 
ватрогасно - спасилачке јединице су 
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33.050 комада опојне дроге. Скоро 
половину укупне количине запле-
њене дроге чини марихуана - 127,6 
килограма, али одузето је и 100,5 
килограм хероина, 40 килограма 
екстазија, килограм и по кокаина и 
око килограм хашиша. Заплењено је 
10.000 боксева цигарета на граници, 
односно три пута више у односу на 
исти период 2013. године, када је тај 
број био 2.705. Од укупне количине, 
80 одсто чине цигарете без акцизне 
маркице, у највећој мери одузете на 
граници према Румунији. Побољшани 
су резултати у заплени ватреног оружја 
за скоро три пута, са 119 на 321 комад 
оружја. 
 Појачана контрола спроводила се на 
граничним прелазима због злоупотребе 
безвизног режима и сузбијања појаве 
лажних азиланата, па је са граничних 
прелаза  враћено 1.206 особа.
 „Откривено је девет жртава трговине 
људима - наших држављана, од којих 
је шест малолетно“, навео је начелник 
Одељења за сузбијање прекогранич-
ног криминала и криминалистичко-
обавештајне послове Митар Ђураш-
ковић. Што се тиче кријумчарења људи 
као организованог вида илегалних 
миграција, поднете су кривичне пријаве 
против 251 особе, што је скоро сто особа 
више него лане. У две значајне акције 
на граници са Мађарском ухапшено је 
18 особа које су прокријумчариле 140 
илегалних миграната. Откривено је 23 
одсто више илегалних миграната, него 
претходне године.
 Наша земља је заједно са полицијама 
региона, предузела акцију у оквиру које 
су откривена 323 илегална мигранта, 
углавном из Сирије, Пакистана, Авган-
истана, Еритреје и Ирака. 

Боља безбедност саобраћаја

 Гледано у бројкама, српски путеви 
безбеднији су него прошле године. 
Смањен је број саобраћајних незгода 
за близу шест одсто, број незгода са 
настрадалим лицима за више од пет 
одсто, као и број погинулих за 25,3 
одсто, а повређених за четири одсто. 
Значајна је и чињеница да је појачаним 
ангажовањем саобраћајне полиције 
откривено више од 514.000 прекршаја. 
 „Поводом почетка нове школске 
године, Управа саобраћајне полиције 
је промовисала Правилник о начину 



8

АКТУЕЛНО

 Почетак нове године са полицијом
Премијер, министар унутрашњих послова и директор полиције обрадовали полицајце посетом 

 Председник Владе Републике Срби-
је Александар Вучић, министар унут-
рашњих послова Небојша Стефановић, 
директор полиције Милорад Вељовић 
и начелник Сектора за ванредне 
ситуације Предраг Марић обишли су 
током новогодишње ноћи припаднике 

Ватрогасно-спасилачке 
бригаде Београд, којима 
су пожелели што мање 
посла и захвалили се 
за све што су учинили 
претходне године, пос-
ебно током мајских 
поплава.
 Министар Стефановић 
је том приликом пох-
валио припаднике Ми-
нистарства унутраш-
њих послова, који су 
на ледених -14ОС, били 

добро организовани и обавили свој 
посао на највишем нивоу.
 „Драго ми је што су наши апели дали 
резултате, тако да је прослава Нове 
године у градовима у Србији прошла 
без већег нарушавања јавног реда и 
мира”, навео је министар.

 Он је поручио да ће све структуре 
Министарства унутрашњих послова и 
у Новој години настојати да гарантују 
безбедност свих грађана, уз повећање 
ефикасности, наставак реформи и из-
градњу сигурнијег друштва. 
 Министар и директор полиције су  
пре  Ватрогасно-спасилачке бригаде 
Београд, у првим сатима Нове године, 
обишли и Оперативни центар МУП-а. 
Нису заборавили ни службенике По-
лицијске бригаде Београд, који су 
обезбеђивали новогодишње концерте, 
одржане на више локација у главном 
граду.
 Директор полиције Милорад 
Вељовић изразио је захвалност свим 
припадницима Министарства који и 
у празничној ноћи чувају јавни ред и 
мир и брину о безбедности грађана 
Републике Србије.              

Припадници Министарства на ледених -14ОС били добро организовани и обавили свој посао на највишем нивоу

Поносан сам што сам њихов министар
Уручене награде полицијским службеницима који су показали више од обичне храбрости

 Министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић уручио је награде 
полицијским службеницима Ђурици 
Врачарићу из Србобрана и Стојану 
Станковићу из Баваништа код Панчева, 
који су у претходној години испољили 
хуманост, храброст и пожртвованост, 
штитећи безбедност и животе својих 
суграђана. 
 Саобраћајни полицајац Полицијске 
управе у Новом Саду Ђурица Врачевић 
је 15. децембра рањен током потере 
на подручју Србобрана за возачем 
у украденом возилу, који је пуцао у 
његовом правцу и погодио га у раме. 
Када се аутомобил преврнуо, Ђурица је 
пришао да помогне возачу који је пуцао 
у њега, са намером да спасе и његов 
живот.
 Полицајац из ПУ Смедерево Стојан 
Станковић, који у том тренутку није 
био на дужности, 26. новембра је, 
ризикујући свој, спасао живот меш-
танки Баваништа код Панчева чију је 
кућу захватио пожар. Задобио је тешке 
опекотине руку, лица и врата.

 „Током данашњег разговора, 
ови скромни људи рекли су ми 
да је то била њихова дужност и да 
би поново учинили исто“, рекао је 
министар и додао да га полицајци 
попут њих чине поносним што је 
министар унутрашњих послова. 
„Када се догоди да се неко из 
наших редова огреши о закон и 
буде приведен, врло често се у 
јавности стиче погрешна слика да 
су људи из полиције такви. Ја хоћу 
да покажем овим добрим примером 
да у српској полицији раде одговорни 
професионалци и да је већина таква“, 
рекао је министар Стефановић. Он 
је нагласио да новчана награда ко-
ја је данас уручена представља са-
мо мали знак пажње и признања 
храбрости колегама, који би требало 
да буду пример свима, као и да ће 
Министарство унутрашњих послова, у 
складу са каријерним напредовањем, 
посебно вредновати залагање и доп-
ринос сваког радника.
 „Када сам првог дана почео да се 

бавим овим позивом, знао сам да 
посао полицајца носи одређен ризик. 
Поступио сам на овај начин не зато 
што сам храбар, него зато што сам 
свестан где сам и шта је мој позив. 
Опет бих исто учинио“, рекао је Ђурица 
Врачарић захваљујући се министру 
и руководиоцима Министарства на 
урученом признању. Његов колега 
Стојан Станковић рекао је да је имао 
само један циљ - да спасе живот своје 
суграђанке, а да је о последицама 
размишљао касније.        ___

С.К.

Признања су добили Ђурица Врачарић из Србобрана и Стојан Станковић из Баваништа код Панчева
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Подршка Британије на европском путу
Министар др Небојша Стефановић сусрео се са високим званичницима Уједињеног Краљевства

 Европска перспектива Србије и 
реформе које наша земља спроводи 
биле су међу главним темама током 
боравка министра унутрашњих посло-
ва др Небојше Стефановића у Лондону. 
Министар Стефановић сусрео се са 
министром за Европу у Министарству 
спољних послова Велике Британије 
Давидом Лидингтоном, министром и 
сталним секретаром у Министарству 
унутрашњих послова Велике Британије 
Марком Седвилом и директором Сек-
ретаријата за европска и глобална 
питања у Кабинету премијера 
Уједињеног Краљевства 
Ангусом Лапслијем.
 Због запажено добрих рез-
ултата, Србији је, током раз-
говора, обећана стратешка 
помоћ на пољу усавршавања 
наших снага, како би још брже 
и ефикасније пружили одговор 
у борби против корупције и 
криминала.
 Уједињено Краљевство, како 
је истакао након састанака,  

жели да помогне нашој земљи да у 
наредном периоду буде снажнија, 
способнија у борби против криминала, 
корупције, тероризма, али и да 
истовремено буде економски јача и 
постане значајнији фактор на Балкану.
 Министар је током сусрета са  пред-
седником Одбора за ЕУ Дома лор-
дова Тимотијем Босвелом, другог дана 
посете, имао прилике да представи 
реформе које је Влада Србије спровела 
у претходном периоду.
 Он је истакао да Република Србија 

не тражи милостињу, нити било кога 
моли за чланство у Европској унији, 
већ се напорно труди да прихватањем 
европских стандарда омогући бољи 
живот.
 Током боравка у енглеској прес-
тоници, министар Стефановић је оби-
шао и Националну криминалистичку 
агенцију, где је са директором Китом 
Бристоуом потписао Меморандум о са-
радњи у борби против организованог 
криминала, илегалних миграције и 
трговине људима.  

 Он је издвојио време и да 
посети припаднике Ватрогас-
не службе Јужног Велса, 
која је Сектору за ванредне 
ситуације МУП-а до сада 
упутила значајне донације 
у опреми, међу којима су 23 
половна ватрогасна возила, 26 
хидруличних развалних алата, 
100 одела за рад са опасним и 
агресивним материјама.  

          

Потписан Меморандум о сарадњи у борби против организованог криминала и илегалних миграција

Србија угледан међународни партнер
МУП учествовао на конференцији о борби против организованог криминала одржаној у Риму

 Министар унутрашњих послова 
Републике Србије др Небојша 
Стефановић учествовао је у Риму на 
конференцији „Борба против органи-
зованог криминала – међународна 
сарадња у кривичном правосуђу“.
 Након састанка, којем су присус-
товали представници седам минис-
тарстава унутрашњих послова западног 
Балкана, као и Италије и Француске, 
министар Стефановић је поручио да ће 
Србија захваљујући средствима из ИПА 
пројекта моћи боље да се повеже са 
земљама региона и другим државама 
Европске уније у борби против 
организованог криминала и корупције.
 „Учешће на овој конференцији је 
важно и корисно за наше грађане, 
јер средствима из овог ИПА пројекта 
можемо да финансирамо одређене 
тренинге и да појачамо безбедност 

наших граница“, истакао је министар 
Стефановић.
 Према његовим речима, криминал 
данас не познаје границе, а трговина 
наркотицима одвија се кроз читав 
Балкан. 
 „Иако је то велики проблем за Срби-
ју, која улаже максималне напоре 
да својим грађанима покаже да се 

интензивно бори против трговине 
наркотицима, наша држава ће показати 
да је равноправан партнер европским 
земљама“, закључио је министар 
Стефановић и додао да ће повезивање 
европских држава у борби против 
ове врсте криминала помоћи и нашој 
земљи. 
                

За криминал данас не постоје границе, а трговина наркотицима одвија се кроз читав Балкан
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 Посвећеност српске полиције доброј 
међународној сарадњи потврђена је 
на министарском форуму „ЕУ-Запад-
ни Балкан у области унутрашњих 
послова и правосуђа“, одржаном у 
Палати „Србија“, 12. децембра. Скуп 
су организовали Министарство унут-
рашњих послова и Министарство 
правде, под покровитељством Италије 
и у сарадњи са Европском комисијом. 
Поред наших, учествовали су и ми-
нистри правосуђа и унутрашњих пос-
лова Црне Горе, Македоније, Босне и 
Херцеговине, Албаније, Литваније и 
Италије.
 На отварању, министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић 
указао је да је успешна борба против 
криминала у Србији доприноси спокоју 
не само грађана наше земље и региона, 
већ и великог дела Европске уније. 
 Према његовим речима, осим 
законске и организационе реформе, 
фокус српске полиције биће и даље 
на борби против организованог 
криминала и корупције, тероризма, 

нарко - трафикинга, трговине људима и 
илегалних миграција
 „Сузбијање трговине наркотицима, 
људима, спречавање организованог 
криминала и других најтежих дела, 
није само питање безбедности унутар 
Србије, већ читавог региона и Европе“, 
истакао је министар Стефановић.
 Он је указао да је циљ Министарства 
да, у складу са политиком Владе, до 
2018. заврши процес усклађивања са 
нормама Европске уније и успешно 
их примени, ради веће безбедности и 
бољег живота свих грађана Србије.
 Министар је нагласио да Минис-
тарство већ ради Нацрт закона о 

полицији у којем ће посебан значај бити 
на пријему, селекцији и каријерном 
напредовању, односно успостављању 
савременог система управљања људ-
ским ресурсима. 
 „Циљ нам је да повећамо поверење 
грађана у полицију као њихов сервис, 
да покажемо да се боримо против 
корупције и криминала у сопственим 
редовима и да тако пошаљемо поруку 
да нико ко се бави незаконитим 
радњама неће бити заштићен”, нагласио 
је министар Стефановић.
 У прилог томе, он је подсетио да је 
пре неколико дана ухапшен полицајац 
који је био део криминалне групе 

Похваљен напредак у борби против организованог криминала
Одржан министарски форум „ЕУ-Западни Балкан у области унутрашњих послова и правосуђа“

Оцена свих учесника је да је 
Србија на правом путу да 

постане пуноправан члан 
породице европских народа
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осумњичене за трговину наркотицима. 
Министар се осврнуо на изузетне 
резултате у области борбе против 
трговине наркотицима у последњи 
седам месеци, када је заплењено 2,1 
тона дроге, што је за око 400 килограма 
више него у истом периоду 2013. 
године. 
 Он је додао да је формирање 
Канцеларије за дроге још један од 
показатеља да је Влада Србије одлучна 
да се супростави овој пошасти.
 Приликом обраћања истакао је и 
повољан извештај Европске комисије 
о напретку оствареном у Поглављу 
24,  додавши да има још простора за 
побољшања и да ће Србија наставити да 
спроводи не само економске реформе, 
већ и оне у области правде, слободе и 
безбедности. 
 Према његовим речима, борба 
против тероризма и организованог 
криминала, трговине људима, као и 
поглавља 23 и 24, од великог су значаја 
за Србију на њеном европском путу.
 Министар правде Никола Селаковић 
истакао је да ће Србија наставити да 
буде поуздан партнер Европској унији 
и да ће ефикасно савладати изазове 
који се пред сваку државу кандидата 
постављају у току приступних прего-
вора. 
 Након уводне сесије, одржана су 
два одвојена састанка у оквиру којих 
су министри унутрашњих послова и 
правосуђа земаља учесница имали 
прилике да разговарају о изазовима у 
својим ресорима.
 У оквиру форума министар Стефа-
новић разговарао је са директором 
Генералне дирекције за правосуђе 
и унутрашње послове Генералног 
секретаријата Савета ЕУ Рафаелом 
Фернандесом Питом о значају била-
тералне сарадње у борби против 
организованог и свих других видова 
криминала.
 „Циљ Србије је да преговоре у 
Поглављу 24 са Европском унијом 
отворимо у фебруару или марту идуће 
године, а да велику помоћ у том послу, 
поред Европске комисије, имамо и 
од полиција земаља Европске уније“, 
истакао је министар.
 Према његовим речима, кроз 
реформу полиције Министарство 
намерава да врати поверење и 
приближи грађане полицији, и учини 
видљивим све предузете мере.
 Комесар Европске комисије за 

миграције и унутрашње послове 
Димитрис Аврамопулос истакао 
је, током разговора са министром 
Стефановићем, да ће ЕК подржати 
Србију на путу европских интеграција. 
„Европска комисија жели да Србију 
види међу првим земљама које ће 
постати чланице Европске уније“, 
навео је Аврамопулос и додао да ће 
помоћи Србији у изради акционог 
плана за Поглавље 24, као и да је свесна 
напора који Србија предузима на путу 
евроинтеграција.
 Једна од тема биле су и реформе које 
Министарство унутрашњих послова 
спроводи, нови закон о полицији, 
борба против тероризма, интегрисано 
управљање границама. 
 Министар Стефановић упознао је 
Аврамопулуса са мерама које је Влада 
Републике Србије предузела у борби 
против тероризма и истакао да ће 
Министарство унутрашњих послова 
бити поуздан партнер у тој борби. 

 Аврамопулос је навео да визна ли-
берализација остаје један од најзна-
чајнијих ствари које су урађене 
у региону, као и да је то ојачало 
владавину права и појачало контакте 
међу људима.
 По завршетку сусрета, италијански 
министар унутрашњих послова Ан-
ђелино Алфано поручио је да су 
постигнути конкретни резултати, 
истакавши да је усвојен Акциони 
план за борбу против организованог 
криминала 2015-2019. године. 

 Према његовим речима, јака сарад-
ња између Европске уније и овог дела 
Европе од пресудног је значаја за 
безбедност и сарадњу на међународном 
нивоу. Он је указао да је на форуму 
било речи и о либерализацији визног 
режима и борби против међународног 
тероризма, што су теме важне за земље 
Западног Балкана.
 Италијански министар правде 
Андрео Орландо рекао је да је не 
само за државе региона, већ и за саму 
Европску унију, значајно да јој се земље 
Западног Балкана прикључе.
 „Све земље овог дела Европе 
представљају виталне партнере 
Европске уније“, истакао је Орландо.
 На конференцији за медије, мини-
стар Стефановић захвалио се свим 
учесницима, оценивши да је значајно 
да земље Западног Балкана сарађују, 
како међусобно, тако и са Европском 
унијом, али и да постану њене чланице. 
Осврнувши се на унутрашње реформе, 

али и усклађивање са европским 
стандардима, министар је нагласио да 
ће оне омогућити нашој полицији да бу-
де ефикаснија, а грађани безбеднији. 
 Истакнут је напредак у областима 
борбе против корупције, организованог 
криминала, трговине наркотицима и 
људима, а оцена свих учесника је да 
је Србија на правом путу да постане 
пуноправан члан породице европских 
народа.
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Дани леда и мрака у источној Србији
Становници Мајданпека, Књажевца, Сврљига и Бољевца остали без струје по највећој хладноћи

 Јако невреме и снежне падавине у 
децембру онеспособиле су и завиле у 
потпуни мрак Мајданпек, Бор, општине 
Књажевац, Сврљиг и Бољевац, као и села 
око Неготина и Зајечара. Припадници 
Министарства унутрашњих послова 
били су даноноћно на терену, пружајући 
помоћ екипама Електродистибуције у 
отежаним ноћним условима, како би 
становници угрожених подручја што 
пре добили електричну енергију.
 Било је јако тешко оспособити 
мрежу и повратити напајање, због 
катастрофалних временских услова, 
снега и магле, као и температуре близу 
нуле која је ледила проводнике. И сами 
монтери на терену били су зачућени  
количином леда на далеководима. 
Најтеже је било успоставити напајање 
најудаљенијих села. Агрегати су 
омогућили функционисање најбитнијих 
институција, првенствено здравствених. 
Српско – руски хуманитарни центар 
послао је у Мајданпек агрегат 
велике снаге уз логистичку подршку 
Електродистрибуције Београд. Помоћ 
је стизала и у виду калофера и ћебади. 
 Начелник Сектора за ванредне 
ситуације Предраг Марић је нагласио 
да су припадници ватрогасно-
спасилачких јединица евакуисали људе 
из аутомобила са залеђених путева, 
доносили храну, помоћ и рашчишћавали 
прилазе угроженим селима, како би 
здраствени радници могли да стигну до 
угроженог становништва.
 Истовремено, остале снаге Минис-

тарства биле су у пуној приправности 
и чиниле све да се ситуација што пре 
стабилизује, као и да спрече кривична 
дела.
 Агрегати су допремљени и у 
Књажевац, како би напајали водовод и 
топлане. 
 Доношење помоћи ометало је и 
стање на путевима. Саобраћај се 
одвијао отежано због  поледице, 
као и учесталог ломљења и падања 
грања и дрвећа на коловоз. Посебно 
угрожен био је  државни пут Бољевац 
– Сокобања. И поред лоших услова, у 
насеље Ртањ стигао је агрегат од 120 
киловата.
 Ситуацију је још више компликовао 
пораст водостаја на сливу Тимока, 
Млаве и Пека, који је по најавама 
Хидрометеролошког завода, могао да 
доведе до плављења. 
 „Припадници Сектора за ванредне 
ситуације ту су да спасавају људске 
животе и то им је приоритет, а спремни 
су за реаговање, уколико буде требало“, 

навео је начелник Марић. Он је напо-
менуо и да су предузете мере како би 
се заштитили људи у сливу Бјелице. 
 Ванредна ситуација је 9. децембра 
проглашена на делу територије 
општине Бољевац, на делу територије 
општине Књажевац 8. и општине 
Сврљиг, 7. децембра.
 Шестог дана по нестанку струје у 
Књажевцу, државни секретар Минис-
тарства унутрашњих послова Милосав 
Миличковић обишао је ово подручје. 
Припадници Сектора за ванредне 
ситуације упознали су га са стањем на 
терену, а  присуствовао је  и заседању 
Штаба за ванредне ситуације општине 
Књажевац. 
 „Ово што нас је задесило можемо 
да превазиђемо заједничком борбом. 
Штаб заседа 24 сата дневно, а 
јединице МУП-а стално су на терену и 
рашчишћавају путеве. У контакту смо 
са болеснима и свима онима којима је 
помоћ неопходна“, поручио је државни 
секретар Миличковић, храбрећи стан-
овништво и податком да је за Књажевац 
обезбеђен агрегат од 700 киловата 
снаге, који је могао да покрије основно 
снабдевање најбитнијих институција.
 И поред свих уложених напора, било 
је потребно скоро две недеље борбе 
са суровим климатским условима пре 
него што су становници угрожених 
подручја могли да одахну. Напајање 
је успостављено, а живот се полако 
вратио у нормалне токове.                        

Припадници МУП-а евакуисали 
људе са залеђених путева, 

рашчишћавали прилазе 
угроженим селима и пружали 

сваку врсту помоћи
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Само заједничка борба води ка успеху
Отварање Генералне скупштине Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (СЕПКА)

 Министар унутрашњих послова Реп-
ублике Србије др Небојша Стефановић 
изјавио је на отварању Генералне скуп-
штине Асоцијација шефова полиција 
Југоисточне Европе (СЕПКА) да ће срп-
ска полиција бити поуздан партнер у 
региону и искрен сарадник европских 
полиција.
 „Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије даће пун допринос у 
циљу поштовања и спровођења закона, 
владавине права, очувања стабилног 
јавног реда и мира, као и очувања 
безбедности наших грађана“, поручио 
је министар.
 Како је истакао, будуће активности 
нашег министарства биће усмерене 
на јачање стратешких капацитета 
на регионалном нивоу, а све у циљу 
успешније заједничке борбе против 
организованог и других видова тешког 
криминала. 

 Током скупа директори полиција 
земаља чланица потписали су Мемо-
рандум о разумевању са смерницама у 
раду СЕПКА.
 Директор српске полиције Милорад 
Вељовић указао је да успешна борба 
против криминала не може да постоји 
ако није уоквирена и заједничком 
стратегијом.
 „Зато данас потписујемо Меморандум 
који ће омогућити партнерски рад, 
континуирану сарадњу и заједничку 
борбу против свих изазова модерног 
друштва“, истакао је том приликом ди-

ректор Милорад Вељовић.
 Према његовим речима, српска по-
лиција већ дуги низ година опредељена 
је за интензивно јачање међународне 
сарадње, не само са земљама из 
региона, већ и са земљама Европске 
уније, као и са другим полицијама када 
се укаже потреба.
 Он је додао да криминал данас узима 
нове облике, па и полиција мора увек 
бити спремна, ако не и корак испред 
оних са друге стране закона, како би 
сачувала безбедност у региону. 
  „У борби против организованог и 
свих других видова криминала можемо 
истрајати само заједнички, кроз 
искрену сарадњу“, навео је Вељовић 
истакавши да је српска полиција 
потпуно опредељена за ту борбу 
и да у њој неће бити поштеђених и 
заштићених.
 Подсетивши да Министарство унут-
рашњих послова спроводи рефор-
му, директор Вељовић је указао да 
Влада Републике Србије подржава 
трансформацију полиције у модерну 
и ефикасну, која је у складу са 
стандардима и моделима Европске 
уније.
 „Да би на том путу успели, потребно 
је да полиција води принципима 
легалитета, непристрасности, транспа-
рентности, и да има висок степен 
интегритета, као и успешан стратегијски 
модел управљања“, нагласио је дирек-
тор Вељовић. Као председавајући 
СЕПКА, он се захвалио на уложеном 
труду и доприносу у постављању нових 
смерница и темеља у раду, који се 
одвијао током протекле године.

 Како је најавио, у наредном периоду 
српској полицији предстоји да развије 
сопствене упитнике о процени претње 
у региону по СОКТА методологији. 
 „На основу њих, Министарство 
унутрашњих послова ће имати соп-
ствену стратешку анализу - МИС о 
процени стања безбедности у региону, 
а наравно, ту очекујемо помоћ 
Европола“, поручио је директор. 
 

 Присутнима се обратио и директор 
Савезне криминалистичке полиције 
Аустрије Франц Ланг. Он је том прили-
ком навео да је регион Југоистичне 
Европе од изузетне важности за систем 
безбедности целог континента и да 
су стога јако значајни резултати рада 
шефова полиције ове области.   
                        

Директори полиција земаља 
чланица потписали су током 

скупа Меморандум о разумевању 
са смерницама у раду 

Нови председавајући

 На крају свог излагања дирек-
тор Вељовић захвалио се представ-
ницима аустријске, швајцарске, 
италијанске полиције, Европолa, 
Интерпола, ОЕБС-а, ДИКАФ-а, 
СЕЛЕК-а, ИЦИТАП-а и другима. Из-
разио је очекивање да ће се и у бу-
дућности наставити успешна међу-
народна сарадња.
 С обзиром на то да директор 
полиције Албаније Артан Диди пре-
узима председавање Генералном 
скупштином Асоцијација шефова 
полиција Југоисточне Европе, ди-
ректор Вељовић пожелео му је 
срећан рад, поготову што завршетак 
започетих реформи тек предстоји.
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Објективно и без сензационализма
Представници медија и Министарства разменили искуства о извештавању у ванредним ситуацијама

 У циљу што боље сарадње Минис-
тарства унутрашњих послова са меди-
јима, одржана је радионица „Медији и 
ванредне ситуације“, коју је реализо-
вао Сектор за ванредне ситуације у 
сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији. 
Претходне су одржане у Новом Саду, 
Нишу, Ивањици и Врњачкој Бањи. 
 У оквиру радионице представљене 
су специфичности сарадње са медији-
ма током ванредних ситуација. Ко-
мандири, команданти, начелници, 
шефови смена Сектора за ванредне 
ситуације имали су прилику да више 
сазнају шта и како треба рећи и на који 
начин комуницирати. Представници 

медија су разменили искуства кроз 
отворену дискусију са припадницима 
Сектора.
 Шеф Бироа за сарадњу с медијима 
Биљана Поповић-Ивковић нагласила 
је важност коју медији имају у ван-
редним ситуацијама, подсетивши на 
мајске поплаве за време којих су се 
Министарство и медији заједничким 
снагама трудили да објективно ин-
формишу јавност са терена. 
 „Циљ МУП-а је да тачно и брзо ин-
формише грађане о свему што се до-
гађа, али без сензационализма“, рекла 

је Биљана Поповић-Ивковић.
 Према речима помоћника начелника 
Сектора Ивана Бараса, када се спасавају 
људски животи и материјална добра, 
важно је обавештавати грађане о томе 
шта се дешава, јер је прва званична 
информација најбитнија у спречавању 
страха и панике.
 Радионица је део пројекта „Консо-
лидовање процеса демократизације 
у сектору безбедности у Републици 
Србији“, који се спроводи у сарадњи са 
Мисијом ОЕБС.          ___

В.Ћ.

„Важно је обавештавати 
грађане о томе шта се дешава, 

јер је прва званична информација 
најбитнија у спречавању

страха и панике”, навео је 
помоћник начелника

СВС Иван Барас

Научним методама решавају злочине
Форензичари Криминалистичко-техничког центра учествовали на Фестивалу науке „Све је могуће“

 Уз помоћ наших форензичара, 27.000 
посетилаца осмог Фестивала науке „Све 
је могуће“, имали су прилику да завире 
на импровизовано место злочина и 
учествују у његовом решавању.
 „Поставка је обухватала симулирано 
места злочина. Форензичари из нашег 
центра су презентовали посетиоцима 
методе проналажења, фиксирања и 
вештачења трагова“, рекао је главни 
полицијски инспектор Владан Зец, 
задужен за послове контроле квали-
тета оперативне криминалистичке 
технике. Демонстриране су методе 
узимања отисака папиларних линија, 
детектовања трагова крви, трагова 
обуће, вештачења докумената.
 „Приказали смо како се науком 
боримо против криминала”, истиче ДНК 
аналитичар Анђелка Вучетић-Драговић 
и објашњава да су посетиоцима, 
поред одређивања врсте и порекла 
биолошких трагова, показане и дру-
ге области форензике, као што су 
разликовање оригиналних документа 

од фалсификованих и идентификација 
особе на основу гласа.   
 „Неко је послао пријаву да је у стану 
пронађен мртав мушкарац. Када су 
форензичари дошли на лице места 
поред жртве, пронашли су низ трагова 
од којих и линолеумску плочу, коју су 
попрскали раствором за детекцију 
невидљивих трагова крви. Даљом 
анализом утврђено је да је крв људског 
порекла и да потиче од особе женског 
пола. Осумњичена је била комшиница 
која се није добро слагала са жртвом“, 
усхићено причају две ученице седмог 
разреда, углас додајући да су заједно са 
форензичарима анализирале трагове и 
откриле ко је извршио злочин.
 Фестивал је одржан на три локације у 
Београду. У програмима је учествовало 
више од 550 научника, а своје пос-
тавке имали су еминентни научни ин-
ститути и факултети из наше земље 
и иностранства - Шведске, Немачке, 
Словеније.                 ___

В.Ћ.

Демонстриране су методе узимања отисака папиларних линија, трагова крви, вештачења докумената
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 Милосав Миличковић и амбасадор-
ка Француске Кристин Моро, заједно 
са представницима Управе крими-
налистичке полиције, посетили су 
специјализовани тренинг-центар за 
откривање и деактивирање илегалних 
лабораторија за производњу психо-
активних супстанци у Наставном цен-
тру „Митрово Поље“ на Гочу. 
 Поред помоћи у опремању овог 
центра, у изградњи физичке и инфор-
мационе инфраструктуре, Амбасада 
Француске подржала је и едукације, 
које су реализоване уз помоћ експерата 
специјалних јединица Француске, Евро-
пола и форензичког центра из Лиона.
 Државни секретар Милосав Милич-
ковић истакао је да је на подручју наше 
земље откривено и деактивирано 
више десетина мањих и већих иле-
галних лабораторија у којима су 
се производиле синтетичке дроге, 
прекурсори и марихуана.
 „С обзиром на то да овакав центар 
за обуку постоји само у четири земље 
света, верујемо да ће веома брзо стећи 
међународни углед и имати дугорочни 
ефекат на повећању безбедности у 
региону и шире“, рекао је секретар 
Миличковић.
 Како је амбасадорка Моро навела, 
француске донације употребљене су на 
најбољи начин. 
 „Импресионирана сам оним што 
сам управо видела. Дрога је пошаст 
која се шири читавим светом, а  овај 
центар је добио пуно значење у оквиру 

 Према његовим речима, неопходно 
је бити у току са свакодневним раз-
војем технологија, поготову нових, 
такозваних „дизајнерских“ дрога. 
 „Време веома брзо прегази 
стручњаке за ову област уколико нису 
стално у току са новим открићима и 
трендовима“, истакао је Гајић, додавши 
да се обукама у тренинг-центру подиже 
и свест о опасностима приликом уласка 
у илегалну лабораторију .
 „Улазак без заштитне опреме може 
да изазове несагледиве последице по 
здравље људи, животиња, животну 
средину и да одведе у смрт“, објаснио 
је Гајић, додавши да је познат  велики 
број случајева када је боравак од 
само неколико секунди у илегалној 
лабораторији без заштитне опреме и 
одговарајућег стручног знања имао за 
последицу тренутну смрт. 
 Гајић је присутнима објаснио да ни 
производња марихуане није безазлена. 
Према његовим речима, излагање 
тела без заштитне опреме у овим 
случајевима је итекако опасно и изазива 
штетне последице по организам, јер је 
таква средина засићена аеросолима. 
 Сви су се сложили да ће овај про-
јекат подстаћи и међусобно упоз-
навање полицајаца из региона, јер је 
у питању транснационална корист у 
међународној правној сарадњи.

          ___
С.К.

Након посете тренинг-центру у „Митровом пољу“ амбасадорка Француске поручила:

Националног плана из 2010. године”, 
рекла је Кристин Моро.
 Начелник Националног криминалис-
тичко-техничког центра Министарства 
Лазар Нешић изразио је велику зах-
валност Француској на донацијама и 
помоћи. 
 Присутнима су овом приликом 
демонстриране процедуре током де-
монтирања илегалних лабораторија.
 Госте из француске амбасаде и др-
жавног секретара у обилазак је повео 
експерт за илегалне лабораторије Саша 
Гајић. 
 Он је присутне упутио у јединствен 
систем променљивости простора за 
тренинг са великим бројем тајних 
просторија и никада истим ситуацијама 
за полазнике. 
 Свака од просторија има систем за 
вентилацију са аутоматском променом 
ваздуха, као и велики број прикључака 
за струју и воду, који омогућавају и 
будућу надоградњу центра са опремом.

Француска је знатно 
помогла изградњу 

физичке и информационе 
инфраструктуре,

као и едукације

Саша Гајић објашњава гостима начин функционисања Центра
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 Полицијска управа у Прокупљу ће 
поново, у оквиру  пројекта „Спорт 
- школа - полиција“, држати преда-
вања и радионице у циљу превен-
ције наркоманије, алкохолизма и 
електронског насиља. Током ново-
годишњих празника било је речи и о 
злоупотреби пиротехничких средстава. 
Пројекат ће трајати све до маја ове 
године. Активности ће обухватити 
ученике  шестог, седмог и осмог раз-
реда, као и њихове родитеље. 
 „Од пројекта очекујемо да се кроз 
едукативне радионице повећа свест 
код ученика и родитеља о претњама 
и ризицима са којима се њихова 
деца свакодневно срећу“, навела је 
директорка ОШ „Милић Ракић-Мирко“ 
Ивана Радоњић, похваливши изузетно 
добру сарадњу коју има са полицијом.
 Службеници ове управе дружили 
су се са децом и током лета, када су 
кроз пројекат „Отворене забавне 

школе фудбала“, више од две стотине 
девојчица и дечака узраста од шест до 
14 година упутили коме да се обрате у 
сличају вршњачког насиља.

 Наше колеге биле су укључене и у 
кампању „16 дана активизма у борби 
против насиља над женама“. Како би 
скренули пажњу јавности одржали 
си низ предавања, трибина, округлих 
столова у свим јавним установама на 
подручју Топличког округа.

Спортом против наркоманије
Сарадња са школама и превентиван рад Полицијске управе у Прокупљу 

Учествовали у пројектима „Спорт-школа-полиција“ и „Отворена школа фудбала“
 Председник ИПА Секције Хрватска 
Миљенко Видак са делегацијом први 
пут је посетио Београд, где га је примио 
делегат Секције Србија и председник 
ИПА Регије Београд др Небојша Пан-
телић, са најближим сарадницима.
 Два председника су у срдачном и 
пријатељском разговору разменила 
досадашња искуства на међународном 
плану, и истакла неопходност и спрем-
ност за унапређење будуће сарадње.
 Сложили су се да је битно развијање 
пријатељства између полицајаца двеју 
држава. Током састанка представника 
српске и хрватске полиције једна од 
главних тема била је организација раз-
личитих заједничких активности.

 У плану је одржавање различитих 
спортских, културних и хуманитарних 
манифестација, које ће још више 
зближити нас и колеге из суседства. 
На овај начин, а у складу са циљевима 
Интернационалне полицијске асоција-
ције, поставиће се још један мост из-
међу наша два народа.
 Том приликом, председник Видак 
похвалио је досадашње активности 
Секције Србија у афирмацији циљева 
и задатака Асоцијације. Истакао је и 
њен успех као ментора Црној Гори, која 
је у септембру прошле године након 
давања сагласности Секције Србија и 
подношења позитивног извештаја о 
напретку и испуњењу услова, постала 
члан највеће полицијске породице.

Развој пријатељства 
ИПА Хрватска у Београду

 У оквиру пројекта ОЕБС-а и у сарад-
њи са Канцеларијом за младе и ло-
калном самоуправом, зрењанинска 
полиција покренула је пројекат „Стоп 
крађи бицикала’’. 
 Ова акција иницирана је због заб-
рињавајућег тренда раста крађе дво-
точкаша на територији Зрењанина. 
Ситуацију додатно отежава и чињеница 
да неки власници никад поново не дођу 
до свог бицикла, иако су пронађени, јер 
је немогуће утврдити коме припадају. 
 Циљ је био подстаћи бицилисте да 
своја возила региструју на веб-сајту 
Општине Зрењанин, ради формирања 
регистра и лакшег проналаска у случају 
крађе. На њему грађани могу бесплат-
но да региструју своје нове или полов-
не бицикле са детаљним описом, да 
окаче слике и пријаве крађу. Исто тако, 
могу да пронађу и савете како да их 
чувају. 
 Полицијски службеници су у центру 
Зрењанина и на централној пијаци, 
заједно са активистима Канцеларије за 

младе, делили грађанима едукативни 
материјал. На интересантан начин, 
путем летака и мајицама са слоганима 
акције, настојали су да грађанима 
скрену пажњу на значај регистрације. 
Пет минута њиховог времена уштедеће 
им много мука касније касније уколико 
се икада нађу у ситуацији да им бицикл 
нестане или буде украден. Акцију су са 
великим интересовањем пропратили и 
локални медији.
  „Регистровање двоточкаша и ства-
рање широке базе података знатно ће 
олакшати рад полиције. Што већи број 
буде регистрован, то су веће шансе да 
се евентуалне крађе открију и власници 
пронађених бицикала идентификују“, 
навео је самостални полицијски инс-
пектор Драган Јекић, истакавши да је 
задовољан великим бројем грађана 
који се већ у првим данима трајања 
акције одазвали и регистровали своје 
бицикле.
   _____________

Валерија Чањи

Регистрован бицикл безбеднији
У Зрењанину инициран пројекат „Стоп крађи бицикала’’

Циљ је био је подстаћи бицилисте да своја возила пријаве на веб-сајту Општине
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Деценија развоја полицијског школства
Обележено 10 година постојања Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку

Нови начелник Управе

Поводом јубилеја, одржана је конференција „Реформа полицијског образовања и обуке – резултати и перспектива развоја“
 Министарство унутрашњих послова 
ове године обележава деценију 
постојања Управе за стручно обра-
зовање, оспособљавање, усавршавање 
и науку. Овој организационој јединици 
поверен је важан задатак - образовање и 
обуке нових кадрова, као и унапређење 
знање и вештина припадника српске 
полиције. 
 У оквиру прославе десетогодишњице 
одржана је конференција „Реформа 
полицијског образовања и обуке – 
резултати и перспектива развоја“. Идеја 
је била да се прикаже рад Управе - од 
оснивања, развоја, па све до данашњих 
дана. Циљ је био да се направи осврт 
на досадашње резултате и допринос у 
унапређењу полицијског школства, као 
и да се предвиде перспективе за даљи 
развој и модернизацију полицијске 
обуке и образовања. Мисија ОЕБС, 

дугогодишњи партнер Управе, свес-
рдно је помогла овај скуп.
 Конференцију су отворили државни 
секретар Министарства Александар 
Николић и шеф Одељења за спро-
вођење закона Мисије ОЕБС Дениз 
Мацолани.
 Према речима државног секретара 
Николића, у сарадњи са ОЕБС-ом и 
Саветом Европе, у оквиру реформских 
процеса полицијског школства, спро-
ведена је детаљна анализа 2001. 
године, када је установљена потреба 
за савременим методама наставног 
рада у циљу прилагођавања актуелним 
изазовима
 „Инвестиције у образовање и обуку 
постају кључни индикатор разумевања 
онога што се догађа у савременом 
друштву. Евидентно је да се у данашње 
време све више истиче како су људски 
ресурси главна конкурентна предност 
на глобалном тржишту“, истакао је 
државни секретар Николић. Како је 
подвукао, једна од основних функција 
сваке државе је да сачува личну и 
имовинску безбедност свих њених 
грађана, а на све изазове је могуће 
одговорити само обученим и стручним 
кадровима.
 Како је оценила Дениз Мацолани, 
наше министарство остварило је 
огроман напредак у области реформе 
образовања полиције. Према њеним 
речима, Мисија ОЕБС активно подржава 
обуку полиције, а један од првих 
програма од успостављања Мисије био 

 Александар Ђорђевић рођен је 1973. 
године. По завршетку Средње школе 
унутрашњих послова, 1992. године 
почиње са радом у ОУП-у Младеновац, 
а потом прелази у САЈ.
 Дипломирао је 1998. године на 
Факултету физичке културе у Београду, а 
2000. магистрирао на Факултету спорта 
и физичког васпитања у Београду. 
Докторску дисертацију одбранио је на 
Факултету физичке културе у Новом 
Саду децембра 2003. године.
 Крајем октобра 2014. године 
именован је за начелника Управе за 
стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку.
 Професорску каријеру почео је марта 
2001. године на Спортској академији у 
Београду. Од 2009. године предавач је 
на Факултету безбедности. 

је баш из те области
 Како је навео начелник Управе 
Александар Ђорђевић, у окружењу 
које обилује променама и тражи брзе, 
а истовремено квалитетне реакције 
система, образовање и обука, односно 
развој компетенција запослених, може 
бити кључ за превазилажење многих 
проблема у раду, и сигурно један од 
начина за обезбеђивање квалитета.
 На овом скупу излагали су декан 
Криминалистичко-полицијске акаде-
мије проф. др Горан Милошевић, 
представници Мисије ОЕБС, Управе 
за стручно образовање и Управе за 
управљање стручним ресурсима. 
 У оквиру прославе десетогодишњице 
приказана је и монографија о раду и 
развоју Управе. Присутни се се упознали 
и са многобројним специјалистичким 
обукама МУП-а у оквиру каталога обука, 
специјално издатог за ову прилику. 
Сажето је представљено више од 
четрдесет специјалистичких обука из 
разних области. Неке од њих стекле 
су и међународни углед, што сведочи 
о завидном нивоу нашег образовног 
система. Велико интересовање 
изазвала је и библиографија стручног 
часописа „Безбедност“, која садржи 
све његове публикације.Часопис  
излази од јануара 1959. године. Нуди 
преглед најнових достигнућа и теорија 
из области криминалистичких и 
безбедносних наука, и других области 
које дају подршку полицијском раду.
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 Службеници Полицијске управе 
у Зајечару који су учествовали у 
активностима Радне група за едуковање 
приправника и младих полицајаца 
за полицијске послове, похвалили су 
њен рад и поздравили иницијативу за 
њено поновно оснивање. Ова група 
формирана је у марту прошле године 
на предлог психолога у циљу успешног 
прилагођавања младих полицајца.
 Многи почетници наилазе на проб-
леме када с суоче са организационом 
структуром Министарства, као и 

бројним законским актима, који су 
неизоставни у свакодневном раду.
 Организована су предавања по-
лицајаца са богатим искуством. По-
себна пажња посвећена је психолошкој 
превенцији, а путем непосредне кому-
никације праћена су интересовања, 
мотивација, али и проблеми у раду 
младих полицајаца. Након сваког 
стресног догаћаја пролазили су кроз 
психолошки дебрифинг, а редовно су 
рађени и психо-тестови.

 По завршетку програма, 
чланови групе и њихове колеге 
оцењивали су њен рад путем 
анонимног упитника. Сви по-
лицајци су се изјаснили да су 
у потпуности задовољни, уз 
коментар да је оснивање групе 
била добра идеја.
   _____

М.Ђ.

 Поводом обележавања Међународ-
ног дана борбе против насиља над 
женама, у Народној скупштини Репуб-
лике Србије, одржана је седница Од-
бора за људска и мањинска права 
и равноправност полова, којој су 
присуствовали и представници Мини-
старства унутрашњих послова.
 „На седници су приказани доса-
дашњи резултати и активности које 
је Министарство спровело на уна-
пређењу рада у овој области“, каже члан 
Радне групе Министарства, полицијски 
саветник Ранђел Милошевић. Он об-
јашњава да ће се стање побољшати 
и кроз примену одредби Посебног 
протокола Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије о поступању 
полицијских службеника у случајевима 
насиља у породици и партнерским 
односима. 
 Том приликом представљен је Посе-
бан извештај заштитника грађана о 
примени општег и посебних протокола 
за заштиту жена од насиља, поводом 
надзора који је био извршен у шеснаест 
градова и општина.
 „Посебно је похваљен рад Минис-
тарства на системској едукацији 
полицајаца који су завршли обуку 
за примену овог протокола, као и 
чињеница да су на нивоу локалне 
самоуправе у полицијским станицама 
одређени службеници који прате и 
усмеравају рад полиције на превенцији 
и сузбијању насиља у породици“, 
наглашава Милошевић.
 Он истиче да је полиција активно 
учествовала у превентивној међуна-
родној кампањи „16 дана активизма 
против насиља над женама“, кроз јавне 
и стручне скупове, медијске наступе, 
представљајући свој рад у заштити 
жена и њихових права. 
 Широм Србије у подручним поли-
цијским управама обележен је овај 
важан датум пригодним активностима 
и манифестацијама. Циљ је не само 
подићи свест грађана о овом проблему, 
него и подстаћи жртве да не трпе 
насиље, већ да се обрате надлежним 
институцијама. 
                          ___

В.Ћ.

 Успешан почетак рада
Завршена едукација младих полицајаца у ПУ Зајечар

 Глумци лесковачког Народног 
позоришта извели су перформанс 
посвећен жртвама насиља у породици. 
Како би подигли свест о овом проблему, 
представници Полицијске управе у 
Лесковцу укључили су се у акцију. 
Заједно са активистима организације 
„Жене за мир“, делили су пропагандни 
материјал.
 Официр Одељења полиције Бранис-
лав Урошевић истакао је: „Циљ је да 
суграђанима пренесемо поруку да је 
сваки облик насиља неприхватљив у 
цивилизованом друштву“.
 Према речима Јелена Цакић из 
организације „Жене за мир“ сарадња 
са полицијом је на високом нивоу, 
као и степен професионализма и 
залагања службеника који се баве овим 
проблемом.
 Ова акција је део пројекта „Град 
Лесковац - наша сигурна кућа“, који 
је започела лесковачка полиција, 
поучена добрим примером других 
градова, у сарадњи са Мисијом ОЕБС. 

Циљ је подизање свести грађана 
да благовремено реагују на појаву 
породичног насиља и његово сузби-
јање. 

 Један од мотива за покретање 
пројекта био је развијање сарадње 
грађана, државних органа и орга-
низација, како би заједничким снагама 
допринели да њихове суграђанке не 
постану жртве.             _______________

Бобан Здравковић

Глумци против насиљаЗаштита жена
Лесковачка полиција и уметници дали заједнички допринос сигурности

Главна порука је да је овакав модел понашања друштвено неприхватљив

Заједно превазишли проблеме са којима се почетници често суочавају

Похваљене активности МУП-а
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Нова зграда са бољим условима за рад
У децембру 2014. године свечано отворен адаптиран објекат Полицијске станице Босилеград

 Полиција у Босилеграду од скора је 
на новој адреси, некадашњој касарни 
Војске Србије у Босилеграду. Стари

објекат, и поред адаптације, није
одолео зубу времена, па је Општинска 
управа у Босилеграду, 2011. године, 
донела решење о његовом рушењу, 

зграде ПС Босилеград права је потврда  
да руководство Полицијске управе у 
Врању, у сарадњу са МУП-ом, улаже 
напоре да све организационе јединице 
мимо седишта имају оптималне усло-
ве за функционисање. Сад имамо ус-
лове за рад полиције по европским 
стандардима“, навео је начелник ПУ 
Врање Слађан Велиновић, приликом 
обраћања присутнима. 
 Подељене су захвалнице свима 
који су својим залагањем и трудом 
допринели успешној реконструкцији 
зграде.
 Похваљени су и припадници Поли-
цијске станице Босилеград, који су дали 
велики допринос приликом пресељења 
и тиме уштедели знатна финансијска 
средства Министарству.

____________________
Милена Димитријевић 

под образложењем да не испуњава 
одређене критеријуме.
 Након реновирања касарне, грађани 
Босилеграда добили су уређенији 
сервис где на достојанственији начин 
остварују своја права. 
 Нове просторије су званично 

отворене у децембру, а 
на свечаности органи-
зованој поводом пуштања 
у рад присуствовале 
су многе званице: 
председник Општине  
Босилеград,  делегација 
полиције из Републике 
Бугарске, руководство 
Центра Безбедносно-

информативне агенције у Врању, 
руководиоци јавних предузећа,  као и 
многобројни грађани и медији. 
 „Реновирање и адаптација нове 

Грађани Босилеграда 
добили уређен сервис где на 

достојанственији начин 
остварују своја права

Још један корак ка толеранцији
Свечано обележено пуштање у рад нових просторија Полицијске станице Прешево крајем године

 Крајем децембра пуштене су у рад 
нове просторије Полицијске станице 
у Прешеву. Свечаности поводом 
отварања присуствовао је министар 
унутрашњих послова др Небојша 
Стефановић. Том приликом додељено 
му је признање за допринос у адап-
тацији објекта.
 „Видели сте да ова влада хоће да 
гради. Градимо мостове између обала, 
али и мостове међу људима”, навео је 
министар Стефановић.
 Министар Стефановић је нагласио 
да је дошао у Прешево, не само због 
изградње новог дела Полицијске ста-
нице који треба да омогући боље, 
квалитетније услове за рад, већ и воље 
да увек ради са људима и да им помогне.
 „Дошао сам овде да вам кажем да 
ћемо увек бити спремни да слушамо 
људе, да разговарамо са њима. Да ли 
ћемо да решимо многе проблеме и да 
ли ћемо бити спремни да радимо са 
људима? Апсолутно хоћемо, као и да 
градимо Србију толеранције, отвореног 
друштва, која штити све своје грађане”, 
истакао је министар, додавши да уопште 
не прави разлику да ли се налазимо у 

Прешеву, Медвеђи, Бујановцу, Ваљеву, 
Чачку, Новом Саду, Суботици или 
Београду. Како он наводи, интересује га 
само да људи живе мирно и безбедно, 
да могу да се баве својим послом, а да 
се не секирају да ли ће криминалци 
нешто да им украду, да ли ће одузимати 
оно што су стекли. 
 Министар Стефановић је 
подсетио да је Александар 
Вучић, као премијер, по-
кренуо једну широку 
акцију реформи, али и 
привлачење инвеститора.
 „То је следећа борба 
коју морамо да добијемо. 
Морамо да се изборимо 
са оним што је једнако за 
све људе у овој земљи – 
морају да имају једнаку шансу да живе 
квалитетније, да живе боље”, рекао је 
министар.
 Уз захвалност свима који су помогли 
у адаптацији зграде, министар Стефа-
новић је рекао да би волео да можемо 
увек да покажемо да наша земља 
једнако води рачуна о свему, а да своју 
полицију негује и чува.

 „Ти људи данас раде можда најтежи 
задатак у овој земљи, у свакодневном 
су контакту са криминалцима и зато 
о њима морамо посебно да водимо 
рачуна и на њих морамо посебно да 
гледамо”, поручио је Стефановић и 
позвао грађане да граде заједно такву 
врсту слоге и чврстине наше земље.

 У разговору са начелницима Поли-
цијске управе у Врању и Полицијске 
станице Прешево, министар је напо-
менуо да треба већи акценат дати 
сарадњи са локалним становништвом, 
јер се тако гради међусобно поверење, 
а тиме постижу и бољи резултати у 
борби против корупције и криминала.
                

Овом приликом министар је напоменуо да је поверење локалног становништва основа добрих резултата
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СА СВИХ СТРАНА

Проценат тачности је деведесет шест одсто и тренутно у свету не постоји прецизнији метод

Држали предавања, делили промотиван материјал, а у оквиру пројекта организован је и турнир у малом фудбалу

 Монографија „Форензичка истражи-
вања обојених слојева“ аутора, воде-
ћег форензичара за микротрагове, 
криминалистичку физику и кримина-
листичку хемију др Војкана Зорића, 
представљена је јавности крајем го-
дине, заједно са још двадесет два 
најновија наслова из различитих на-
учних области. Академску промоцију 
организовала је Задужбина Андрејевић, 
наш највећи издавач монографија.
 „У данашњем времену, обојени 
материјал је најраширенији на месту 
извршења кривичних дела односно 
извршилац или остави микротрагове 
обојеног материјала на лицу места или 
их нехотице понесе“, прича аутор и 
наглашава да ниједан криминалац не 
може да се заштити од микротрагова.
 Према његовим речима, у ситуаци-
јама када форензичар пред собом има 
два или више узорака трага односно 
љуспица материјала, исте нијансе и 
слојности, изузетно је тешко, готово 
немогуће да уочи њихову различи-
тост применом стандардних физичко-
хемијских метода. 

 „Због тога је у монографији приказан 
метод идентификације материје, којим 
се са великом вероватноћом може 
показати различитост испитиваних ма-
теријала љуспица боје. На тај начин се 
могу решавати кривична дела у којима 
се као предметни узорци појављују 
љуспице боје, као што су саобраћајне 
незгоде са непознатим извршиоцем, 
тешке и разбојничке крађе, убиства...“,  
објашњава Зорић и каже да је недавно 
овим методом решен случај кривичног 

дела саобраћајне незгоде са смртним 
исходом, где је извршилац побегао са 
лица места. 
 Вероватноћа поузданости овог ме-
тода је деведесет шест одсто и тренутно 
у свету не постоји поузданији метод од 
овог.
 „У монографији је приказан и метод 
утврђивања старости боје код умет-
ничких слика за чију анализу морамо 
користити недеструктивне аналитичке 
методе да се не би нарушила ориги-
налност уметничког дела. То је посебно 
битно када форензичари утврђују да ли 
је неко сликарско дело фалсификат или 
не“, објашњава наш форензичар. 
 Војкан Зорић је први доктор наука 
у НКТЦ-у, идејни творац и први 
руководилац првог републичког, 
научног пројекта из форензике 
„Иновирање форензичких метода и 
њихова примена“, а иза себе има већ 
много радова објављених у научним 
часописима и конференцијама у 
иностранству и нашој земљи.
        ___

В.Ћ.

Најпоузданија идентификација трагова
Објављена  монографија аутора Војкана Зорића „Форензичка истраживања обојених слојева“

Новопазарска полиција упознала средњошколце на подручју ове управе са претњама и начинима заштите

Не окрећи главу од вршњачког насиља
 Полицајци из Новог Пазара укључили 
су се у пројекат „Одговорна заједница - 
безбедно окружење - реагуј - спречи“, 
који се спроводи у циљу упознавања 
ученика средњих школа са ризицима и 
претњама по њихову безбедност, као и 
начинима заштите. 
 Кроз предавања у свим средњим шко-
лама на овом подручју, приближили 
су младима ове битне теме. Заједно са 
представницима Канцеларије за младе, 
припадници ове управе делили су и 
промотиван материјал пролазницима 
у Улици Вука Караџића у Новом Пазару.
 Како би се млади на забаван начин 
упознали са проблемима вршњачког 
насиља, одржан је турнир у малом 
фудбалу, на којем су учествовали 
ученици првих година свих средњих 
школа. 

 Наше колеге похвалиле су интере-
совање средњошколаца и њихову иск-
рену вољу да науче што више, како би 
могли да заштите себе и друге.
 „Чини се да је данашња младеж, у 
поређењу са претходним генерацијама, 
наизложенија различитим претњама 
по њихову безбедност. Надамо се да 

ће им овај пројекат помоћи. Судећи по 
њиховом интересовању,  чини ми се да 
смо успели у нашој намери и да ће им 
стечена знања помоћи да препознају 
опасности које их вребају”, каже један 
од реализатора овог значајног пројекта.
 Следећи на реду су ученици у Сје-
ници и Тутину.              
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 У библиотеци Центра за основну 
полицијску обуку одржана је манифе-
стација „Друго полицијско књижевно 
вече“ у организацији ИПА Регије Нови 
Сад и Савеза књижевника у отаџбини 
и расејању. Учесници програма су били 
књижевници, радници Полицијске 
управе у Новом Саду - заменик 
начелника Одељења полиције Велимир 
Ковачевић, Даница Радин и Ненад 
Ласица из Одељења за ИТС и Игор 
Станковић из Дежурног оперативног 
центра. ЦОПО су представљали пре-
давач Милош Иветић и лаборант за 
одржавање техничких средстава у нас-
тави Предраг Ласица, а учествовали 
су и полицајац Ненад Срдановић из 
Богатића Милан Пантић из Лознице.
 Вече су својим присутвом увеличали 
и заменик начелника Управе за кул-

туру Новог Сада Весна Срданов и 
познати књижевник Благоја Баковић, 
а домаћин из Центра био је професор 
јужнословенских језика Милован Бојат. 
Музички део програма употпунили су 
професор Миодраг Миша Близанац, са 
квартетом, и гуслар Марко Шћепановић.
 Програм је отворио председник 
Извршног савета ИПА Милорад 
Петковић. Он је напоменуо да је у 
плану да ова манифестација добије 
међународни карактер, као и да се од 
радова учесника публикује засебан 
зборник. Према његовим речима, ИПА 
Секција, Регија у Новом Саду, између 
осталог се залаже и за подизање свести 
јавности о културном раду полицијских 
службеника. 
 „Нажалост, јавности није позната 
чињеница да у редовима Министарства 

унутрашњих послова постоји много 
надарених и признатих уметника у 
разним областима“, рекао је Петковић 
и додао да Регија у Новом Саду има 
веома активан Одбор за културу, спорт 
и омладину.
 Колики је допринос чланова ИПА 
у промоцији наше полиције и свих 
њених талената, али и Србије, говори 
и престижно признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“, које је ове године 
отишло управо Милораду Петковићу у 
руке. 
 Шеф протокола ИПА Регија у Новом 
Саду Игор Станковић најавио је да ће 
се се следеће године у скупове овог 
типа вероватно укључити ИПА секције 
земаља у региону, које говоре сличним 
језиком и користе слична писма.
              

Уметници у редовима нашег министарства
Друго полицијско књижевно вече одржано у ЦОПО у Сремској Каменици, у организацији ИПА Регије Нови Сад 

У плану је да се следеће године укључе секције земаља у региону, које говоре сличним језиком и користе слична писма

 Кикиндска полиција добила је у 
децембру донацију у виду вредна 
техничке опреме - два радара и 
покретну камеру. Иако Кикинда важи 
за један од најбезбеднијих градова 
у Србији, ова опрема ће омогућити 
полицајцима да свој посао још боље 
обављају.
 Начелник Драган Јовић изразио је 
задовољство и захвалност локалној 
самоуправи што је, како каже, 
препознала свој део одговорности и 
дала свој допринос томе да се грађани 
Кикинде и целог Севернобанатског 
округа осећају још безбедније.
 „Од 2008. године, када је Полицијска 
управа у Кикинди добила велику 
донацију у виду савремене дигиталне 
телефонске централе, на иницијативу 
општине, ово је друга тако велика 
донација коју добијамо од локалне 
самоуправе“ нагласио је Јовић.
Том приликом осврнуо се на 
резултате саобраћајне полиције - број 
саобраћајних незгода смањен за 16 
одсто у односу на 2013. годину, док 
је у поређењу са 2007. укупан број 

саобраћајних незгода смањен за више 
од 60 одсто.
 Начелник саобраћајне полиције 
Бранко Петров  истакао је да ће у 
2015. години саобраћајна полиција 
доста акција усмерити на откривање 
присуства алкохола у организму 
учесника у саобраћају.
 „Са локалном самоуправом смо се већ 
договорили око набавке алкометара 

које ћемо користити у тим акцијама”, 
додаје Петров.
 Председник Општине Кикинда Павле 
Марков рекао је да је безбедност у 
саобраћају веома актуелна тема у 
држави. Истакао је да ће се Општина 
трудити да све оно што зависи од ње, 
уради за полицију ради безбедности 
свих грађана. ________________

Радојка Радановић

Два радара и покретна камера за полицију
Полицијска управа у Кикинди примила вредну донацију од локалне самоуправе у виду опреме за саобраћајце

У наредном периоду очекује се и набавка алкометара подржана од стране Општине и других органа управе
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 Протекле године, фудбалска реп-
резентација Дирекције полиције нас-
тавила је са одличним резултатима на 
регионалним и светским првенствима 
полицијских репрезентација у малом 
фудбалу. 
 Прва у низу је бронзана медаља 
у Палма де Мајорки, коју су реп-
резентативци Дирекције полиције 
нашег министарства однели у јакој 
конкуренцији од четрдесет пет земаља. 
На интернационалном турниру који 
је одржан у Кишињеву, у Молдавији,  
наши фудбалери освојили су златну 
медаљу, упркос одличној спремности 
и великој мотивисаности осталих три-
наест репрезентација, победивши 
екипу домаћина у финалу. Вештине и 
умеће нашег голмана Митра Рачића 

нису прошле незапажено, а његове 
одличне одбране награђене  су титулом 
најбољег међу најбољима. 
 Фудбалска репрезентација Дирекци-
је полиције још једном је показала да ме-
ђу припадницима полиције има врсних 
спортиста. Образ нам је осветлала и 

на традиционалном три-
десет другом светском 
полицијском првенству У 
Холандији. Из ове европске 
земље, вратили су се кући 
са сребрном медаљом.  У 
конкуренцији од фудбал-
ских репрезентација из 
деведесет земаља, од 
наших колега били су бољи 
само полицајци из Русије.
 „Веома смо поносни што 

смо и на овим такмичењима на најбољи 
начин представили српску полицију. То 
ће нас мотивисати да и у свим будућим 
дамо све од себе”, рекле су нам колеге 
из Дирекције полиције по повратку у 
Београд.

Фудбалска репрезентација Дирекције полиције кући се вратила са златом, сребром и бронзом

Три такмичења - три медаље
Учествовали на светским првенствима у малом фудбалу у Палма де Мајорки, Молдавији и Холандији

 Полицијска станица у Књажевцу 
је и ове године била домаћин коле-
гама из неколико градова Србије 
и иностранства, када је, уз помоћ 
локалне самоуправе, организовала 
Меморијални турнир „Ивица Божи-
новић“. Девети турнир у малом фудба-
лу одржан је у Спортској хали „Каплар“.
 На отварању, председник Скупштине 
општине Књажевац Драган Манчић ис-
такао  је да „Ивица Божиновић никада 
неће бити заборављен и да ћемо сећа-
ње на њега чувати овом спортском 
манифестацијом још дуги низ година“. 
 На турниру, у знак сећања на све 
колеге које су изгубиле живот током 
обављања полицијског посла, поред 
учесника из наше земље, учествовали 
су и екипе полиције из Видина, кња-
жевачке локалне самоуправе, Одреда 
Жандармерије из Ниша, полицијских 
управа у Зајечару и Бору, тим 

Министарства унутрашњих послова из 
Београда, Фудбалски клуб „Миџор“ из 
Калне и домаћини. 
 Након узбудљивог надметања, пот-
пуно заслужено, победа је припала тиму 
Министарства из Београда. Друго место 
освојила је екипа локалне самоуправе 
Општине Књажевац, а треће су заузеле 
колеге из Полицијске управе у Бору. 
 Колега из Видина Иваило Иванов про-
глашен је за најбољег играча, Бранко 
Борић из екипе МУП-а из Београда 
био је најбољи стрелац такмичења, 

а његовом саиграчу, Митру Рачићу, 
припао је пехар за најбољег голмана. 
Посебна награда за фер-плеј додељена 
је ФК „Миџор“ из Калне.

 Поред многобројних гостију, прис-
уствовали су и помоћник директора по-
лиције и начелник Полицијске управе 
у Нишу Срђан Грекуловић, начелник 
Полицијске управе у Зајечару Горан 
Томић и начелник Полициске станице 
Сврљиг Драган Митић.
 Учесници и чланови породице поло-
жили су цвеће на гроб полицајца у 
родном Балта Бериловцу, недалеко 
од Књажевца, а по традицији, органи-
зована је и акција добровољног да-
вања крви. Акцији се одазвало два-
десет полицајаца Полицијске станице 
Књажевац, а прикључили су јој се и 
службеници локалне самоуправе и 
грађани. 
„Надам се да ће моја крв спасити неком 
живот. Подвиг нашег Ивице увек ме 
подсети колико је сваки живот битан”, 
навео је колега из Књажевца.
 Пехаре, дипломе и захвалнице награ-
ђенима и пријатељима овог турнира 
уручила је супруга покојног Ивице, 
Дунавка Божиновић.

______________________
Емина Вељковић-Милијић

Спортом чувају сећања на своје колеге
Девети међународни Меморијални турнир у малом фудбалу „Ивица Божиновић“ у Књажевцу

Учесници и чланови породице 
положили су цвеће на гроб 

погинулог полицајца, а 
организована је и акција 

добровољног давања крви

Неће бити заборављен

 Ове године навршило се четрнаест 
година од погибије нашег колеге, 
Ивице Божиновића (1964 – 2000), који 
је у својој 37. години изгубио живот 
извршавајући службене задатке у 
одбрани безбедности и државе. У 
полицијској служби био је од 1992. 
године и увек се истицао великом 
храброшћу и неустрашивошћу.



Прваци Јадранске џијуџица лиге
Клуб „САЈ” такмичарску сезону завршио је са победама и медаљама

 Крај веома успешне године обележио 
је међународни џиjуџица турнир „САЈ 
2014“, који је у организацији Клуба и 
Специјалне антитерористичке једи-
нице, одржан у новембру у Центру 
за основну полицијску обуку у Срем-
ској Каменици. Учествовало 
је 250 такмичара и 26 клу-
бова из девет земаља у 
региону: Словеније, Хрватске, 
Македоније, Црне Горе, Реп-
ублике Српске, Бугарске, 
Аустрије, Турске и Србије. 
 Такмичари су се на татамију 
надметали у појединачној 
конкуренцији, подељени по 
тежинским категоријама и 
у две дисциплине – борбе и 
„дуо систем“, односно приказ 
техника – бацања, удраци, 
захвати и полуге.   
 Организаторе из Клуба борилачких 
вештина „САЈ“ представљало је десет 
такмичара који су освојили три медаље: 
златне су освојили Стефан Ступар и 
Радован Буха, док је Марко Вељковић 
освојио бронзу. Овоме треба додати 

и прво место у које је Клуб освојио 
у екипној конкуренцију у Јадранској 
лиги џијуџице, која окупља клубове 
са простора бивше Југославије, што 
је свакако успех вредан пажње и 
признања.

 Захваљујући великом раду и енту-
зијазму који су домаћини уложили 
у припрему и организацију, турнир 
је од стране Џиjуџица савеза Србије 
проглашен за најорганизованији у 
протеклој години.  ___

Д.Џ.

 Полицијски службеник Полицијске 
управе у Ваљеву Здравко Ђорђевић, 
учествовао је у трци „Генерал Ђукић“. 
Међу 300 учесника био је најбољи у 
категорији војске и полиције. 
 У Ваљеву се ова трка одржава у 
част прве атлетске трке на територији 
Србије, коју је 1906. организовао Све-
томир Ђукић на 10,5 километара дугој 
стази. 
 То није његова једина победа. У прет-
ходним месецима учествовао је у „Трци 
за срећније детињство“, у категорији 
сениора која се одржала уз реку Градац, 
где је Здравко оставио иза себе осталих 
29 учесника.
 „Волим спорт, атлетику и кошарку 
посебно. Представљао сам КПА на тр-
кама у Ваљеву, Сремској Митровици, 
Београду и Новом Саду. Са свих тих 
трка сам се враћао са медаљом“, навео 
је наш колега из Ваљева.
 Најавио је и даље врло радо учест-
вовати на атлетским такмичењима 
и трудити се да оствари што боље 
резултате и осветла образ полицији.

___________
Јелена Томић
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Мајстори борилачких вештина поново на победничким постољима Такмичар од студентских дана

Увек освоји медаљу
 Полицајац - врхунски атлетичар

 Обележавању 100 година Колубарске 
битке и победи српске војске над моћ-
ном војском Аустро-Угарске царевине, 
допринео је и полицијски службеници 
Драган Петровић из Управе за обез-
беђење одређених личности и обје-
ката, који је 14. децембра, претрчао 42 
километра за три сата од Обреновца 
до Спомен-костурнице у Цркви Светог 
Димитрија у Лазаревцу. 
 На себи својествен начин, ултра-
маратонац Драган је трчећи, сваким 
својим кораком одао почаст и пош-
товање храбрим јунацима који су се 
скоро месец дана, од 16. новембра 
до 14. децембра 1914. године, борили 
и извојевали слободу у једној од 
најзначајнијих битака српске војничке 
историје.  
 „Старт маратона био је на Колубар-

ском мосту у Обреновцу, симболично 
јер смо емотивно везани за ову реку 
и овогодишње поплаве. По лепом 
и сунчаном дану, неуобичајеном за 
средину децембра, трчали смо преко 
Мислођина, Јасеника, Дражевца, Кона-
тице, све до Лазаревца и цркве на 
брдашцету која доминира крајоликом 
и у којој се одржавала централна 
манифестација обележавања стогодиш-
њице Колубарске битке“, усхићено 
прича Драган. 
 Он додаје да је трчало шесторо 
маратонаца – четири из Атлетског 
клуба „Племенито срце“, чији је и сам 
члан, и по један из Републике Српске и 
Републике Македоније.
 Објашњава да је траса маратона била 
пуна брдашаца односно успона, али 
да је помисао на српске војнике који 

нису имали ни хране ни одеће у тешким 
зимским условима војевања, била 
водиља за лакше савладавање свих 
препрека.          ___

В.Ћ.

Драган Петровић из Управе за обезбеђење одређених личности трчао у част храбрих српских војника 

Претрчао 42 километра за три сата
Траса маратона била је од Обреновца до Спомен-костурнице у Цркви Светог Димитрија у Лазаревцу
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