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 Министарство унутрашњих послова 
у последњих неколико месеци бележи 
значајне резултате у сузбијању кријум-
чарења наркотика и акцизне робе, ду-
вана и дуванских производа. 
 Овогодишњи резултати од јуна до 
септембра значајно су бољи у односу 
на исти период прошле године. Пред-
стављајући ове успехе у бројкама, 
у 2013. години било је заплењено 
око 17, а у овој скоро 90 килограма 
хероина, док је број заплењених оста-
лих психоактивних контролисаних 
супстанци шест пута већи у односу на 
прошлу годину.
 „Подручне полицијске управе најак-
тивнији су и највећи носиоци послова 
превенције и сузбијања наркотика и 
других психоактивних контролисаних 
супстанци у Србији“, истиче мр 
сци. Саша Митић, шеф Одсека за 
превенцију и сузбијање деликата опој-
них дрога из Службе за сузбијање 
криминала УКП, која је задужена за 
рад криминалистичке полиције по-
лицијских управа, међусобну коор-
динацију, праћење и укључивање у 
најсложеније предмете.
 Саша Митић је поред осталих поли-
цијских управа издвојио неколико 
већих заплена подручних полицијских 
управа, које су резултирале и 
хапшењем већег броја чланова пове-
заних криминалних група. 
 Чачанска полиција је приликом 
прегледа возила у јуну ове године 
пронашла око 67, а крајем августа око 
43 килограма „сканка“. Скоро десет 
килограма марихуане пронашли су 
почетком октобра, а неколико дана 
касније запленили и око 20 килограма 
„сканка“. 
 Припадници краљевачке полиције 
су у јулу одузели око пет килограма 
парацетамола и око 12 килограма ма-

рихуане, док је у августу пронађено око 
29, а у септембру око 23 килограма ове 
супстанце. 
 У периоду од јануара до октобра ове 
године, полиција у Нишу одузела је око 
42 килограма различитих дрога.
 Поред заплена дрога, полиција је 
појачала активности и на откривању 
нелегалне производње и трговине 
дуваном и дуванским производима. 
Акценат је стављен на контролу про-
изводње и транспорта дувана, као и на 
откривање нелегалних засада и кри-
миналних група. 
 Иако су све подручне полицијске 
управе имале запажене резултате, у 
последњих месец дана издвајају се 
полиције у Краљеву и Новом Пазару, где 
су заплењене веће количине цигарета 

без акцизне маркице. 
 Приликом редовне контроле возила 
на магистралном путу Краљево - Раш-
ка у месту Богутовац, полицијски 
службеници Полицијске управе у Кра-
љеву пронашли су и запленили 499 
боксева цигарета, укупне вредности 
499.000 динара, скривених у посебно 
направљеној прегради, испод пода 
аутомобила.
 Истог дана, краљевачка полиција 
пронашла је у другом возилу 698 
боксева цигарета, укупне вредности 
698.000 динара. 
 Припадници новопазарске полиције 
одузели су 2.613 боксева цигарета у 
вредности од око 2.500.000 динара. 
Полиција је цигарете пронашла при-
ликом прегледа породичне куће у Но-
вом Пазару, где су у гаражи затекли 
особу како у посебно направљене 
преграде у поду теретног возила 
пакује цигарете. Установљено је да 
је цигарете из једног неисправног 
возила, осумњичени пребацивао у 
друго возило. Привремено су одузете 
цигарете и оба возила у којима су 
паковане, а против ове особе је под-
нета кривична пријава.
 Једна од полицијских управа која се у 
овој години посебно истакла по добрим 
резултатима је ПУ Шабац. У само првих 
девет месеци ове године запленили су 
више од 12 тона резаног дувана и дувана 
у листу, као и разну апаратуру која се 
користи за припрему дувана за даљу 
дистрибуцију на илегалном тржишту. 
Дуван је углавном запљењен приликом 
претреса објеката, а веће количине 
су одузете и у редовним контролама 
возила, приликом транспорта. _____

 М.Т.С. 

Одузето пет пута више хероина
Све више заплена наркотика и дувана на територији Републике Србије у односу на 2013.

Утврђене даље смернице

 У септембру су одржана два сас-
танка на којима су дефинисани даљи 
кораци који ће се бити предузети 
ради спречавања недозвољене трго-
вине дуваном. 
 На иницијативу министра Стефа-
новића, одржан је састанак са 
представницима Управе кримина-
листичке полиције, Министарства 
финасија, Пореске управе, Управе 
царина и Безбедносно-информа-
тивне агенције, на којем је указано 
на бројне проблеме са којима се 
сусрећу због нелегалне трговине 
цигаретама и дуваном.
 Министар Стефановић је на сас-
танку са Радном групом за борбу 
против нелегалне производње и тр-
говине дуваном и дуванским про-
изводима, изнео одлучан став Владе 
да настави континуирану борбу про-
тив овог вида криминала. 

Полиција је појачала 
активности и на откривању 

нелегалне производње и 
трговине дуваном и дуванским 

производима. Шабачка полиција 
је у само првих девет месеци 

ове године запленила више од 12 
тона дувана



 Током последњих неколико година, 
оперативци Одељења за сузбијање 
наркоманије Полицијске управе за 
град Београд постигли су резултате 
вредне помена. Имали су више од 2.000 
заплена годишње на нивоу Београда. 
Најзаступљенија је марихуана, а 
у последње време откривено је и 
неколико илегалних лабораторија у 
којима се производи „сканк“, односно 
марихуана са повећаним процентом 
ТХЦ, која доноси знатно већи профит.
 Одељење за сузбијање наркоманије 
Полицијске управе за град Београд има 
два одсека – за оперативу и превенцију. 
Превентивни рад значи сарадњу са 
школама, болницама, родитељима. 
 „Када је у питању школска омладина, 
дрогу највише користе средњошколци, 
али све чешће дрога се може наћи и по 
основним школама. Евидентирана су и 
деца испод 14 година као корисници. 
Због тога, у сарадњи са другим 
релевантним институцијама осмишљен 
је програм едукације за ученике, али 
и наставни кадар и родитеље, да би 
научили како да препознају децу која 
користе дрогу и шта треба предузети. 
Али, има чак и родитеља који су 
индиферентни према проблему или 

не прихватају истину да њихово дете 
узима дрогу. Проблем је када се то 
касно примети“, објашњава начелник 
Одељења за сузбијање наркоманије 
Драган Ракић и додаје да је познато 
којом брзином наркомани троше новац, 
често распродајући своју и породичну 
имовину како би дошли до дроге. 

 Да би дошли до новца, велики 
проценат наркомана бави се и препро-
дајом наркотика, али врше и друга 
кривична дела. Око шездесет или 
седамдесет одсто разбојништава са 
малом вредношћу раде наркомани, а 
ту је и проституција... Најчешће краду 
новац или вредне ствари из својих 
кућа које касније продају по знатно 
нижој цени. Често џепаре, проваљују 
у станове, продавнице, а украдене 
ствари продају или дају за дрогу. 
Баве се и фалсификовањем рецепата, 
преварама, утајама, обијају апотеке... 
Због зависности, неретко су изложени 
уценама, подложни одавању службе-
них, професионалних или пословних 
тајни. Дрога уништава животе и уруша-
ва породице.
 Током последњих деценија, нарко-
манија постаје све распрострањенија 
појава у готово свим земљама света, па 
тако и наша земља, а пре свега главни 
град, нису поштеђени. Последице 
су несагледиве, не само по животе и 
здравље корисника, већ и по целокуп-
ну безбедност грађана. 
 Са коришћењем дроге почиње се 
из различитих разлога – потиштеност, 
радозналост, жеља за авантуром или 

Годишње буде две хиљаде заплена
Београдско Одељење за сузбијање наркоманије има пуне руке посла у борби против трговине дрогом

Дејство наркотика

 Када се говори о наркоманији, 
обично се прво помисли на завис-
нике од хероина, али различити 
наркотици имају различито дејство 
и све стварају зависност, психичку 
или физичку. Стимулативне дроге, 
као што су амфетамини, привремено 
подижу расположење и повећавају 
активност, док халуциногене дро-
ге, од којих је најпознатији ЛСД, 
изазивају визуелне и акустичне ха-
луцинације, као и друге промене 
у психичком животу. Депресантне 
дроге или опијати, у које спадају 
хероин, опијум, морфијум, мариху-
ана и хашиш, смањују узнемиреност 
и бол. Зависници од хероина, који је 
једна од најопаснијих и најштетнијих 
дрога, прилично су мирни, све док не 
дођу у кризу.

Подразумевају се ноћни и теренски рад, као и многобројни ризици, попут насиља и опасности од заразних болести 
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уклапањем у друштво, недостатак 
самопоуздања, као и квалитетне везе 
са породицом. Да би се стало на пут 
овој појави, потребан је свеобухватан 
ангажман целокупног друштва, а не 
само припадника полиције.
 Осим што су у сталној агонији око 
набавке дроге, која их чини веома 
опасним по околину, наркомани су 
свакодневно изложени опасности 
од смрти у најстрашнијим мукама. 
Хероин који се налази у уличној 
препродаји веома је лошег квалитета, 
разблажен је на свега три до пет одсто, 
тако да је веома велика опасност од 
предозирања уколико дођу до чистије 
дроге. Разблаживачи су кофеин, сода 
бикарбона, шећер у праху, али и отров 
стрихнин, који је веома токсичан и 
употребљава се као пестицид и за 
уништавање глодара.
 Оперативци Одељења за сузбијање 
наркоманије углавном су млади људи, 
који тек треба да стварају породицу. Ов-
ај посао подразумева ноћни рад, посао 
на терену и многобројне ризике, као 
што су насиље, опасности од заразних 
болести које иду уз наркоманију, попут 
хепатитиса и сиде. 
 Сузбијање наркоманије је изузетно 
сложен посао. 
 „Ко није ушао у неке од станова у 
којима живе наркомани, тај не може 
ни да замисли како то изгледа“, каже 
Драган Ракић, истичући да су повреде 
које његови сарадници могу да 
задобију на послу изузетно опасне, 
понекад трауматичне. Дешавало се и 
да наркоман уједе оперативца, због 
чега је неопходно да се подвргне 
тестирању на заразне болести, а 
потребно је и по неколико месеци да 
би се евентуално присуство вируса 
показало у крви. Оператици се у овом 
одељењу задржавају у просеку пет 
или  шест година. Начелник истиче 
да је, да би полицајац на овом послу 

колико толико ушао у посао и почео да 
постиже резултате, потребно најмање 
годину дана. 

 „Неовлашћена производња и став-
љање опојних дрога је основно дело 
организованог криминала, из кога 
проистичу многа друга дела, као што 
је прање нова. Подразумева се да 
такве делатности по природи стари 
обављају групе људи, које су по 
правилу и међународно повезане“, 
истиче наш саговорник и додаје да 
број оперативаца који се баве овом 
проблематиком није ни приближно 
довољан, а „нико се баш и не бије“ 

да дође да ради у овом одељењу. У 
свакој београдској полицијској станици 
постоји група која се бави сузбијањем 
наркоманије и у свакодневном су кон-
такту са оперативцима из седишта 
Полицијске управе.
 „Пружамо им сваку помоћ која им 
је потребна и свакодневно се консул-
тујемо. Београд је велики град и дроге 
има свуда, тако да ниједно подручје 
није поштеђено ове проблематике. 
Сарађујемо са полицијским управама 
из целе Србије, а пошто криминал не 
познаје границе, а дрога представља 
глобални проблем, у свакодневном 
смо контакту са колегама из Управе за 
међународну оперативну сарадњу“, 
каже Драган Ракић, који у Министарству 
унутрашњих послова ради од 1986. 
године и скоро целу каријеру је провео 
у Одељењу за сузбијање наркоманије.
 „Почео сам у УКП Полицијске управе 
за град Београд, три и по године провео 
сам у Одељењу за сузбијање крвних и 
сексуалних деликата, а све остало време 
сам овде. У питању је дугачак времен-
ски период, а времена се мењају... Сада 
је све другачије него у време када сам 
ја почињао“, прича начелник Ракић и 
наводи да данас постоји много више 
врста дрога, а цене су знатно ниже него 
крајем осамдесетих година. У то време, 
цена килограма хероина била је између 
80 и 100 хиљада немачких марака, док је 
данас између 18 и 22 хиљаде евра, иако 
је скупљи него пре неколико година. 
 „Оно што се није променило, то је мој 
ентузијазам у послу и жеља да помогнем 
и пренесем своје искуство младим 
колегама. Без обзира на све тешкоће и 
ризике, никада се нисам покајао што је 
борба против наркоманије постала мој 
животни позив. Опет бих се определио 
за исто“, истакао је на крају разговора 
Драган Ракић.

___
С. К.

Путеви дроге

 Према Ракићевим речима, Србија 
се налази на балканској рути 
хероина. У Авганистану се производи 
више од 90 одсто хероинског мака, 
који преко Турске и Бугарске долази 
и у Србију, мада је последњих година 
примећена тенденција да кријумчари 
све више заобилазе нашу земљу. 
 „Наша земља није члан Европске 
уније, тако да је контрола на граници 
оштрија него код суседних земаља“, 
каже Драган Ракић и додаје да 
део хероина долази са подручја 
Косова, као и Новог Пазара. Највећи 
произвођачи систетичких дрога 
налазе се у земљама Бенелукса.
 Како каже наш саговорник, нисмо 
нарочито интересантно тржиште за 
кокаин, који у већим количинама 
стиже из Јужне Америке у луку Бар, 
а нека мања количина авионом дође 
и до Србије. Популације која користи 
кокаин има, али је малобројна, пошто 
се ради о веома скупој дроги.
 На питање да ли постоји прототип 
типичног београдског наркомана, 
Ракић објашњава да је немогуће 
свести кориснике на једну класу 
или тип, зато што је дрога све 
заступљенија, у свим слојевима 
друштва.
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 У Јапану је зову  „Милутинова маши-
на“, у Аустралији једна улица носи 
њено име, у Србију је стигла после 
тридесет година. Полилајт-лампа, нај-
савременији уређај за откривање 
биолошких и других трагова чији је 
изумитељ српско-аустралијски фи-
зичар Милутин Стоиловић стигла 
је у Полицијску управу у Чачку пре 
шест месеци, а крајем септембра у 
Србију је стигао и Милутин, који је 
форензичарима МУП-а поклонио два 
оваква уређаја. 
 Тим поводом у просторијама Научно-
техничког парка у Чачку 25. септем-
бра, наш научник Милутин Стоиловић, 
чији је изум међу сто најзначајних от-
крића у Аустралији у двадесетом ве-
ку, одржао је предавање о употреби 
светла различитих таласних дужина у 
форeнзици. Организатори овог преда-
вања су Национални криминалистичко 
- технички центар МУП-а Србије и 
Полицијска управа у Чачку. 
 Полилајт је незаобилазан уређај у 
истрази злочина, јер је његово светло 
у стању да на месту злочина открије 
трагове крви, сперме и других течности, 
које други апарати не могу да забележе. 
Стоиловић је рад на овом уређају почео 
1980. године. У форензици се до тада 
користила искључиво ултраљубичаста 
и бела светлост. Данас полилајт-лампу 
користе форензичари широм света. 
 „Аустралијска федерална полиција 
иницирала је пројекат са циљем да се 
направи извор светлости који до тада 
није постојао за специјалну примену 
у форензици. Срећним сплетом око-
лности добио сам прилику да радим 
на том пројекту и они су ме оставили 
да радим сам са поруком да желе 
да виде резултате. Тако смо 1982. 
године применом технике почели да 
откривамо само јаке отиске, док оне 
слабе нисмо могли да идентификујемо. 
Те године сам  развио технику са 
употребном течног азота који је поја-

чавао доказе. Касније се пројекат прет-
ворио у машину полилајт која се данас 
продаје у целом свету. Како нико није 
знао да користи уређај, кренуо сам по 
свету да га промовишем, а затим и да 
обучавам људе. До тада нико ништа 
није знао о коришћењу светла. Данас 
без светла и таквог уређаја ниједан 
форензичар не може да замисли рад. 

Сада су се појавиле мале обојене лампе, 
али ништа не може да замени полилајт 
који је снажан извор светлости“, каже 
Стоиловић.
 Шеф Одсека за криминалистичку и 
противдиверзиону технику у ПУ у Чачку 
Ненад Тутуновић каже да је полиција 
добила изузетно вредан уређај, који 
кошта око 25 хиљада аутралијских 
долара, али оно што је још важније, 
нова знања која ће итекако користити 
у откривању злочина. Он каже да су 
форензичари у Полицијској управи 
у Чачку добро опремљени и имају 
све оно што свакодневно гледамо у 
америчким серијама.
 „Чачанска полиција има привилегију 
да је један од водећих проналазака 
српско-аустралијског научника Милу-
тина Стоиловића, уређај полилајт, дос-
пео у наше руке. У току је едукација 
службеника и морам признати да смо 
постали богатији у свом знању, тако 
да све оно што гледамо у америчким 
серијама сада и ми имамо. Имамо 
могућност да истражимо и пронађемо 
оне невидљиве трагове. Уз коришће-
ње овог уређаја и одговарајуће оптич-
ке опреме ти трагови постају видљиви. 
Рецимо, трагови стопала, барутних 
честица и микротрагови различите 
природе које наши уређаји не могу 
да детектују, а овај може“, објашњава 
Тутуновић. Према његовим речима, ПУ 
Чачaк доста улаже у развој форензике у 
односу на друге полицијске управе. 
 Други полилајт поклоњен је НКТЦ-у у 
Новом Саду.

______________
Биљана Настић

Српским форензичарима нова опрема
Познати научник Милутин Стоиловић поклонио нашем министарству два полилајта

Наш Милутин из Аустралије

 Милутин Стоиловић рођен је 
1941. године у селу Трска код Раче 
Крагујевачке. Дипломирао је и 
магистрирао физику у Београду, 
а пре одласка у Аустралију 1980. 
године радио је као асистент на 
Ветеринарском факултету. Стоило-
вић се са породицом иселио у 
Аустралију. Неколико месеци про-
вели су у Сиднеју, тражећи посао, 
а онда је Милутину стигао позив из 
Канбере да дође на разговор.
 „Платили су авионску карту, саче-
кали ме и разговарали смо сат и по. 
Радило се о заједничком пројекту 
аустралијске федералне полиције 
и националног универзитета. Пону-
дили су да ме проведу кроз Канберу 
да видим да ли ми се свиђа да живим 
ту, док они не донесу одлуку. Град ме 
је одмах одушевио, личио је на парк 
у којем су смештене куће. Пошто 
сам се родио и одрастао у селу, 
овакав град ми се допао, јер сам се 
у Београду увек осећао скучено“, 
прича Стоиловић.
 Канбера је у част свог знаменитог 
становника једну улицу посветила 
његовом раду. За његовог живота 
зваће се по полилајт-лампи, а након, 
носиће име нашег великог физичара. 

АКТУЕЛНО
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Заједничка база података за дизајнерске дроге

Драгоцена помоћ Краљевине Шведске
На КПА отворен најсавременији Центар за форензичку обуку 

Прекогранична сарадња полиција Србије и Мађарске у борби против кријумчарења наркотика

 Захваљујући донацији Краљевине 
Шведске 9. септембра званично је 
почео са радом Центар за форензичку 
обуку на Криминалистичко-полицијској 
академији. Свечаности поводом отва-
рања присуствовали су министар унут-
рашњих послова Републике Србије 
др Небојша Стефановић и амбасадор 

Краљевине Шведске у Србији Кристер 
Асп.
 Центар је опремљен најсавремени-
јом опремом за општу и специјалистич-
ку форензичку обуку. Уз опрему, из 
шведске донације обезбеђен је и фо-
рензички материјал за две године, тако 
да ће студенти КПА моћи да стекну 
знања која су потребна за ту врсту рада. 
Ова донација, у вредности од 540.000 
евра, део је пројекта јачања капацитета 
МУП-а, чија је укупна вредност милион 
и по евра.
 Министар Небојша Стефановић и 
амбасадор Асп присуствовали су и 
демонстрацији рада форензичких ти-
мова у Криминалистичко-полицијској 
академији. Том приликом, министар 
је изразио захвалност Шведској на 
још једној донацији и истакао да је 
за нашу земљу и наставак европских 
интеграција Србије развој форензичких 
капацитета од изузетног значаја. 

 Поводом завршних активности на 
пројекту из фондова ИПА, Програма 
прекограничне сарадње Србије и Ма-
ђарске, у Полицијској управи у Новом 
Саду је 27. августа одржана промоција 
и представљен значај пројекта „Нови 
Сад - Сегедин: прекогранична сарадња 
у развоју усклађених метода и изради 
заједничке базе података за анализу 
дизајнерских дрога”.
 Пројекат се односи на јачање фо-
рензичких капацитета и изградњу ин-
фраструктуре Националног кримина-
листичко – техничког центра Управе 
криминалистичке полиције, Одсека у 
Новом Саду, и Мађарског института 
за форензичке науке у Будимпешти. 
Омогућeне су набавка опреме, обука 
стручних кадрова и успостављање је-
динствене базе података дизајнерских 
дрога.
 „Захваљујући реализованим активно-
стима пројекта очекује се знатно бр-
жи и ефикаснији рад у откривању, 
али и процесуирању кривичних дела 

 „Важно је било да променимо и 
осавременимо методе у откривању и 
анализи синтетичких дрога, као и да 
се направи нова база података, којима 
ће бити надомештени досадашњи не-
достаци у тим сарадничким посло-
вима“, рекао је начелник Јанош Лукач и 
истакао да је крајњи циљ пројекта по-
већање безбедности људи који живе на 
граничном подручју. 

 У Новом Саду и Сегедину 
опремљене су лабораторије 
са неколико најсавременијих 
уређаја, а пројектом је омогу-
ћено и добијање додатних ин-
формација о путевима дроге на 
овом подручју. Представница 
Националног криминалистичко-
техничког центра Марија Пе-
трин рекла је да је за рад у овим 
лабораторијама и на терену 
обучено четрдесет наших и 
педесет мађарских полицијских 
службеника.

кријумчарења и трговине наркоти-
цима“, навео је шеф Националног 
криминалистичко-техничког центра у 
Новом Саду Марко Миливојевић.
 Представник мађарског МУП-а и на-
челник полицијског округа Чонград 
Јанош Лукач нагласио је да се постижу 
све бољи резултати у прекограничном 
подручју две земље у борби против 
кријумчарења наркотика.

Боља анализа трагова
Набавка уређаја и обука експерата

 Пројекат „Јачање форензичких ка-
пацитета у домену микротрагова и 
елементарне анализе у циљу сузбијања 
криминала“, представљен је у сеп-
тембру, у оквиру Билатералног програ-
ма Краљевине Норвешке. Национални 
криминалистичко-технички центар оја-
чаће своје форензичке капацитете кроз 
набавку савремене опреме неопходне 
у свакодневном раду на анализи мик-
ротрагова, као и кроз обуку форензич-
ких експерата.
 Помоћник директора полиције Бо-
гољуб Живковић истакао је да ће овај 
пројекат омогућити ефикасније и ква-
литетније расветљавање кривичних 
дела и обезбедити доказе за кривично 
процесуирање. Подсетио да је ово нас-
тавак сарадње Краљевине Норвешке 
и Министарства унутрашњих послова, 
захваљујући којој ће капацитет тех-
ничких центара у Београду и Новом 
Саду бити на вишем нивоу, а формира-
ни су и одсеци у Нишу и Ужицу. 



 Министарство унутрашњих послова 
још једном се показало као добар 
партнер колегама из земаља Европске 
уније, уступивши им средства за нап-
редну обуку демонтаже илегалних 
лабораторија за производњу дроге. 
Обука је одржана у организацији Евро-
пола од 29. септембра до 2. октобра у 
Наставном центру „Митрово Поље“. 
 Присуствовало је 25 полицајаца 
из земаља Европске уније, који су се 
захвалили МУП-у Србије на указаној 
помоћи, оценивши да ће им стечена 
знања бити више него корисна. Хе-
мичари НКТЦ-а Саша Гајић и Бојан 
Раденковић, заједно са експертима 
Европола и ЛФО, били су тренери на 
обуци, а наш тренинг-центар окарак-
терисан је као најбољи у Европи. Осим 

нашег, постоје још само четири у свету, 
у Белгији, Холандији, Пољској и САД.
 Национални криминалистичко-тех-
нички центар формирао је овај објекат 
уз помоћ релевантних организационих 
јединица у оквиру нашег министарства, 
што је одличан пример координације и 
изузетне сарадње. Његово опремање 
помогли су Амбасада Француске 
у Београду, полиција Холандије и 
Европол, а  захваљујући различитим 
уређајима, опреми и инсталацијама 
аутентично представља типичне при-
мере лабораторија за производњу 
наркотика у илегалним условима. 
 Ово је први центар у свету са 
монтажно-демонтажним зидовима, који 
омогућавају промењивост простора 
за тренинг, са великим бројем тајних 
просторија и никада истим ситуацијама 
за полазнике. Свака просторија има 
систем за вентилацију, са аутоматском 
променом ваздуха, као и велики број 
прикључака за струју и воду, што ће 
омогућити и надоградњу Центра са 
опремом у наредним годинама.
 „Колеге из Европске уније биле су 
задивљене нашим тренинг-центром, 
посебно просторијама за реалну обу-
ку, јединственим у свету, са хемиј-
ским клопкама, замкама, тајним про-
сторијама, испарењима...“, каже наш 

колега Саша Гајић и додаје да би се 
посебно захвалио организационим 
јединицама Министарства које су инс-
трукције, идеје и замисли експерата 
НКТЦ-а успеле да спроведу у дело. 
 Очекује се наставак сарадње и ор-
ганизовање обука са најистакнутијим 
светским организацијама за борбу 
против дроге – Европолом, ДЕА, ЛФО, 
холандском полицијом... Планирана 
је обука и за припаднике нашег мини-
старства, која ће их сврстати међу 
водеће борце против наркотика у 
Европи.
 Европол је потврдио да ће се овакве 
обуке одржавати у овом тренинг-цен-
тру сваке године за земље чланице Ев-
ропске уније, јер је једини овакве врсте 
у Европи.               

Наш тренинг-центар најбољи у Европи
Европол организовао обуку демонтаже илегалних лабораторија у НЦ „Митрово поље” на Гочу

Постоје још само четири оваква објекта - у Белгији, Холандији, Пољској и Сједињеним Америчким Државама

8

АКТУЕЛНО
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Јачање сарадње приоритет Србије и Румуније

Борба против миграција

Потписани споразуми

Министру уручено признање у области националне безбедности

Разговор о активностима полиција Србије, Мађарске и Аустрије

Састанак са Ромодановским

 Током посете делегације Руске Феде-
рације предвођене председником Вла-
димиром Путином, 16. октобра је пот-
писано више споразума међу којима и 
Споразум о реадмисији.
 Споразум између Владе Републике 
Србије и Владе Руске Федерације о 
реадмисији и Протокол о спровођењу 
Споразума, потписали су министар ун-
утрашњих послова Републике Србије 
др Небојша Стефановић и шеф Феде-
ралне службе за миграције Руске Фе-
дерације Константин Ромодановски.

 Боравећи у званичној посети Руму-
нији, министар др Небојша Стефановић 
разговарао је 14. октобра са потпред-
седником Владе и министром унутраш-
њих послова Габријелом Опреом о 
најважнијим аспектима билатералне 
сарадње. Сагласили су се да је њено 
јачање у региону један од приоритета 
две земље. 
 „Посета значајно доприноси унапре-
ђењу сарадње два министарства, две 
државе, али и два пријатељска народа. 
МУП Србије тежиће да буде генератор 
стабилности у читавом региону“, рекао 
је министар Стефановић.
 На састанку је констатовано да 
Србију и Румунију везује стратешко 
партнерство и успешна сарадња гра-
ничних полиција, посебно у областима 

 Министар унутрашњих послова Ре-
публике Србије др Небојша Стефано-
вић 17. октобра боравио је у званич-
ној посети Мађарској где се састао 
са министрима унутрашњих послова 
Мађарске Шандором Пинтером и 
Републике Аустрије Јоханом Микл – 
Лајтнер. 
 На трилатералном састанку минис-
тра др Небојше Стефановића са ми-
нистром Шандором Пинтером и ми-
нистарком Јоханом Микл – Лајтнер, 
константовано је да је у интересу све 
три земље да се унапреди полицијска 
сарадња. Акценат је стављен на за-
једничку борбу против илегалних миг-
рација, која би се спровела кроз јача-
ње безбедности граница, трилатералне 
акције и формирање заједничких ист-
ражних тимова.
 „Имајући у виду да је Србија прва 
земља која се граничи са ЕУ, повећан 
број миграната може створити додатне 
проблеме. Важно је нагласити да гра-
ничне и криминалистичке полиције 
Србије, Мађарске и Аустрије сарађују“, 
истакао је министар Стефановић и до-
дао да је одлична сарадња заснована 
на добросуседским односима и тради-
ционалном пријатељству. Подржао је 
отварање граничног прелаза стари 

контроле државних граница, спреча-
вања шверца цигарета, кријумчарења 
људи и ирегуларних миграција. Ово 
партнерство ће значајно допринети 
напретку Србије на њеном европском 
путу, посебно у вези са Поглављем 24.
 Истакнуто је и да између држава пос-
тоји веома добра сарадња и у облас-
ти ванредних ситуација. Министри су 
се сложили да се до краја ове године 
закључи споразум у области ванредних 
ситуација. 
  Приликом посете, министру Стефа-
новићу уручено је највише признање 
у области националне безбедности за 
сарадњу два министарства на чему се 
Стефановић захвалио и позвао Опреа у 
узвратну посету Србији.

 Прихваћен је и Споразум у области 
противградне заштите, који је предло-
жио министар Стефановић.

Хоргош – Реске, похвалио рад Заје-
дничког контакт-центра са Мађар-
ском и успостављање мешовитог па-
тролирања, које је допринело јачању 
безбедности заједничке границе.
 Током разговора са министром Пин-
тером истакнут је значај јачања са-
радње два министарства, с обзиром на 
сличне проблеме наших земаља, који 
се могу решити искључиво заједни-
чким и истрајним ангажовањем.  Директор полиције Милорад Вељо-

вић председавао је 23. септембра 
на ванредној Генералној скупштини 
Асоцијације шефова полиција Југоис-
точне Европе (СЕПКА) која је одржана 
у седишту Европола у Хагу. Том прили-
ком, на иницијативу српске делегације 
уз подршку Европола, усвојени су Мемо-
рандум о разумевању и Смернице о 
будућем раду СЕПКА, који би званично 
требало да буду потписани у новембру 
на састанку у Београду. 
 Циљ је да се сарадња полиција 
Југоисточне Европе у наредном 
периоду још више ојача, тако што 
ће се формарати нова Асоцијација 
шефова полиција Југоисточне Европе 
као стратешко тело и мрежа шефова 
полиција. То тело имаће директну и 
непосредну комуникацију са свим 
европским полицијама, што ће 
олакшати посао и МУП-у Републике 
Србије.
 Директор полиције изнео је страте-
шке чињенице о раду ове асоцијације и 
представио годишњи план активности, 
као и предлог будућег рада СЕПКЕ.

План активности СЕПКЕ 
Усвојени Меморандум и Смернице
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За ефикаснију превенцију

Сузбијање незаконитих миграција

Корак ка повећању безбедности саобраћаја
Тренинг за прву групу младих возача у центру НАВАК-а у СуботиштуПодизање капацитета МУП-а

Само у првих осам месеци ове године азил у нашој земљи тражило око седам хиљада људи 

 У оквиру заједничке акције 
Министарства унутрашњих послова и 
Националне возачке академије (НАВАК) 
„1000 младих возача“, на стази НАВАК-а, 
25. септемра, одржан је бесплатан 
тренинг за прву групу младих возача 
којима је пробна дозвола издата након 
1. јануара 2014. године. 

 Циљ акције је да ових хиљаду возача 
похађа посебан једнодневни тренинг 
у центру НАВАК-а у Суботишту, а да 
се након тога, на основу евиденција 
Министарства, прати ефекат тренинга 
на њихово понашање у саобраћају, 
упоређивањем података о изазивању 
саобраћајних незгода и чињењу сао-
браћајних прекршаја, у односу на 
возаче са истим возачким стажом који 
нису похађали тренинг.
 Подржавајући ову акцију, министар 
др Небојша Стефановић и заступник 
Националне возачке академије Мирко 
Алвировић потписали су 10. септембра 
Споразум о сарадњи.
 Наше министарство подржава ову 
акцију као корак ка повећању без-
бедности саобраћаја суштински важан 
за очување живота грађана Србије и као 
допринос смањењу страдања учесника 
у саобраћају.

 Твининг пројекат „Успостављање ефи-
касног система за спречавање и суз-
бијање илегалних миграција на тери-
торији Републике Србије“ затворен је 
16. септембра. Том приликом, минис-
тар др Небојша Стефановић указао је на 
значај пројекта за подизање капацитета 
МУП-a у области борбе против висо-
котехнолошког криминала, ирегулар-
них миграција и трговине људима.
 Министар Стефановић је истакао 
значај ефикасности превенције борбе 
против криминала, посебно наглаша-
вајући борбу против илегалних миг-
рација и сајбер криминала, који су често 
подршка другим облицима криминала.
 „Решавање истрага из домена висо-
котехнолошког криминала изискује 
поштовање међународних обавеза“, 
подсетио је министар и додао да је 
Србија сигурно место за све људе који 
живе у њој и да ниједно дете неће више 
бити жртва трговине људима.       

               

 Државни секретар Александар Ни-
колић изјавио је 26. септембра на 
конференцији посвећеној систему 
азила и миграција у Београду да од 
почетка функционисања овог на-
ционалног система у Србији број 
тражилаца константно расте и да је за 
првих осам месеци ове године азил 
тражило око седам хиљада људи. 
 „У току 2008. године број издатих пот-
врда о израженој намери да се тражи 
азил у Србији био је 77, у 2009. 275, у 
2010. 520, а у 2011. години 3.134 и 2.723 
у 2012. години. У прошлој години било 

је 5.065, а за првих осам месеци ове 
године тај број је 6.974“, прецизирао је 
државни секретар Николић. 
 Указавши да се Србија налази на 
путу нерегуларних миграната који из 
афричких и азијских земаља, преко 
Грчке и Македоније, покушавају да дођу 
до ЕУ, државни секретар је упозорио да 
у овом процесу проблем представљају 
покушаји злоупотребе поступка азила. 
 Према његовим речима, велики 
број људи који затраже азил у Србији 
немају озбиљну намеру да остану у 
нашој земљи, чак и ако добију заштиту, 

већ злоупотребљавају право на азил 
у намери да се ослободе прекршајне 
одговорности и створе услове за нас-
тавак путовања ка земљама Европске 
уније. 
 „Процесом закључивања и спрово-
ђења билатералних и мултилатералног 
Споразума о реадмисији са Европском 
заједницом, који су у потпуности уса-
глашени са националним законодав-
ством Србије и прописима других 
земаља, укључујући и земље Европске 
заједнице, исказана је посвећеност 
државе да се сузбијu незаконитe миг-
рацијe“, истакао је Николић.
 Oд почетка примене Споразума 
примљено je укупно 36.225 захтева за 
реадмисију наших држављана, већином 
из Немачке, Шведске и Белгије, од којих 
је дата сагласност за 28.661 захтев.
 Државни секретар Николић је ре-
као да је од јануара до августа ове 
године, МУП Србије поднео једанаест 
кривичних пријава против четрнаест 
лица за кривично дело омогућавање 
злоупотребе остваривања права азила 
у страној држави.
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Позитивне оцене за Поглавље 24

Спремност за даљу сарадњу у изради стратегија

Заштита полицајаца
Састанак са сталном координаторком тима Уједињених нација

Државни секретар Александар Николић упознао шефа Мисије ОЕБС-а са реформама Министарства

Потребне измене Закона о полицији

 На састанку са сталном координа-
торком тима Уједињених нација и 
представником Програма за развој 
Уједињених нација у Србији Иреном 
Војачковом-Солорано, министар уну-
трашњих послова др Небојша Стефа-
новић захвалио се на помоћи током, 
али и након мајских поплава, и иста-
као да је тим Уједињених нација међу 
првима стигао у Србију. 
 Осврнувши се на процес европских 
интеграција, министар Стефановић 
је истакао велико задовољство због 

позитивних коментара на нацрт 
Акционог плана за Поглавље 24 - 
„Правда, слобода, безбедност” у окви-
ру Извештаја Европске комисије о нап-
ретку Републике Србије за 2014. годину. 
 Говорећи о реформама МУП-а, ми-
нистар Стефановић је изнео да је у току 
израда новог закона о унутрашњим 
пословима и изразио намеру да сви 
закони из домена унутрашњих послова 
буду донети у наредне три до четири 
године. Министар је нагласио да је 
МУП по први пут приступио доношењу 
прописа на начин који обједињује 
нормативни, институционални и фи-
нансијски аспект.
 Солоранова се захвалила на учешћу 
представника Министарства на ради-
оници која се бавила разматрањем 
приоритета Републике Србије за помоћ 
из Оквира за развој Уједињених нација. 
Истакла је и да су информације које 
је Министарство упутило од великог 
значаја за планирање активности свих 
агенција УН које делују на територији 
Србије, пре свега због остваривања 
сарадње са осталим донаторским 
фондовима, нарочито оних у ЕУ.

 Министар др Небојша Стефановић 
разговарао је 3. септембра са пред-
ставницима Министарства правде, ту-
жилаштва и синдиката о мерама које 
треба предузети како би се побољшале 
законске регулативе које би омогућиле 
ефикаснију примену полицијских ов-
лашћења и већу правну сигурност 
полицијских службеника приликом 
њихове законите примене. 
 Закључено је да је неопходно одмах 
предузети активности на уједначавању 
судске праксе у квалификацији кривич-
них дела учињених према полицајцима.
 Потребно је кроз измене Закона 
о полицији прецизирати полицијска 
овлашћења, сарадњу МУП-а и Минис-
тарства правде на изменама Законика 
о кривичном поступку и Кривичног 
законика у циљу пооштравања казнене 
политике за кривична дела учињена 
према полицијским службеницима, као 
и прецизирати када је полицајац на 
службеној дужности.
 Министар Стефановић истакао је да 
овим мерама држава жели да пошаље 
јасну поруку да је напад на полицију 
напад на државу. Поручио је да је циљ 
да се сваки полицајац осећа заштићено.

 Министарство унутрашњих посло-
ва после избора нове владе снажно 
је покренуло низ реформи, са тежиш-
тем на сузбијању организованог кри-
минала, корупције и кријумчарења 
дроге, закључено је на састанку 
државног секретара МУП-а Александра 
Николића и шефа Мисије ОЕБС у 
Србији, амбасадора Петера Буркхарда, 
одржаном 22. септембра.
 Државни секретар Николић пред-
ставио је рад на реформи полиције, по-
себно у контексту израде новог закона 
о полицији и израде Акционог плана за 
Поглавље 24 преговора са Европском 
унијом. 
 Амбасадор Буркхард изразио је 
спремност за даљом партнерском 
сарадњом у изради стратегија за пре-
венцију криминала и сузбијање ор-
ганизованог криминала. Констатован 
је велики значај недавног оснивања 

Канцеларије за борбу против дрога 
Владе Републике Србије, што ће, уз 
оперативни рад полиције на сузбијању 
трговине наркотицима, потврдити 
и ојачати позицију Србије и српске 
полиције као лидера у региону у овој 
области.

 Договорено је и да се одржи висок ни-
во консултација и сарадње, имајући у 
виду предстојеће председавање Србије 
Организацијом за европску безбедност 
и сарадњу, као и приоритете у области 
унутрашњих послова.
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АКТУЕЛНО

 Министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић разговарао je 21. 
октобрa са директорком Канцеларије 
за координацију и планирање поли-
цијских снага Министарства унутраш-
њих послова Италије Анапаолом 
Порци о активностима у оквиру реали-
зације ИПА пројекта „Борба против 
организованог криминала и корупције: 
међународна сарадња у кривичном 
праву“.

 Како је истакао министар Стефано-
вић, сарадња између два министарства 
унутрашњих послова на свим нивоима 

изузетно је добра и да верује да постоји 
обострана жеља за њеним даљим унап-
ређењем, посебно кроз размену ис-
кустава и експертиза.
 „Именовање експерата са обе стране 
задужених за реализацију овог пројекта 
од великог је значаја за његово успешно 
спровођење“, навео је министар Сте-
фановић.
 Осврнувши се на процес европ-
ских интеграција, као главног спољно-
политичког приоритета Републике Ср-
бије, министар др Небојша Стефановић 
је нагласио да наше министарство 
отворено за сваку врсту предлога и 
помоћи коју би Италија, али и остале 
чланице Европске уније, пружиле нашој 
земљи.
 На састанку су се сложили да су 
превенција и борба против орга-
низованог прекограничног кримина-
ла општи циљ који ће довести до 
разбијања криминалних организација. 
Имајући у виду да италијанска поли-
ција располаже богатим искуствима 
на плану борбе против организованог 
криминала, нарочито тешких крађа, 
фалсификовања исправа, недозвољене 
трговине дрогама и илегалних тран-
сфера миграната, Порцијева је наг-
ласила да је Италија спремна да 
Министарству унутрашњих послова 
Републике Србије пружи сваки вид 
помоћи.              

 Једна од кључних тема о којима је 
било речи на састанку министра унут-
рашњих послова Републике Србије др 
Небојше Стефановића и амбасадора 
Савезне Републике Немачке у Београду 
Хајнца Вилхелма било је питање ев-
ропских интеграција наше земље и по-
дршка Немачке у том процесу.
 Овом приликом, разговарали су и 
о сарадњи на активностима у оквиру 
Поглавља 24 – „Правда, слобода, без-
бедност”. 
 На састанку је посебно посвећена 
пажња проблему све већег броја лица 
која злоупотребљавају право на азил.
 У складу са заједничким закључком 
да је неопходно да се спроведу свео-
бухватне активности у циљу решавања 
проблема лажних азиланата, догово-
рено је формирање радне групе два 
министарства унутрашњих послова на 
нивоу експерата, које ће се бавити овим 
питањем.
 Представници Савезне Републике   
Немачке оценили су да ће ово доприне-
ти још бољој полицијској сарадњи две-
ју земаља, која је иначе окарактериса-
на као изузетна, посебно са службама 
Интерпола и Службом за борбу про-
тив организованог криминала нашег 
министарства. Осврнули су се и на 
добре резултате заједничког рада у 
области борбе против организованог 
криминала, који не познаје границе.
               

 „Од јула до септембра ове године 
извршено је 429 кривичних дела над 
припадницима полиције приликом об-
ављања службене дужности или 143 
у просеку месечно, што је за четири 
одсто мање у односу на исти период 
претходне године“, наводи се у из-
вештају Управе за аналитику. Сходно 
мањем броју кривичних дела смањен је 
и број извршилаца, са 510 на 493.  
 У више од 65 одсто случајева радило 
се о ометању овлашћеног службеног 
лица у обављању послова безбедности 
или одржавању јавног реда. Овај про-
ценат говори о њиховом благом по-

расту, а углавном су у питању вербални 
напади.
 Један од напада завршио се трагично, 
када је на жандарма Стевана Синђели-
ћа (1983), током обезбеђивања места 
на којем је бесправно сечена шума У 
Орловцу, 28. августа, непозната особа 
испалила више хитаца из аутоматског 
оружја, наневши му на тај начин смрт-
не повреде.
 Око двадесет одсто ових кривичних 
дела извршено је у Београду, где је, у 
поређењу са истим периодом прет-
ходне године, регистровано знатно 
смањење, за четвртину. 

 Забележен је и мањи број на подручју 
полицијских управа у Врању, Смедереву 
и Сремској Митровици, а повећан је на 
подручју Ваљева и Ужица. 
 Незнатно је смањен број напада при-
ликом успостављања јавног реда и 
провере идентитета, док је приликом 
контроле и регулисања саобраћаја, као 
и довођења, готово удвостручен.   
 Најкритичнији дани у седмици били 
су недеља и понедељак, а највише на-
пада десило се око поноћи. Више од 
трећине извршилаца имало је између 
21 и 30 година.

 

Смањен број напада на полицијске службенике

Заједнички против криминалаПроблем азиланата

Статистика кривичних дела извршених над службеним лицима од јула до септембра 2014. године

Министар др Небојша Стефановић о сарадњи са МУП-ом ИталијеСусрет са немачким амбасадором

Најкритичнији дани у седмици били су недеља и понедељак, а највише их се десило око поноћи

Имајући у виду да италијанска 
полиција располаже богатим 

искуствима, представници 
ове земље понудили су нашем 

министарству сваки вид помоћи
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 У Београду се изврши скоро полови-
на од свих кривичних дела на територи-
ји Србије, а када се узме у обзир да у 
њему живи и ради више од два милиона 
људи, стиче се утисак о сложености без-
бедносне проблематике нашег главног 
града.
 Посматрајући протеклих тридесет  
шест година, од 1978, у овој години 
на подручју Београда забележен је 
најмањи број кривичних дела. Ови 
резултати су још значајнији када се 
има у виду да је од тада у Београду 
удвостручио број становника, што 
захтева много веће ангажовање бео-
градске полиције.
 У односу на претходну годину, 
остварени су изузетни резултати, 
посебно када је реч о сузбијању 
кривичних дела против живота и тела, 

полне слободе и имовине.
  Од јануара до септембра 2014. 
године бележи се смањење за око 20 
одсто и кривичних дела против живота 
и тела и имовине, а против полних сло-
бода за чак 38 одсто.

 Забележен је и мањи број убистава, 
за 68 одсто, убистава у покушају за 47, 
тешких телесних повреда за десет и 
лаких телесних за 24 одсто. Смањен је и 
број силовања.
 Нижи је број најтежих имовинских 

деликата - тешких крађа за 19, крађа 
за 25, разбојништва за 17 одсто, неов-
лашћеног коришћења туђег возила за 
четири и изнуде за 15 одсто. Издваја се 
број разбојничких крађа који је нижи за 
чак 58 одсто.
 Остварени су бољи резултати и на 
плану сузбијања наркоманије. Одузето 
је више од 101 килограм опојних дрога, 
од чега 77 килограма марихуане, око 
седам килограма хероина, више од 
десет килограма амфетамина, око пет 
килограма хашиша и 1,7 килограма 
кокаина и осталих дрога. Откривено 
је пет лабораторија за производњу 
марихуане на Звездари, Вождовцу, 
Обреновцу, Сопоту и Борчи. Пронађе-
но је и седам засада марихуане у Земун 
пољу, Борчи и пет у Лазаревцу. 
 Треба имати у виду да у последња два 
месеца није извештачена сва одузета 
дрога, што значи да би укупна количи-
на била још већа.
 Остварени резултати стављају бео-
градску полицију на прво место у регио-
ну, а позитиван тренд се наставља. 

Улице Београда све безбедније
Статистички подаци говоре да је у главном граду ове године најмањи број кривичних дела од 1978.

Најбољи резултат

 Колико је безбедност Београђана 
повећана, а број кривичних дела 
драстично смањен, говори и податак 
да је он у 2013. години износио 
33.656, а у првих девет месеци тек 
нешто више од двадесет хиљада.
 С обзиром на то да се у Београду 
месечно изврши око 2.300 кривичних 
дела, очекује се да ће до краја 
године бити регистровано од 25.000 
до 27.000 кривичних  дела, што је 
најбољи резултат у претходних 30 
година.

Евидентиран је мањи број 
убистава за 68 одсто, убистава 

у покушају за 47, тешких 
телесних повреда за десет и 
лаких телесних за 24 одсто. 

Смањен је и број силовања

Фото: Небојша Васић
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СА СВИХ СТРАНА

Спасавали животе у источној Србији
Припадници Министарства унутрашњих послова још једном показали одлучност у борби са поплавама

 Само четири месеца од незапамће-
них поплава које су задесиле централни 
и западни део наше земље, олујне 
кише и обилне падавине погодиле су 
и источну Србију. Вода је носила све 
пред собом, активирала су се клизишта, 
земља се обрушавала на куће, до-
маћинства, путеве. Најугроженији је 
био Борски округ у којем су одмах 
ангажовани припадници Сектора 
за ванредне ситуације са возилима 
и чамцима, Жандармерија, као и 
Хеликоптерска јединица и полицијске 
снаге из Београда. Проглашена је 
ванредна ситуација на територији оп-
штина Кладово, Неготин и Мајданпек. 
 „У преподневним часовима 15. сеп-
тембра, обимне падавине истовремено 

су изазвале бујичне поплаве на више 
локација Борског округа. Прекинуте 
су све телефонске везе што је у првим 
моментима био огроман проблем, који 
је успорио обавештавање и реаговање“, 
прича начелник Одељења за ванредне 
ситуације у Бору, командант батаљона 
Миодраг Марковић, и додаје да су нај-
угроженија била села Бољетин, Текија, 
Подвршка и Грабовица.
 У селу Подрвршка неколико грађана 
било је потпуно одсечено, а постојала 
је и опасност да се стамбени објекти у 
којима су се налазили уруше. Ка њима 
је одмах кренуло осам ватрогасаца-
спасилаца са два ватрогасна возила. 
Међутим, бујица је била толико снажна 
да није постојао начин приласка и 

евакуације. У помоћ су им прискочили 
припадници тима за рад и спасавање 
из воде заједно са командантом 
Марковићем. Пут ка овом селу бло-
кирало је клизиште, због чега су 
чланови тима кренули алтернативним 
путем, од Доњег Милановца ка Кладову. 
За то време, ватрогасци-спасиоци и 
даље су спасавали заробљене људе.
 У Текији је велики број људи покуша-
вао да се евакуише уз помоћ пред-
ставника месне заједнице, док је бујица 
носила са собом дрвеће, аутомобиле... 
Пут ка Кладову блокирала су клизишта 
која су однела мостове и делове ас-
фалта.
 „Заједно са колегама из Сектора, исте 
вечери успели смо да уз помоћ три 

Падавине средином септембра истовремено су изазвале бујичне поплаве на више локација у Борском округу

Министар обишао најугроженије

 Поплављена подручја у околини 
Кладова 17. септембра обишао је 
министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић и разговорао са 
мештанима Грабовице и Текије, која 
су тог тренутка била најугроженија. 
На лицу места министар се суочио 
са тешком ситуацијом у којој се 
нашло становништво Борског округа 
захваћеног поплавама. 
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Обренка - чувар београдских ватрогасаца
Спас од набујалих вода током мајских поплава у Обреновцу један пас пронашао је у ватрогасном возилу

брода евакуишемо око 300 људи, који 
су потом смештени у Кладово. Било је 
доста старих и немоћних, непокретних 
лица, жена с децом“, каже Марковић.
 Помоћник министра и начелник Сек-
тора за ванредне ситуације Предраг 
Марић одмах је дошао на угрожено 
подручје, где је формиран Окружни 
штаб за ванредне ситуације.
 „Поплаве су у потпуности разрушиле 
мост дужине око 70 метара код села 
Милутиновац, а делимично и мост код 
села Велесница, Велике Каменице и 
Подвршке, због чега је неколико села 
било одсечено. Њима су припадници 
Сектора за ванредне ситуације 
свакодневно допремали храну, воду, 
лекове, и чамцима пребацивали људе 
којима је требала помоћ лекара“, 

објашњава Миодраг Марковић и до-
даје да је након проласка водене 
стихије испумпавана вода из стамбених 
објеката, чистили су се бунари и 
рашчишћавао терен.
 Припадници нашег министарства да-
ноноћно су евакуисали становништво 
из угрожених подручја, спасавали људ-
ске животе без обзира на временске 
неприлике и неприступачност терена, 
допремали помоћ мештанима насеља 
која су била одсечена од света. Као 
и за време мајских поплава, још јед-
ном су показали велику храброст, 
пожртвованост и одлучност у борби са 
природним непогодама које су заде-
силе становништво Борског округа.

 ___
В.Ћ.

 Током мајских поплава у Обреновцу, 
док су припадници Ватрогасно-спаси-
лачке бригаде Београд даноноћно 
спасавали људе из побеснеле Тамнаве 
и Колубаре, пас је ускочио у једно од 
њихових возила. 
 „Евакуисали смо угрожено станов-
ништво и допремали храну, када су 
колеге приметиле пса које се склупчао 
у задњем делу ватрогасног возила. 
Био је уплашен, мокар, гледао их туж-
но као да хоће да каже „Молим вас 
не остављајте ме“, прича командант 
Ватрогасно-спасилачке бригаде Беог-
рад Миле Јовичић и објашњава да није 
хтео да изађе из возила, али и да су 
се ватрогасци сажалили, па су га при 
повратку у Београд довезли у Бригаду.
 Двојица колега одмах су пса одвели 
на преглед код ветеринара, где је утвр-
ђено да је чипован и да има власника, 
окупали су га, испрскали против крпе-
ља и бува. Како се власник није појавио, 
ова женка добила је нови дом и име 
Обренка, да симболично подсећа на 
поплаве у Обреновцу. Колегинице су јој 

направиле огрлицу на којој је извезено 
њено име. 
 „Колеге свакодневно брину о њој и
има своје место где спава“, каже 
командант Јовичић, иначе Обренов-
чанин, чија је породица евакуисана, а 
лабрадор је пет дана провео на крову 
куће опкољене водом.  
 Обренка ту љубав несебично враћа. 
Редовно се појављује у гаражном прос-
тору Бригаде када су смене ујутро око 
пола осам и увече око седам часова, где 
њушкајући поздравља сваког ватро-
гасца, као да проверава да ли су сви на 
броју. Често дотрчи и да испрати своје 

спасиоце када одлазе на интервенције. 
Гаражни простор Бригаде је велики, а у 
близини су ресторан и кухиња, тако да 
јој ништа не недостаје.
 „Обренка сада чува ограђени објекат 
површине седам хиљада метара квад-
ратних, као да је сама тај задатак 
одабрала у знак захвалности што смо 
је спасли и бринемо о њој. Не иде у 
наше канцеларије на спрату као да зна 
да ту не сме“, са осмехом прича Миле 
Јовичић и додаје: „Размазили смо је, 
чим је позовемо да дође, легне на леђа 
и све четири шапе подигне увис да се 
мази.“           ___

В.Ћ.

Власник се није појавио, па је пас 
добио нови дом и ново име.

О овој женки свакодневно брину 
колеге, а она ту љубав

несебично враћа
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 Сектор за ванредне ситуације наг-
рађен је престижним признањем које 
се додељује за спровођење најуспеш-
нијих пројеката прекограничне и транс-
националне сарадње финансираних из 
ИПА фондова. 
 Пројекат „Прекогранична заштита и 
спасавање од поплава“ реализован је у 
оквиру  ИПА прекограничног програма 
Србија - Црна Гора 2007-2013, у циљу 
смањења ризика од несрећа изазваних 
природним непогодама. Активности су 
се одвијале у општинама Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош у Србији и у 
Никшићу, Беранама и Пљевљу у Црној 
Гори. Чак 45 чланова локалних јединица 
за заштиту и спасавање из обеју земаља 
обучено је за спасавање на брзим 
водама или у случају поплава. 

 Тимови који су обучени у марту на 
спасилачкој вежби на брзим водама у 
Пријепољу активно су учествовали у 
спасилачким акцијама у поплавама које 
су нас задесиле у мају у Чачку, Шапцу и 
Обреновцу, користећи опрему која је 
набављена у оквиру пројекта.
 Због добрих резултата које је показао, 
као и доброг управљања, ефикасности 
и одрживости, одабран је као један од 
13 примера најбоље прекограничне 
праксе у Србији у протекле две године, 
а представницима Сектора признање 
је уручено на четвртој Националној 
конференцији о прекограничној сарад-
њи, крајем септембра у Београду.
 Конференција је одржана у органи-
зацији Канцеларије за европске 
интеграције Владе Србије у циљу 

представљања достигнућа програма 
прекограничне и транснационалне 
сарадње који се спроводе у нашој и 
суседним земљама, као и оних који ће 
се финансирати средствима Европске 
уније од 2014. до 2020. године.
 Учесницима су се, поред министра 
без портфеља задуженог за европске 
интеграције и Националног ИПА ко-
ординатора Јадранке Јоксимовић, 
која је и уручила признање пред-
ставницима СВС, обратили и шеф 
Делегације Европске уније у Србији 
Мајкл Девенпорт и Констандинос 
Мусурулис из Генералног директората 
за регионалну и урбану политику 
Европске комисије.

___________
Лука Чаушић

р ру р у ј
ПППППППППППППППрррррррррроооооооооојјјјјјјјјјјјјјјјјјјјееееееееееееееееекккккккккккккккккаааааааааааатттттттттттттттттттт „„„„„„„„„ППППППППППППППППППППППррррррррррррееееееееекккккккккккоооооооооооооооооооооооооооггггггггггггггггггггррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааннннннннииииииииииччччччччннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааааааа  зззззззззаааааааашшшшшшшшшшштттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттииииииииттттттттттаааааааааа ииииииииииииииииииииииииии ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссппппппппппппппппппппппппппппааааааааааассссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааааавввввввввввввввввввввваааааааааааааааааааањњњњњњњњњњњњњњњеееееееее оооооооооооооодддддддддддддд ппппппппппппооооооооооопппппппллллааааааввввааааааааааа““““““  јјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјеееееееееееееддддддддддддддддддддддаааааааааанннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн  ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооддддддддддддддддддд ннннннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууусссссссссссссссссссссссппппппппппппппппппппппееееееееееешшшшшшшшшшннннннннннниииииииииииииијјјјјјјјјјјјјјјјјиииииииииииихххххххххххххх

 Одељење за ванредне ситуације у 
Сомбору организовало је у септембру 
седмодневну обуку за припаднике 
специјализоване Јединице цивилне 
заштите - Вода за спасавање на води и 
под водом, како би у сваком тренутку 
били спремни да пруже адекватну 
помоћ. Теоретска и практична настава, 
као и вежбе, одржане су у просторијама 
и акваторију градске марине у Апатину.
 Састав ове специјализоване јединице 
већином чине припадници Друштва 
за подводне активности из Апатина, 
а један њен део био је ангажован на 

спасавању и евакуацији угроженог 
становништва у току мајских поплава у 
Обреновцу. 
 Увежбавали су заштиту оштећеног 
насипа на небрањеној страни пос-
тављањем фолије са врећама песка, 
зечјих насипа, проналажење и вађе-
ње потонулог пловећег објекта, спаса-
вање утопљеника, евакуацију људи 
и материјалних добара чамцем, а са 
колегама из ПВСЈ Апатин и гашење 
пожара са воде. Сертификате је добило 
свих 27 учесника обуке. ____________

Милорад Бујић

Увежбавали гашење пожара са воде
Организована теоретска и практична настава за Јединицу цивилне заштите у Апатину

Због добрих резултата и ефикасности које је показао одабран је за пример добре прекограничне праксе

СА СВИХ СТРАНА
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 Међународна обука спасавања 
из спелеолошких објеката у оквиру 
Иницијативе Југоисточне Европе за 
превенцију и спремност на катастро-
фе (DPPI SEE) одржана је од 13. до 
21. септембра ове године у кањону 
Ресаве, на планини Бељаници. Обуку 
су организовали Сектор за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије и Управа 
за цивилну заштиту и спасавање Ре-
публике Словеније, у сарадњи са Гор-
ском службом спасавања Србије и Спе-
леоспасилачком службом Словеније. 
 С обзиром на то да спасавање из 
јама и пећина спада у ред најтежих и 
најзахтевнијих акција, циљ ове обуке 
био је јачање људских капацитета за 
деловање у случајевима катастрофа 
и њихова превенција. Такође, ово је 
био добар повод за побољшање и 
проширење сарадње представника 
одговарајућих националних служби уз 
усклађивање постојећих процедура.
 За спасавање из јама и пећина 
карактеристичан је отежан и компли-
кован приступ повређеном, уско и 
најчешће вертикално окружење, у ко-
јем је неопходно повређеног пренети 
у носилима, клизав, влажан терен, 
ниске температуре, тешки услови у 

којима се пружа прва помоћ и одржава 
безбедност, како повређеног тако и 
чланова спасилачког тима.
 У оваквим акцијама, поред вели-
ког броја специјално обучених спаси-
лаца, користи се и знатна количина 
спасилачке опреме потребне за безбе-
дан и што бржи приступ повређеном 
да не би дошло до пада његове телесне 
температуре. Опрема је неопходна 

и за поуздану комуникацију међу 
спасиоцима и спасилачким екипама, 
као и да за постављање спасилачких 
инсталација у најкраћем року.
 Нова знања из области спелеоспа-
савања успешно је савладао двадесет и 
један полазник из Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Ма-
кедоније, Бугарске, Албаније, Турске 
и Србије, под будним оком дванаест 
инструктора из Србије, Словеније и Хр-
ватске. Сви учесници сложили су се да 
је обука била одлично организована 
и осмишљена, као и да ће им свакако 
бити од изузетне користи у будућем 
раду.

 На показној вежби одржаној 18. сеп-
тембра у кањону Ресаве, полазници су 
демонстрирали све вештине потребне 
за успешно спасавање из пећина и јама. 
Спасавање повређених у носиљкама 
из уског, најчешће вертикалног окру-
жења, карактеристичног за јаме и 
пећине, пружање прве помоћи на 
неприступачним местима, као што 
су литице, стрме стене, безбедно 

одржавање њихове сигурности, као и 
постављање спасилачке инсталације 
у најкраћем року, само су неке од 
вештина које су полазници приказали.
 Помоћник начелника Сектора за 
ванредне ситуације Министарства уну-
трашњих послова Србије Иван Барас 
присуствовао је вежби заједно са ру-
ководиоцем DPPI SEE Секретаријата 
Иваном Љубојевићем, замеником ам-
басадора Словеније Матејом Норчич 
Штамцаром, представницима Управе 
за цивилну заштиту и спасавање Сло-
веније и начелником Горске службе 
спасавања Србије Марком Чалијом.
 
          ___

В.Ћ.

Оспособљени за најтеже акције
Завршена међународна обука спасавања из јама и пећина у кањону Ресаве, на планини Бељаници

Фото: Горска служба спасавања Србије

Фото: ГССС Фото: ГССС Фото: ГССС

Спасавање повређених у 
носиљкама, пружање прве 

помоћи на неприступачним 
местима – литицама, стрмим 
стенама, безбедно одржавање 

њихове сигурности, као и 
постављање спасилачке 

инсталације, само су неке од 
вештина које су полазници 

приказали
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Плакета у знак захвалности за помоћ

Свака секунда била као сат

Локална самоуправа доделила је признање колегама из Полицијске станице Мали Зворник

Припадници ВСЈ Нови Пазар спасли децу из заглављеног лифта

 Општина Мали Зворник доделила 
је начелнику полицијске станице 
Мали Зворник главном полицијском 
инспектору Славиши Несторовићу 
плакету у знак захвалности за соли-
дарност, професионализам и ангажо-
вање полиције. Плакета је уједно и 
признање успешној сарадњи локалне 
заједнице и полиције. 
 Подручје ове општине било је једно 
од најугроженијих током мајских и 
јунских поплава. У најтежим тренуцима 
колектив Полицијске станице Мали 
Зворник био је уз своје грађане, 

несебичан и пожртвован, помагао је 
становништву борећи се раме уз раме. 
 Полицијски службеници су упоре-
до са извршавањем редовних безбед-
носних задатака били максимално 
укључени у спасавање, а након тога и 
отклањањe последица у деловима који 
су претрпели највећу штету.
 Ове тешке задатке полицајци су 
обављали и кроз редован рад и као 
добровољци у слободно време, након 
завршених смена. 

Кап по кап – живот
Хумана акција у ПУ Ужице

 Наше колеге из Ужица чувају животе 
и ван дужности и редовно се одазивају 
на позиве за добровољно давање кр-
ви. Почетком септембра, организована 
је трећа по реду акција прикупљања 
крви, а ни овај пут није мањкало 
добровољаца. 
 Тридесет и осам полицајаца дало је 
„драгоцену течност“ у просторијама 
Полицијске управе у Ужицу, у орга-
низацији Друштва добровољних дава-
лаца крви „Полицајац“ из Ужица, у 
сарадњи са Црвеним крстом и Службом 
за трансфузију крви Опште болнице у 
Ужицу. Током ове године крв је дало 169 
добровољаца.
 Друштво „Полицајац“ из Ужица, ко-
је броји око 200 чланова, има раз-
вијену сарадњу са друштвима „Кап 
по кап – живот“ Ужице и „Полицајац“ 
Ваљево, Црвеним крстом и Службом 
за трансфузију крви Опште болнице у 
Ужицу.
 Ризичан посао који свакодневно 
обављају припаднике полиције чини 
свесним чињенице да су овакве акције 
од великог значаја. 
 Према речима наших колега, ово је 
само једна у низу хуманитарних акција 
припадника Полицијске управе Ужице. 
„Трудимо се да увек будемо ту за 
грађане. Наш задатак је да штитимо 
безбедност људи и њихову имовину, али 
смо ту и када треба да будемо хумани“, 
рекао је један од ужичких полицајаца, 
давалац крви.       __________________

Бојана Петронијевић

 Кратка вожња лифтом могла је да се 
претвори у прави хорор, када су двоје 
деце, брат и сестра, остали заробљени 
услед нестанка електричне енергије. 
На сву срећу, припадници ватрогасне 
јединице у Новом Пазару одмах су 
реаговали и у најкраћем могућем 
року, уз помоћ механичког кључа за 
лифт, отворили врата лифта и децу 
ослободили и предали родитељима. 
 Захваљујући њима, није прошло ни 
петнаест минута од дојаве, деца су 
била на безбедном и у загрљају видно 
потресене мајке. 
 „Када сам схватила да су заглављени у 
лифту, много сам се уплашила. Срећом 
па су ватрогасци одмах стигли, нисам 
могла да верујем колико су били брзи“, 
рекла је с олакшањем захвална мајка и 

додала да су за само неколико минута 
успели да их извуку из заглављеног 
мрачног лифта. 
 Малишани нису стигли ни да се уп-
лаше. За њих је ово била само нес-
вакидашња авантура коју сада често 
препричавају својим школским дру-
гарима са великом важношћу, а не са 
страхом. 
 „Интервенција коју смо имали била је 
за нас као и свака друга, с тим што, када 
су деца у невољи, свака секунда док их 
не спасемо нам је као сат”, наводи један 
од припадника спасилачке јединице, 
који је учествовао у овој акцији. Према 
његовим речима, најбитније је да се 
нису уплашили и да због овог догађаја 
неће имати трауме.          
                

Витомир Шујдовић, Далибор Радоњић и Слободан Петровић
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Дружење са малишанима у оквиру Дана јавних служби

Поштен проналазач

Полицијска управа Кикинда приближила рад полиције школској и предшколској деци

Писмо захвалности

 На кикиндском градском тргу, поло-
вином септембра, Центар креативних 
идеја „Креативија“, већ традиционално, 
шесту годину заредом, организовао је 
манифестацију под називом „Дан јав-
них служби 2014“. Циљ је био да се деца 
предшколског и школског узраста, али и 
други грађани који то желе, упознају са 
пословима јавних служби које помажу 
функционисању града.
 Деца су била одушевљена што су 
имала прилику да разговарају са поли-
цајцима. Она су их засула многоброј-
ним питањима, на која су наше колеге уз 
осмех и са задовољством одговарале.

 „Након изложбе опреме и наоружања 
на кикиндском тргу, која је изазвала 
велико интересовање, полицајци су 
обишли и неке од сеоских основних 
школа, како би се и деца школског и 
предшколског узраста, која нису била 
у могућности да посете манифестаци-
ју у Кикинди, дружила са полицајцима“, 
рекла је Љиљана Батански, задужена за 
рад полиције у локалној заједници.
 Од представника „Креативије“, Мини-
старство унутрашњих послова Србије 
добило је захвалницу за веома добру 
сарадњу.              

 Желео бих да најискреније и од срца да 
похвалим господина Николу Нововића 
- млађег полицијског наредника I класе 
из Управе за странце Министарства 
унутрашњих послова, који је пронашао 
мој изгубљени новчаник.

 На овај начин желим да му се захвалим, 
јер то је најмање што могу да учиним.

 Наиме, поменути господин је про-
нашао новчаник у којем се налазило 
неколико стотина евра, неколико 
хиљада динара, као и бројна лична 
документа, банкарске картице итд.

 Новчаник сам изгубио у петак 18. 
јула 2014. око 17 часова у Земуну на 
Батајничком друму у непосредној бли-
зини насеља Нова Галеника.
 
 Догађај сам пријавио полицији и 
након тога се упутио ка станици у 
Земуну. Још нисам ни стигао, када ми 
је господин Никола Нововић јавио да га 
је пронашао, након чега смо се нашли у 
Полицијској станици Савски венац.

 Овакав гест ме је оставио без 
текста, па бих, због професионалног 
поступања, пристојног и одговорног 
понашања, додао још много речи хвале.

У Београду дана 22.7.2014.
Зденко Квартуч

Спречио пљачку продавнице
Градоначелник Шапца наградио полицајца Станислава Лазића

 Искусни шабачки полицајац Стани-
слав Лазић брзо и изузетно прибрано је 
реаговао када се након радног времена 
нашао очи у очи са наоружаним раз-
бојником у продавници недалеко од 
свог стана.
 Иако је касније приметио да раз-
бојник има пиштољ, Станислава ништа 
није спречило да заштити и одбрани 
људски живот у невољи, а безобзирног 
преступника осујети у намери да отме 
новац или некога повреди. 
 Уз помоћ једног суграђанина, раз-
бојник је савладан, ухапшен и приведен 
тужиоцу, а Станислав је добио лакше 
повреде. Утврђено је и да је на исти 
начин само неколико минута пре, у 

оближњој продавници, већ отео новац. 
 Градоначелник Шапца Небојша Зе-
леновић доделио је нашем храбром 
колеги захвалницу и награду за његов 
јуначки чин.
 После уручивања захвалнице, на пи-
тање присутних какав је његов утисак 
након свега што се десило, Станислав 
Лазић скромно је одговорио како 
је сигуран да би сваки полицијски 
службеник у таквој ситуацији исто од-
реаговао.
 Захваливши се на урученом призна-
њу, наш колега из Шапца је истакао да 
у полицијској професији нема места за 
страх када су угрожени људски животи. 
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Скутери за крагујевачке полицајце
Уручена донација локалне самоуправе вредна 30.000 евра

Предшколци били у посети Полицијској станици Трстеник

 На спортским теренима Основне 
школе „Јован Поповић“ у Крагујевцу, 
18. септембра одржана je Друга 
дечја олимпијада безбедности. Ма-
нифестацију је у сарадњи са парт-
нерима из области безбедности и 
под покровитељством Мисије ОЕБС у 
Републици Србији организовала По-
лицијска управа у Крагујевцу. 
 Такмичили су се ученици четвртог 
разреда основних школа са подручја 
општине Крагујевац. Шеснаест екипа 
надметало се у пет дисциплина: човече 
не љути се, игра детектива, хитне 
помоћи, ватрогасаца и игра логотипа.
 Екипе су биле подељене у четири 
групе, а победници група пласирали 
су се у финале. Уз подршку другова из 
школа и бројних родитеља, мали так-
мичари приказали су одлично знање.

 Последња дисциплина у финалном 
надметању одлучивала је победника. 
После неизвесне „борбе“ победила је 
ОШ „Драгиша Михаиловић“, а због ис-
тог броја освојених поена, основне 
школе „Драгиша Луковић – Шпанац“ и 
„Трећи крагујевачки батаљон“, бориле 
су се у додатној игри „шутирање на кош“ 
за друго и треће место. Успешнија је 
била ОШ „Драгиша Луковић – Шпанац“.
 Три првопласиране финалне екипе 
награђене су пехарима и комплетом 
лопти, а победници су добили и 
ранчеве, као и пакете са едукативним 
садржајем, примереним њиховом уз-
расту од ЈКП „Паркинг сервис“. ___

С.Л.

 Град Крагујевац је недавно Полициј-
ској управи на привремено коришћење 
уступио десет скутера „пијађо’’ од 125 
кубика са специјалном опремом, које 
је донирала Јужноморавска регија 
Републике Чешке. Вредност донације је 
30.000 евра. 
 Према речима помоћника градона-
челника за регионалну и међуреги-
оналну сарадњу Слађана Радовановића, 
у мају 2015. године ови скутери биће 
уступљени крагујевачкој полицији на 

трајно коришћење. 
 Захваљујући се на донацији, начел-
ник Горан Живковић истакао је да ће 
се скутери користити превентивно и 
у патролној делатности, пре свега на 
неприступачним подручјима којима 
се теже прилази путничким возилима, 
као што су Велики парк, околина језера 
у Шумарицама, а њиховом употребом 
знатно ће се смањити трошкови пот-
рошње горива.         ___

С.Л.

Такмичење крагујевачких ученика

Олимпијада безбедности

Угостили малишане
 Полицијску станицу у Трстенику, по-
водом дечје недеље, посетило је два-
десетак малишана из вртића „Бисери“.  
 Помоћник командира за послове 
саобраћаја Дејан Мирковић дочекао 
је предшколце и представио им рад 
и опрему саобраћајне полиције. Ма-
лишани су обишли просторије дежурне 

службе, а могли су да виде и полициј-
ска возила. Посебно интересовање 
показали су за опрему коју користе 
саобраћајни полицајци. 
 У знак захвалности, предшколци 
су домаћине обрадовали поклоном - 
ручно израђеном макетом аутобуса са 
посветом. 
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У оквиру исте сарадње организована је и обука знаковног језика за полицијске службенике ове управе
 Полицијску управу у Сремској Мит-
ровици посетили су представници 
Мисије ОЕБС у Србији Вилијем Лори 
и Стефан Вреденмарк и поклонили joj 
четири патролна полицијска бицикла 
са комплетном опремом. Поред Београ-
да, Новог Сада и Пирота, и улицама 
Сремске Митровице патролираће на 
пролеће полицајци на „двоточкашима”.
 Циљ је да се грађанима обезбеди још 
већа сигурност. На овај начин, полиција 
ће моћи лакше и брже да делује у 
пешачким зонама, као и у деловима 
града у којима приступ аутомобилом 
није могућ.
 Начелник Полицијске управе у Срем-
ској Митровици Зоран Смајић гостима 
се захвалио на поклонима, а Вилијем 
Лори је, као активан полицајац, рекао 
да схвата важност овог плана и изразио 
задовољство што је ОЕБС помогао ње-
гову реализацију и спремност за будућу 
сарадњу. Пре две године, ОЕБС је, у ок-
виру плана „Сигурна веза - разумемо 
се и без гласа” омогућио обуку зна-

 Грађани Јагодине заиста могу да 
буду поносни на своје интервентне 
полицајце. Не само да су својим 
изузетним резултатима и доприносом 
у остваривању безбедности града 
заслужили признање и новчану 
награду, већ су решили да новац 
донирају у хуманитарне сврхе Друштву 
за церебралну и дечју парализу у 
Јагодини.
 Њихов чин показује да градски 
челници нису погрешили када су њих 
одабрали да приме награду од 50.000 
динара поводом 17. октобра, Дана 
ослобођења Јагодине од фашизма. 
 У име целе јединице, Плакету града 
Јагодине примио је командир чете 
Душан Милошевић.
 Полицијска управа у Јагодини је до 
сада остварила одличне резултате у 
погледу развоја концепта полиције у 
заједници, односно сарадње полиције 

 У Берлину је на 39. конференцији 
ИПА нашу регију представљао др 
Небојша Пантелић, делегат у Извршном 
савету ИПА. Између осталог, поднети су 
извештаји Пијера Мартина – Моулина, 
председника ИПА, затим комисија 
за међународну професионалну са-
радњу, културу, социјална питања, 
вршење надзора над спровођењем 
и поштовањем ИПА статута и других 
аката, односе са екстерном јавношћу, а 
усвојене су и измене и допуне статута.
 Секција Србија је као ментор Секције 
Црне Горе похваљена. Пантелић је 
изнео позитиван став за пријем Црне 
Горе у највећу полицијску породицу. 
Због одличних резултата које је Секција 
Србија показала на међународном 
плану, на предлог председника Моу-
лина, додељено јој је менторство над 
још једном државом.                               

са органима локалне самоуправе. 
Циљ је да се добра сарадња још више 
унапреди, и самим тим, подигне и ниво 
безбедности грађана. 

ковног језика нашим полицијским 
службеницима, што је унапредило 
комуникацију са глувим и наглувим 
особама. 
 Оба акциона плана осмислио је 

официр Одељења полиције у Сремској 
Митровици Влада Васелек, а њихов 
циљ је унапређење рада полиције 
у локалној заједници и побољшање 
комуникације грађана и полиције.

Полицијске патроле и на „два точка”

Плакета за Интервентну јединицу Похвале Србији

ОЕБС je сремској полицији омогућио средства за четири патролна бицикла са комплетном опремом

Одлична сарадња јагодинске полиције и градске власти Конференција ИПА у Берлину
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Стихови посвећени домовини, духовности и љубави
Промоција збирке песама „Да се човек пита“,  аутора Милете Стаматовића, припадника СAJ-a

Љубав према писаној речи нашег колеге није замрла чак ни у најтежим годинама полицијске службе
 Када припадник МУП-а и „стари по-
лицијски вук“ напише књигу песама, 
невелику по обиму али набијену емо-
цијама, онда је то свакако догађај који 
заслужује да се о њему каже која реч 
више. Управо се то односи и на недавно 
објављену збирку поезије „Да се човек 
пита“, аутора Милете Стаматовића, чија 
је промоција одржана 24. септембра у 
библиотеци „Мома Димић“ у Миријеву. 
У присуству бројних гостију, родбине, 
колега из јединице, колега „по перу“ 
и љубитеља писане речи, јавности је 
представљена збирка од 44 песама, 
које је за штампу приредила и објавила 
издавачка кућа „Књижевна омладина 
Србије“, препознатљива по томе да 
објављује само дела домаћих аутора.
 Цео свој радни век, дуг 30 година, 
Милета је провео у полицији – најпре у 
ПС Стари град, затим прелази у Бригаду 
полиције, после тога у УКП, а у САЈ-у ра-
ди од 2004. године. Полицијски позив је 
део породичне традиције Стаматовића – 
јер осим Милете, полицијску униформу 
с поносом носе и његова браћа Марко, 
такође припадник САЈ-а, и Величко, 
запослен у ПС Земун, као и син Никола, 
који ће као најмлађи наставити стопама 
оца и стричева. Милета је песме почео 
да пише још као средњошколац, нас-
тавио је да их бележи и током година 
полицијске службе, кући у тренуцима 
одмора, после неког догађаја који је 
оставио трага, током посете родном 
крају, зависно од тога када се појавила 
инспирација. 

 После толико година марљивог запи-
сивања и љубоморног чувања, сада 
су ови стихови угледали светло дана 
и поклоњени читаоцима. Истина, ово 
није било прво јавно представљање. 
То је учињено у јулу на међународној 
песничкој манифестацији „Орфеј на 
Дунаву“, одржаној у Костолцу, на којој је 
учествовало око сто песника из земље 

и иностранства. 
 У зборнику са ове манифестације 
објављена је и једна Милетина песма 
– „Смрт песника“, што је било велико 
признање за аутора. Ради се о посве 
необичној поезији и још необичнијем 
песнику, професионалном полицајцу 
који се током каријере нагледао свега и 
свачега, обављајући одговоран посао, 
супростављајући се криминалцима, 
лоповима и насилницима, свему оно-
ме што се може описати као „ружна 
страна велеграда“. Љубав према пи-
саној речи, Милету није напустила ни 
током најтежих година полицијске 
службе. Човек би помислио да су из 
њега одавно изветриле све емоције, а 
посебно смисао да кроз стихове изрази 
најтананија осећања. А није тако. О то-
ме сведоче његове песме, које причају 
о љубави, оној универзалној и оној пре-
ма вољеној особи и другим људима, 
миру и разумевању, жалом за младости 
и тугом за далеким завичајем. 
 На представљању књиге је говори-
ла и рецензент, песникиња Милена 
Миликић, која је казала и следеће: 
„Милета Стаматовић нас уводи у свој 
свет поезије, састављен од песама 
посвећених домовини, духовности и 
љубави. Љубави за цео свет. Зато ову 
лепу књигу, написану једноставним 
и стилски уоквиреним језиком, могу 
читати и разумети само они који имају 
љубави за све око себе.“    ____________

Драган Џамић

Да се човек пита

Да се човек заиста нешто пита,
мржње уопште не би било.
Људи би волели једни друге

и веровали у морал, поштење и љубав.

Да се човек заиста нешто пита,
не би било важно да ли верујемо у једног 

Бога.
Веровали би у људе и ближњега свога.  

Да се ја заиста нешто питам,
границе би се избрисале,

људи би људима људи били,
поља би нам била широка,

пшеница висока,
и у сваком дому хлеба мека.

Живети се може без рата, ватре и 
дима.

Тада би земља била мајка свима,
Колико год да нас на њеним пољима 

има.

Ех, да се човек заиста нешто пита...



 Са стрелишта „Дотршћина“ код 
Загреба поново стижу лепе вести - 
„сајовци” су освојили две златне и јед-
ну бронзану медаљу. Четворочлана 
екипа САЈ-а – Љубиша Момчиловић, 
Горан Стојановић, Никола Месарец 
и Мирослав Благојевић, на Седмом 
такмичењу специјалних и интервентних 
јединица полиције и војске у практич-
ном стрељаштву остварила је сјајан 
успех. У екипном пласману освојено 
је 1. место, док је у појединачној 
конкуренцији Љубиша Момчиловић 
освојио златну, а Никола Месарец 
бронзану медаљу. Такмичење је   
одржано 1. октобра у склопу прославе 
Дана полиције МУП-а Републике 
Хрватске, а учествовало је 18 екипа 
и више од 70 такмичара из земаља 
региона.   

 Меморијални турнир у малом фуд-
балу „Љубомир Љубомировић - Љуба“ 
одржан је 5. октобра у Спортском цен-
тру „Трстеник“.  

 Ово је 16. меморијални турнир 
по реду, на којем је учествовало де-
сет екипа из полицијских станица 
Трстеник, Ћићевац, Варварин, Брус, 

Александровац, полицијске испоставе 
Крушевац, СПИ Крушевац, затим ПС 
Трстеник ветерани, СВЈ Трстеник и 
као гости, екипа „Прве Петолетке“ Трс-
теник. 
 Турнир је отворио председник Оп-
штине Трстеник Мирослав Алексић уз 
присуство председника СО Трстеник 
Милића Павловића, породице покој-
ног Љубомира Љубомировић и руко-
водиоца ПС Трстеник.
 Победник је екипа домаћина, дру-
го место освојила je екипа „Прве Пе-
толетке“ Трстеник, а трећа је била ПС 
Брус. ____________

Драган Џамић

 Такмичење се ове године одвијало 
на осам борбених полигона, сваки 
са различито постављеном метном 
(тактичком) ситуацијом, на којима се 
гађало из седам врста наоружања: 
службени пиштољ калибра 9 милиме-
тара који се носио у службеној футроли 
осигуран од испадања, аутоматска 
пушка калибра 5,56 мм (по слободном 
избору), аутомат хеклер-кох МП5, 
борбена сачмара репетирка калибра 
12 (такође по слободном избору) и три 
оружја хрватске производње, фирме 
„ХС Продукт“ – пиштољи калибра 9 
мм и .45, као и аутомат калибра .223 
ремингтон „bull-pup“ конструкције. 

Бодовали су се брзина решавања мет-
не ситуације, прецизност погодака и 
поштовање правила и пропозиција 
такмичења. 
 Гађало се из различитих ставова и 
позиција. На скоро сваком полигону 
била је нека од отежавајућих околности 
- ношење тешких панцира, борбеног 
ранца тешког око 15 кг, ношења на ле-
ђима опреме за разваљивање врата, 
пуцање са кацигом са визиром, стартна 
позиција са шакама потопљеним у 
воду... Ипак, и поред свих замки и 
отежавајућих ситуација, „сајовци“ су 
победили. ____________

Драган Џамић

Екипа Специјалне антитерористичке јединице на такмичењу у практичном стрељаштву

Полицијска станица у Трстенику недавно је организовала такмичење у малом фудбалу

Освојили су прво место у екипном пласману, а били су први и трећи у појединачној конкуренцији 
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Пехар остао код екипе домаћина

Поново донели златне медаље

СПОРТ



У част сећања на храбре српске
војнике који су пре сто година на
Церу, извојевали једну од највећих
победа у Првом светском рату, наше
колеге полицијски службеници Драган
Петровић из Управе за обезбеђење
одређених личности и објеката и
Драган Анђелковић из Полицијске
управе Лесковац, трчали су у августу
од Београда до Спомен-костурнице
Текереш. Хуманитарни ултрамаратон
дуг сто тридесет четири километара,
организовао је Атлетски клуб „Племе-
нито срце“, уз свесрдну подршку сао-
браћајне полиције МУП-а.

Пре старта испред Саборне цркве
одржан је молебан којем је, поред
четрнаест ултрамаратонаца, присуст-
вовао и Његова светост патријарх
Иринеј.

Ултрамаратон се одвијао у две етапе,
прве дуге сто километара, од Београда
до Коцељева, и друге од Коцељева до
Спомен-костурнице Текереш.

„Пошто је прва етапа ултрамаратона
пролазила кроз Обреновац, ту деоницу 
сам посветио суграђанима страдалим
у мајским поплавама“, каже Драган
Петровић, чија је породица осетила ћуд
водене стихије.

Према његовим речима, друга ета-
па била је веома захтевна због кон-
фигурације терена који је имао доста
успона. 

„Гледајући пределе, док сам трчао,
замишљао сам како је војска пешице
пролазила тим путевима и извојевала
слободу српском народу. То је за мене
био невероватан осећај и сваки мој

корак био је почаст нашим погинулим 
ратницима“, прича Драган Петровић 
и додаје да су до Спомен-костурнице 
стигли у једанаест часова, где су 
присуствовали централној прослави 
обележавања сто година Церске бит-
ке, а потом положили венце палим 
борцима за слободу отаџбине. 
 Крајем марта, ова два полицајца 
учествовала су у још једном ултра-
маратону, одржаном поводом петнаест 
година од НАТО агресије, посвећеном 
сећању на невине жртве под слоганом 
„Да се не заборави“. За шест дана, 
претрчали су више од седамсто кило-
метaра дугу маршруту од Београда 
до грчког града Верија. Кренули су са 
платоа испред Храма Светог Саве.
 „Цео тај дан био је тмуран, падала 
је јака киша... Одавао је неку тугу... И 

сам повод нашег трчања пробудио 
је у нама јаке емоције. Отрчали смо 
прво до споменика посвећеног 
настрадалој деци у Ташмајданском 
парку. Свако од нас положио је цвет“, 
прича Петровић и додаје да су му речи 
записане на споменику „Били смо само 
деца“ све време струјале мислима 
дајући му снагу да трчи, трчи... Од 
Београда, преко Велике Плане, Јаго-
дине, манастира Ђунис, Ћеле-куле, 
Грделичке клисуре, манастира Свети 
Прохор Пчињски, Спомен-костурнице 
Зебрњак, Ђевђелије, кроз Македонију 
до Верија. Овај град изабран је као циљ 
због несебичне хуманитарне помоћи 
којом су његови становници помагали 
српски народ пре деценију и по.
 Пролазећи кроз Србију, ултра-
маратонци су полагали венце и цвеће 
на спомен-обележјима невиним жрт-
вама НАТО агресије. Све време носили 
су мајице са ликом Белог Анђела са 
фреске из манастира Милешева, који је 
симболизовао слободу.
 „Пред улазак у Вери, придружили су 
нам се грчки полицајци – маратонци“, 
прича Петровић и објашњава да 
су их становници и градоначелник 
срдачно дочекали, али и да је за 
њега то био посебан доживљај, јер је 
истовремено сазнао да је добио сина. 
Наше ултрамаратонце дочекао је и 
генерални конзул Србије из Солуна, са 
којим су наредног дана обишли Српско 
војничко гробље на Зејтинлику, где 
су одали почаст храбрим прецима, а 
посетили су и манастир Хиландар.   ___

В.Ћ.

Полицајци Драган Петровић и Драган Анђелковић трчали од Београда до Текереша

Маратон у част Церске битке

СПОРТ
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Како истичу колеге, док су 
трчали, гледали су пределе
и замишљали како је српска

војска пешице пролазила тим
путевима и извојевала слободу. 

Сваки корак био је почаст нашим
погинулим ратницима. Пре

старта испред Саборне цркве 
одржан је молебан којем је, поред

четрнаест ултрамаратонаца,
присуствовао и Његова светост

патријарх српски Иринеј

Пример за поколења

 Колеге Петровић и Анђелковић 
истичу хумани карактер ових, као 
и многих претходно истрчаних ул-
трамаратона, и наглашавају да је 
идеја водиља љубав према домо-
вини, жеља да се храброст српских 
јунака, али и невиних жртава никада 
не забораве и да се код будућих 
поколења развије осећај и навика 
обележавања сећања на оне који су 
страдали за слободу Србије. 
 „Људи су нас свуда дочекивали 
и поздрављали, имали смо 
пратњу и подршку наших колега 
из саобраћајних полиција Србије, 
Македоније и Грчке“, причају наши 
ултрамаратонци.


