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Млади полицајац

Учионице су биле празне, 
интернати пусти, а спортска хала 
- препуна. Преко 1.700 људи дошло 
је у Сремску Каменицу, на свечаност 
по водом завршетка школовања 
последње класе Средње школе 
унутрашњих послова.

Матуранти су их дочекали у хали, 
у свечаним униформама, постројени 
у два ешалона.

Након химне Боже правде коју 
је одсвирао Оркестар полиције, све 
присутне је поздравила директорка 
Школе – Центра Биљана Пушкар.

Затим су спортисти Школе  
приказали специјалне борилачке 
вештине (аикидо, џудо, карате 
и самоодбрану) стечене током 
школовања.

Наступили су и чланови Гим-
настичке секције. Они су приказали 
вежбе у партеру и у  скупинама.

Фанфаре су најавиле дефиле 
застава свих 38 класа СШУП-а. У 
публици је било много некадашњих 
ученика Школе. Сваки од њих 
очекивао је своју заставу, симбол 
класе којој је припадао.

Полазник 2. класе ЦОПО-а, Ду -
шан Јовановић, честитао је 
матурантима, са којима ће се ускоро 
наћи на истом задатку. 

У име министра унутрашњих 
послова Србије Ивице Дачића, 
ученицима 38. класе, њиховим 
ро дитељима, предавачима, бив-
шим руководиоцима Шко ле, као 
и многобројним другим гостима, 
обратио се директор полиције 
Милорад Вељовић.

Међу гостима на овој свечаности 
су били и пред ставници Норвешке 
ам ба саде, Мисије ОЕБС-а у РС, Кри-
миналистичко-по ли циј ске ака де ми -
је, привредних и других организација 
са којима Школа - Центар сарађује.

Јасна Обрадовић

38. класа

Промоција последње генерације

Најбољи у рангу
За одличан успех и примерно владање током све четири године, 53 

ученика je похваљено и  награђено књигама. Њихова имена прочитао је 
помоћник директора Мирослав Мијаиловић.

У овој генерацији је тек након матурског испита одређен редослед три 
најбоља, од 368 ученика. За прве у рангу проглашени су: Драган Бојанић, 
Марко Брашанац и Стефан Здравковић. 

У њихово име захвалио се прворангирани, Драган Бојанић.
Министарство је првом поклонило лаптоп, другом дигиталну камеру, а 

трећем у рангу фото-апарат.
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38. класа

- Бити и постојати 42 године је велика ствар, али бити, постојати и извести на пут 14.416 полицајаца да 
служе свом народу и својој земљи, податак је који говори о Средњој школи унутрашњих послова као  установи 
од посебног значаја - рекла је госпођа Пушкар. -  Током свих ових година, испуњавајући своју мисију, Школа 
се поносила  многим ђацима које је изнедрила  и њиховим резултатима у извршавању веома сложених послова 
безбедности.

Драги матуранти! Од вас се очекује да будете хумани, толерантни и компетентни. Да поштујући нашу традицију, 
стављајући се у службу грађана, штитите богатство културних, етничких, верских, језичких и других различитости 
наше земље.

Оно што треба да вас храбри и снажи у времену које предстоји су вредносна мерила: високоморални став према 
служби, поштовање закона, самопоштовање и поштовање грађана. Верујемо да ћете оправдати наша очекивања и 
да ћете бити позитиван пример будућим генерацијама младих полицајаца.

У борби са животним препрекама увек побеђују најупорнији, најхрабрији и најјачи. Зато, не дозволите да вас 
неправда, безакоње и криминал сломе. Будите јачи од њих.  

Честитамо вам. Срећно!

Изложба
Поставка “Историјат и развој Средње школе унутрашњих послова - Центра за основну полицијску обуку” била 

је изложена у холу испред ученичког клуба. сл.
Преко 150 година у згради ове школе, школују се војници и полицајци. Од 1967. до 2009. године  постојала 

је Средња школа унутрашњих послова у Сремској Каменици. Део те богате историје био је представљен овом 
изложбом.
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После завршетка школовања и 
промоције која је приређена за нашу, 
38. класу, и која ће  свим мојим 
другарима и мени заувек остати у 
памћењу, мислио сам да је то крај. 
Сви смо постали оно за шта смо се 
четири године школовали - прави 
полицајци! Из Школе смо отишли као 
зрели и морални људи, спремни да 
помажемо грађанима у сваком погледу. 
Почео сам да радим и полако скретао 
мисли са школе. Зар је могуће да је 
завршен можда и најбољи период 
у мом животу? А онда, нешто што 
ме је много изненадило - добио сам 
позив са Белог двора, да као најбољи 
ученик представљам Средњу школу 
унутрашњих послова! Очекивао сам 
тај позив, али из Школе, а стигао је 
директно са Двора.  

 Била ми је част да 22. јуна 2009. године, међу 500 најбољих ученика из целе Србије, представљам своју школу, 
нарочито због тога што је наша школа специфична и у многоме се разликује од осталих, цивилних школа. Поред тога, 
ја сам последњи који представља Средњу школу унутрашњих послова, јер она више не постоји. Тим су ми част и 
задовољство били још већи. Морам да признам да сам се мало и плашио, јер 
ипак није мала ствар изаћи пред Његово височанство. Велику подршку ми 
је пружала моја директорица. Она је отклонила све моје недоумице. Заједно 
са њом, руку под  руку, кренуо сам према Белом двору. Страх је полако 
нестајао.

Пријем је био заказан за 18.30 часова. Почео је химном Републике Србије. 
Поступио сам онако како то доликује некоме у униформи - мој поглед је био 
усмерен према застави, а десном руком сам војнички поздрављао. Имао сам 
утисак да сви гледају у мене. Након интонирања химне, престолонаследник 
Александар Карађорђевић нам је пожелео добродошлицу и упутио нам 

речи хвале за наш труд током 
школовања. А затим, оно што смо сви 
с нестрпљењем очекивали. Почело је 
прозивање ученика. Сви су са великим узбуђењем прилазили да приме свој 
поклон. Када сам зачуо своје име и име моје школе, поносно и врло озбиљно 
сам пришао Његовом височанству и војнички га поздравио. Он ми је, смејући 
се, отпоздравио. То је био посебан доживљај за мене.

У глави су ми били моји другови, професори и командири из Сремске 
Каменице. Био сам свестан да ја у ствари представљам све њих. Зато сам се 
трудио да се представим у најбољем светлу, што ми је чини ми се, и успело. 
Прилазили су ми ученици и молили ме да се сликам са њима. Један од њих ми 
је некако бојажљиво пришао и упитао ме да ли ја радим на двору, пошто сам у 
униформи. Објаснио сам му да сам ту истим поводом као и он. Био је изненађен. 
Привукао сам  пажњу и новинара, који су ми прилазили и постављали различита 
питања.

На двору сам упознао много вршњака, а са некима од њих сам још увек у 
контакту.

Драган Бојанић, 38/4

На Белом двору

Ђак у свечаној униформи
Међу 500 најбољих био је и ђак 38. класе
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Пре него што покушам да 
објасним шта је била идеја водиља 
у остварењу концепта предметно-
модуларне наставе Наставног плана 
и програма стручног оспособљавања 
полазника основне полицијске обуке, 
цитираћу нашег великог песника 
Мирослава Антића: 

“То је некакав изазов оног што је 
испред нас, као када те зачикују да 
нешто нећеш успети, а ти пробаш, па 
успеш.”

Најсложенији и свакако про-
фесионално најизазовнији сегмент 
трансформације Средње школе уну-
трашњих послова у Центар за основну 
полицијску обуку било је креирање 
наставног плана и програма који би 
испунио најсавременије принципе 
у обуци полицијског кадра, а 
истовремено одразио специфичности 
безбедносног система Републике 
Србије.

У Европи је трансформација обра-
зовања дефинисана још 1997. године 
у документу под називом Европске 
димензије у образовању. Основни 
постулати оваквог образовања су: 
образовање за живот, за учешће у 
демократском друштву, за откривање 
свих талената, за развој и подстицање 
креативности, критичког мишљења, 

самосталности и слободе у раду и др. 
Циљеви образовања који проистичу 
из овог документа су: стицање зна-
ња, компетенција и ставова који су 
потребни за главне изазове ев роп-
ског друштва; припрема мла дих 
за даље школовање, рад, по крет-
љи вост и свакодневни живот у 
мултикултуралној и мултијезичкој 
Европи; оспособљавање младих 
за очување заједничког културног 
наслеђа и развијање своје од го вор-
ности као грађана Европе.

Посебну вредност представљају 
делови Наставног плана и програма 
који су организовани кроз модуле 
(Рад на безбедносном сектору, Рад 
по лиције у локалној заједници, 
При мена полицијских овлашћења 
и употреба средстава принуде, 
Сузбијање криминалитета, Одр-
жа ва ње јевног реда и 
обезбеђења и Контрола и 
регулисање саобраћаја), 
а који се остварују 
кроз корелацију са 
Општим темама о раду 
полиције и Вештинама 
полиције, чији се корпус 
часова остварује кроз 
предметну наставу.

Када смо тек били 
на почетку стварања 
нашег модела, имали 
смо могућност да 
се упознамо са модуларном 
наставом која је била у примени 
у Баварској полицији, затим како 
су модули замишљени у другим 
земљама, да слушамо теоријско 
излагање колеге Бефаре из 
Француске, али смо ипак схватање 
модуларне наставе највише при-
лагодили нашем поимању модула. 

Модули – пакети учења
Модул се дефинише као скуп 

функционално повезаних знања, 
ве штина и способности (радних 
компетенција) неопходних за обав-
љање одређеног посла или задатка. 

Обука се организују и реализују 

кроз модуле, односно специфичне, 
интегралне сегменте који воде ка 
професионалној компетентности 
у којем су границе у усвајању 
наставног садржаја готово укинуте. 
Модули су посебни сегменти, 
или пакети учења, који воде до 
по стигнућа дефинисаних исхода 
учења. Својом структуром модули 
омогућавају стицање неопходних 
знања, вештина и компетенција, 
као и њихово умрежавање у једну 
целину. 

Наравно да у току реформе 
и развоју оваквог начина ос по-
со бљавања полазника основне 
полицијске обуке  још има недоумица 
које треба разјаснити, метода које 
треба унапредити, тренера који своје 
интелектуалне капацитете морају 
још боље искористити.  

Имајући у виду и чињеницу да 
су прве две генерације полазника 
основне полицијске обуке пилот-
пројекат, могућности које нам се 
отварају у смислу измена, допуна, 
коришћења искустава колега са 
терена, научних достигнућа у 
области методологије, готово су 
неисцрпне. Колико смо успешни 
у борби са изазовима модуларног 
начина обуке показаће евалуација 
свих сегмената реформе полицијског 
школства, неминовни, али увек 
присутни судија - време и наравно 
оцена грађана Србије, због којих и у 
чијем интересу, постојимо и радимо. 

Мирослав Мијаиловић

Из угла заменика директораИз угла заменика директора

Још увек “пилотирамо”
Изазови предметно-модуларне наставе
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Аларм ми звони у 5.30. Облачим се, а још увек не 
могу да се пробудим. Излазим из интерната у хладно 
јутро. Јутарња гимнастика почиње у 6, загрејаће ме.

Доручак је у 7, смотра у 7.30. Тада се чита дневна 
заповест, стављају се дежурства, проверава се да ли сви 
изгледају у складу са прописима.

Настава почиње у 8. Часови нам трају 40 минута, а 
одмори по 10.

Учионице су лепе, опремљене, простране. Градиво 
огромно, а ми малобројни - по 20 нас је у воду. 

Девети мајски дан 2009. године био је идеалан 
за пешачење. Фрушку гору окупирали су љубитељи 
планинарења и природе. 

- Организатору ове популарне и лепе манифестације 
помагало је 30 девојака и момака, добровољаца из 2. 
класе Центра - каже Јово Кусић, ментор котренер у 
Центру. -  Они су радили на обезбеђењу, регулисали 
су саобраћај и попуњавали такмичарима листиће са 
њиховим подацима. 

- Било је тако пуно људи, да је нас на неким местима 
било и мало - мисли Наташа Максимовић, 2/3. -  Маратон 
је почео на Поповици, у 10 сати, али су учесници од 
раног јутра долазили са свих страна - из БиХ, Хрватске, 
Немачке, Мађарске и из разних крајева наше земље. 

Неколико наших полазника је било распоређено на 
паркингу, као помоћ саобраћајној полицији. Неки су 

делили пријаве и књижице. Ја сам организовала ко ће где 
бити. Највећа гужва је била на месту за пријављивање. 
Ту ми је фалило још петоро. У једном тренутку градски 
аутобус није могао да прође. Остао је заробљен у маси. 
Нас четворо смо били ту и помогли. Нико није био 
повређен, а аутобус је наставио пут.

Од почетка обуке полазници 2. класе укључили су 
се у све активности Школе – Центра - са ученицима 38. 
класе учествовали су на Беби егзиту, на прослави Дана 
МУП-а на Макишу...      Ј. О.

Активности 

Један радни дан
По осам часова и спортови

Спасли заробљени аутобус
Фрушкогорски маратон
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2. класе

Иако је на почетку обуке 2. класе било нас 120, сад 
нас је 121! Сасвим неочекивано, тог септембарског дана, 
у наш интернат стигао је још један становник. Није ни 
висок, ни снажан, али нас радује својом песмом. У наше 
животе и наша срца улетео је Сотир, мали, лепи, плави 
папагај. 

Као што је ред, обратили смо се начелнику класе. 
Полицијски саветник Жељко Секулић нам је дозволио 
да задржимо Сотира 
и да га чувамо у 
интернату, ако му 
обезбедимо кавез и 
храну. Чини ми се 
да смо тада били 
сложнији него икад...

Његов кавез је 
обично на столу 
испред улаза у сфо 
салу. Кад је хладно, 
дежурни га склоне у 
своју кућицу. Сотир 
свима измами осмех 
- нама полазницима, 
али и онима који 
дођу у наш интернат, 
у Библиотеку или било каквим другим послом.

Наш љубимац није много захтеван, а и сви се 
подједнако бринемо о њему.

Можда нас неће памтити по успеху и сјајним 
резултатима. Овде је и било, и биће бољих класа од наше, 
али 2. класа Центра биће сигурно запамћена по свом 
љубимцу - Сотиру.

Бојана Прокић, 2/6

Сотир
Редак случај

Велики одмор је после 3. часа. Тих 20 минута углавном 
проводимо код кантине.

Од 12.35 до 13.15 је ручак. Три поподневна часа су 
обично тежа од првих пет. 

После осмог часа имамо кондиционирање - вежбамо 
трбушњаке, склекове, скок у даљ, трчимо... Спремамо се 
за контролно тестирање.

Добро се огладни до вечере, која почиње у 18.45.
За одлазак у град потребна су позната три услова: 

слободно време, дозвола ментора и нешто новаца. 

Вечери обично проводимо у кругу Центра - одмарамо 
се, учимо, спремамо се за повечерје и за предстојећи дан.

Наташа Максимовић, 2/3
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Део обуке (од 30. 8. до 18. 9. 2009. 
године) полазници 2. класе имали 
су у Наставном центру “Кула”  и на 
затвореном базену у Врбасу. 

- Целу класу сам  боље упознао за 
те две недеље у Кули, него што бих 
овде за годину дана - каже начелник 
класе, полицијски саветник Жељко 
Секулић. - Имали смо леп распоред. 
Дан је био испуњен. Од 6.15 до 22 
сата били смо  на ногама - напољу, 
на гађању, на базену. Увече би сви 

одмах заспали. Било је то напорно, 
али добро искуство.

Свих 6 водова, подељених у две 
групе, прошло је обуку у руковању 
полицијским оружјем и гађању 
пиштољем ЦЗ-99 и АП М-70, 
кондиционо пливање и спасавање 
утопљеника, као и практични део 
примене полицијских овлашћења. 
Обуку су извели старешине и тренери 
ЦОПО-а из Сремске Каменице 

и радници МУП-а, ангажовани 
посебном одлуком.  

Настава је, по њиховим речима, 
изведена стручно и квалитетно. 
Полазници су били врло за-
интересовани за усвајање нових, 
углавном практичних знања.

Од 120 полазника, било је 27 
непливача и сви су научили да 
пливају.  Кандидати који конкуришу 
у Центар не морају знати да пливају, 

али морају савладати ову вештину 
током обуке. 

- Баш смо уживали у пливању 
- испричала нам је Катарина 
Живуловић 2/4. - Провести сваки дан 
у базену, било је и право задовољство, 

али смо имали прилику и да научимо 
нешто врло корисно. 

Само они који живе у близини 
Куле, одлазили су кући за викенд. 
Већина нас је остајала у Центру. 

Слободно време смо проводили на 
спортским теренима. То је био главни 
провод за све полазнике, за менторе, 
тренере и начелника.

Посебно нам је било занимљиво 
гађање. У почетку смо били 

запањени - нисмо знали да оружје 
толико трза!

- Строго смо се придржавали 
свих предвиђених мера безбедности 
на стрелишту, па је гађање протекло 
без проблема и постигнути су добри 
резултати - рекао је г. Бранислав 
Димитријевић.

Када смо питали какви су општи 
утисци о обуци у Кули, полазници 
2. класе су рекли да су много тога 
научили за кратко време, а смештај и 
храна били су јако добри.

- Поред тога, није било јутарње 
гимнастике, чишћења, кошења... 
Могли смо добро да искористимо 
време - рекао је Бојан Вељковић 2/2.  

Ј. О.

Активности 2. класе 

Пливање и пуцање
Практична обука у Кули

За здравствену заштиту 
током обуке били су задужени 
лекари Никица Милић из ПУ 
Прокупље и Марија Матовић из 
ПУ Крагујевац и медицински 
техничар Милорад Павловић из 
ПУ Ваљево. 
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Понедељак, 24. 8. 2009. године, био 
је први радни дан за полазнике треће 
класе Центра за основну полицијску 
обуку. На самом почетку обуке, тог првог 
јутра, поздравили су их начелник Управе 
за стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку мр Јанош 
Копас и директорка Школе - Центра 
Биљана  Пушкар. Затим је Мирослав 
Мијаиловић, помоћник директора за 
наставу,  представио полазницима све 
тренере и наставнике који учествују  у 
реализацији обуке, начелника класе и 
менторе котренере.

Нови полазници стигли су у Сремску 
Каменицу претходног дана, у недељу.  

Прво су прошли лекарски преглед.
- Иако су сви кандидати који су 

положили пријемни испит били на 
детаљним лекарским прегледима у 
Београду, овде су још једном прегледани 
- рекла нам је др Бранка Вујић. - Пошто 
је од тада прошло већ неколико месеци, 
чим су стигли, проверили смо да ли неко 
од њих можда има температуру и неки 
од симптома новог грипа Н1 N1. На 
срећу, нико од њих није имао никакво 

инфективно обољење и сви су могли ући 
у колектив.

Њихове собе чекале су их у у тзв. 
новом интернату, који су у мају прошле 
године напустили питомци 38. класе.

Већ у недељу, пре ручка, отишли су у 
магацин и задужили опрему.

Овако је изгледала прва, пробна, 
смотра испред спортске хале. Полазници 
су могли да виде где ће се постројавати 
током своје обуке у Центру.             

-  Ова генерација је бројнија од 
претходне две - каже њихов начелник 
Лазо Ђукић. - Има 155 полазника, па 
су подељени у осам водова. Брзо су се 
навикли на овај начин обуке и настава 
тече очекивано.

Ј. Обрадовић

Први дани

Трећа класа
Бројнији од претходне, подељени у 8 водова

Четврта класа

У време када смо закључивали овај 
број листа, у недељу, 21. 2. 2010, стигла 
је и 4. класа Центра. Има 160 полазника, 
од којих су 44 девојке.

- Оне су смештене у интернату П 
+ 3, а момци ове класе су у тзв. новом 
интернату – каже начелник Миленко 
Калацун. – Реновиране су и учионице на 

другом спрату и све је спремно за почетак 
наставе.

- Први утисци су нам одлични, - 
рекла нам је Биљана Филиповић, 4/8. - Ја 
сам јако задовољна што сам успела да се 
упишем у Центар одмах после завршене 
гинмазије, јер ми је давнашња жеља да 
радим у  полицији.

Ј. О.
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У Сремској Каменици се сада за полицајце 
школују већ одрасле девојке и младићи. Овде 
више нема деце у клупама, али  неки од оних 
који у тим клупама седе, имају своју децу. 
Пронашли смо неколико таквих.

***
Милош Петровић 2/1, је добио сина 

Лазара 8. априла, а обука његове (друге) класе 
почела је 29. марта 2009. године.

- Кад је дошло дете, ствари су се 
промениле - прича нам Милош. - Променио 
се мој однос према људима. Озбиљнији сам. 
Могу боље да разумем и старије, људе који 
су већ родитељи, а и младе. Додуше ја сам 

84. годиште, а овде има и пет-шест година 
млађих од мене. Мислим да ми је дужност да 
им помогнем.

Милан је завршио средњу пољопривредну 
школу. У војсци је био 2005. године, као 
извиђач.

- То је динамичан род. Нудилки су ми 
да останем у Војсци, у Краљеву, али нисам 
прихватио. То ми је далеко од куће. Одавде 
сваког викенда идем у Ужице, да видим своју 
породицу. На почетку обуке је било мало 
лакше, али сад ми је све теже да се враћам. 
Нарочито после праксе, када смо три недеље 
били заједно. Сваки дан сам гледао свог 
синчића. Мала деца се брзо мењају. Стално 
запажате неке промене. Сад све сазнам тек 
кад дођем кући. Али зато ми је сваки одлазак 
занимљив.

***
И Марко Симеуновић 2/4, има сина. 

Дечак се зове Лав Василије.
- Увек ме питају како је добио тако 

необично име. Родио се 12. маја, 2009. године, 
на Светог Василија Острошког, а кум воли 
Толстоја. Тако смо направили спој који нам се 
свима свидео. 

Овде сам током седмице стално заузет - 
предавањима, учењем, обавезама које имам 
као заменик командира вода, после вечере 
одем на фудбал или у теретану. Али викендом 
сам увек код куће, у Малом Зворнику. Не 
одвајам се од свог сина! Пресвлачим га, 
гледам како расте, уживам у њему. Мами га 
дам само да га нахрани. 

Време код куће брзо прође. Тешко ми је 
кад се враћам. Снагу ми даје то што знам да 
сам овде за њих. Бројим дане...

***
Елвир Дурмишевић 3/3, је из Лебана. 

Три године је живео у Новом Саду, али се 
вратио на југ јер се оженио девојком из 
свога краја. До посла није било лако доћи. 
Саобраћајну школу је завршио у Лесковцу као 
одличан ученик. Спреман је да ради, радознао 
и упоран. 

- Мислим да је паметно искористити ову 
Декаду Рома, која је ево већ на измаку - каже 
Елвир. - Још код куће сам се укључио у акције 
које су тамо oрганизоване. Ишао сам прво 
на један семинар у Лебану, па на тренинг за 
тренере у Прокупљу.

Теме, намењене едукацији младих, биле 
су из разних области. Биле су корисне оне 
из здравства - о одласку код гинеколога, о 
дроги, о пушењу, али и оне из образовања - 
о предности школовања, о раној женидби... У 
мојој породици нпр. стриц је учитељ, његови 

синови студирају, а и моји родитељи школују 
још двоје млађе деце. Брат ми је у 3. разреду 
средње, а сестра у 6. основне школе. Ја сам се 
и укључио на тај семинар тако што сам добио 
позив од брата, који ради у нашој општини 
као координатор за ромска питања. Било је 
јако занимљиво и корисно, а нас 20 полазника, 

различитих  националности, остали смо у 
сталном контакту.

После овог тренинга, нас тројица смо 
држали радионице о репродуктивном здрављу 
у Лебану.

Елвир планира да настави школовање и 
омогући својој породици што бољи живот. 

- Беба је стигла крајем јануара 2010. То је 
једна мала, слатка девојчица Сантијана - прича 
задовољни тата. - Надам се да ће бити лепа на 
маму и паметна на тату. Биће ми тешко што 
нећу бити од почетка с њом, али она ће бити 
моја снага и даваће ми вољу да што успешније 
завршим ову обуку.

***
- Мени је све ишло по плану - каже 

Александра Новаковић 3/7, мајка 
двогодишњег Уроша. - Први пут сам била 
конкурисала овде одмах после средње школе, 
али нисам примљена. Онда сам уписала Вишу 
школу за образовање васпитача у Сремској 
Митровици. После тога сам се удала и 2. 
августа 2007. сам родила сина. 

Сви су се у породици организовали, да би 
она завршила ову обуку и дошла до сталног 
посла. Александра са мужем и сином живи 
у кући својих родитеља у Шиду, па је дете 
остало са њима кад је она дошла на обуку у 
Сремску Каменицу.

- Он то сасвим добро подноси. Пошто мој 
муж ради по цео дан, моја мама је напустила 
свој посао, да би могла да га чува. Иначе, деда 
му је најбољи друг.

Добар је, није размаженко. Недостаје ми. 
Али  је добро и да се мало одморим. Јако дуго 
је сисао - све док нисам сазнала да сам овде 
примљена! Напорно је и овде. Мени школа 

никад није била проблем. У гимназији сам 
била одлична, дипломирала сам са десетком. 
Али овде има пуно обавеза, пуно градива за 
кратко време. 

Човек се мора жртвовати, нечег се мора  и 
одрећи, ако жели нешто да постигне. Познајем 
неколико полицајки. Све су се добро снашле 
у ономе што раде. Ја бих волела да наставим 
школовање и да напредујем у послу. Волим 
што имам сина. Биће ми драго кад он буде 
причао шта његова мама ради.

Ј. Обрадовић

Нешто лично

И родитељи и ђаци
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На Петроварадинској тврђави је 23. и 24. маја 2009. 
било живо, весело и лепо. Музика, радионице, изложбе 
на бедемима, шатори, штафелаји, балони...

У Улици професија, своје занимање су представили 
и будући полицајци, ученици и полазници Школе - 
Центра. 

- Наша презентација под називом “Полиција твој 
пријатељ и помагач”, имала је три целине које су се, 
углавном, одвијале у исто време - рекла је Зорка Ловре, 
организаторка нашег наступа на овој манифестацији. 
- На татамијима су представљене основне технике 
самоодбране из Наставног плана и програма за 4. 
разред СШУП-а и умеће Аикидо секције. Ове године је 
контакт са децом био још непосреднији него претходних. 
Малишани су уживали кад им је било дозвољено да се са 
будућим полицајцима нађу на татамију и науче по нешто 
од борилачких вештина.  

За најмлађе посетиоце Фестивала, а и оне који се тако 
осећају, припремили смо листове Бојанке. Цртеже са 
едукативним порукама у вези са безбедношћу, нацртао 

је млади Новосађанин Никола Поповић (рођен 1996. 
године).

За обојен један лист, деца су на поклон добијала целу 
Бојанку.

Пажњу малишана привлачио је и полицајац на 
мотоциклу, представник Одељења саобраћајне 
полиције ППУ Нови Сад.

Док су ученици Школе, који су четири године 
савладавали борилачке вештине, наступили у 
кимонима,  полазници ЦОПО-а били су у свечаним 
униформама.

- То људи ретко имају прилику да виде, па су 
сви хтели да се сликају с нама - каже Божидар 
Зорић, 2/3. - За своје 23 године се нисам толико 
сликао, колико за тај један дан!

За час ми је прошло време, а били смо на 
Тврђави цело поподне. Дружили смо се са децом, 
делили им бомбоне и Бојанке, цртали, одговарали 
на различита питања. Било је занимљиво и њима 
и нама.

Ј. Обрадовић

Полиција и деца

Беби-егзит
Радознали малишани имали су прилику све да сазнају
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Семинари

Полиција у локалној 
заједници

Учесници Семинара «Полиција у 
локалној заједници», одржаног у Школи 
– Центру 22. и 23. 6. 2009. организованом у 
сарадњи са Фондацијом «Ханс Зајдел», са 
великим интересовањем су пратили излагања 
господина Клауса Валтриха, председника 
Президијума полиције у Северној Швабији 
– регији немачке покрајине Баварске.  

Господин Валтрих је у уводном 
делу Семинара представио структуру и 
организацију полиције у Савезној Републици 
Немачкој и у Покрајини Баварској, а затим је 
говорио о:
-  основним задацима полиције, о репресивном 

и превентивном деловању полиције;
-  тренутном стању у регији Северна Швап-

ска;
-  развоју и проблемима са којима се 

суочавају;
-  значају концептуалног рада и планираног 

деловања, када је год то могуће;

-  о очекивањима заједнице од по лиције;
-  о објективној слици стања без бедности у 

односу на субјективни осећај безбедности 
грађана;

-  могућностима и ограничењима про-
фе сионалног рада у оквиру односа са 
јавношћу;

-  сарадњи полиције са медијима;
-  о обављању свакодневних и ван редних 

полицијских опе ра тив них акција (нпр. амок-

ситуације или талачке ситуације) и 
-  о друштвеним променама и 

њиховом утицају на рад полиције.
Излагање господина Валтриха 

подстакло је учеснике да поставе 
низ различитих питања. Исто 
тако, господин Валтрих је био 
веома занитересован да се упозна 
са организацијом и начином 
рада полиције у Србији и више 
пута је истакао неопходност ин-
тернационализације рада полиције 
тј. сарадње полиција различитих 
земаља, како би се супротставили 
криминалу који не познаје нити 
признаје државне  границе.

На крају Семинара, господин 
Валтрих је изразио жељу да се 

контакти остварени овом приликом не 
прекину и наду да ће, уз помоћ Фондације 
«Ханс Зајдел», представници полиције Србије 
посетити Президијум полиције Северне 
Швапске. 

Зорка Ловре

Полиција и демократија
Семинар на тему «Полиција и 

демократија», као једна од активности 
у оквиру сарадње са Фондацијом «Ханс 
Зајдел», одржан је 23. и 24. новембра 2009. 
године у Центру за основну полицијску обуку 

у Сремској Каменици, уз помоћ господина 
Герда Енклинга, вишег полицијског саветника 
Президијума Баварске интервентне полиције.

Захваљујући се како Фондацији, тако 
и њему лично, начелник Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и 
науку, мр Јанош Копас је нагласио да је тема 

овог Семинара изузетно важна. 
- Радује ме што је овој теми дат тако 

велик значај у МУП-у Р Србије - одговорио 
је господин Енклинг. - Ако се каже да 
демократија “треба да заживи”, могу да кажем 
да овде влада пуно живота. Јуче смо имали 
врло живе дискусије.

Током овог дводневног семинара, на 
предавањима и у оквиру радионица, обрађене 
су следеће теме: Развој полиције и појам 
полиција; Демократија и тоталитарни систем 
као и улога полиције у тим системима; Развој 
и значај људских права; Правна држава; 
Слободарско и демократско друштвено 
уређење; Карактеристике демократске 
полиције; Однос грађанин - полиција у 
демократији и Полиција у демократској 
правној држави.

Због радионичарског начина рада у 
седмочланим групама, укупан број учесника 
био је ограничен на 21. Поред седморо 
тренера ЦОПО-а, учесници Семинара били 
су командири или заменици командира 
полицијских станица ПУ Нови Сад (њих 
осморо), предс тавници Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање 
и науку, Центра за специјалистичку обуку, 
Управе полиције у седишту и представник 
Криминалистичко – полицијске академије, 
Земун.

Комуникацију са господином Енклингом 
су омогућиле, као преводитељке, асистенткиња 
Пројекта Фондације «Ханс Зајдел» Видица 
Дракулић и професорице немачког језика 
Зорка Ловре и Борка Галавић. 

Ј. О.
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Усклађиваље обуке и праксе
Упркос веома лошим условима за вожњу, 

54 предсавника 27 полицијских управа МУП-
а стигло је на Први национални семинар 
ментора координатора полазника основне 
полицијске обуке, који је одржан 15. и 16. 
децембра 2009. године.  

Циљ Семинара је био да се менторима 
коодинаторима и представницима Дирекције 
полиције представе кључни процеси 
евалуације у основној полицијској обуци, као 
и унапређење ефикасности наставног процеса 
и практичне и стручне обуке.

Представљене су измене у методици 
реализације Наставног плана и програма 
са 2. класом полазника основне полицијске 
обуке, која садржи више практичних вежби 
(на пример, поступање у ситуацијама које 
се често дешавају на терену) у вербалној 
комуникацији, примени овлашћења и 
у сачињавању потребних писмена која 
произилазе из конкретне ситуације.

У наредном периоду требало би нарочито 
обратити пажњу на два проблема: начин 
евалуације рада полицијског службеника 
након стручног испита, као и на стандарде 
писања писмена и полицијских поступања 
у ЦОПО и свим подручним полицијским 
управама.

Предлози
- Ментори координатори сматрају да 

је овакав начин практичне и стручне обуке 
потребно адекватно наградити, тј. пронаћи 
начин да се они мотивишу и растерете 
ванредних обезбеђења и свакодневних 
обавеза, које нису везане за задатке полицајца 
ментора.

- Одржавање семинара са начелницима 
ППУ, помогло би руководиоцима свих 
организационих јединица МУП-а да прихвате 
Програм практичне и стручне обуке.

Ј. О..

Криминал међу младима
Представници полицијских управа из 

27 градова Србије, имали су прилику да 
присуствују Семинару “ Криминал међу 
младима”, одржаном 26. и 27. октобра 2009. у 
Школи - Центру у Сремској Каменици. 

На отварању Семинара поздравили су их 
госпођа Биљана  Пушкар, директорка Школе 
- Центра и господин Луц Кобер, руководилац 
Пројекта Фондације “Ханс Зајдел” за Србију 
и Црну Гору. 

Семинар је организован захваљујући 
сарадњи МУП-а Р Србије са Фондацијом. 

Предавача, господина Аугуста Реша, 
руководиоца Комесаријата за делинквенцију 
младих, изабрао је Полицијски президијум 
Минхена, као стручњака за ову проблематику.

- У борби против малолетничке 
делинквенције најважнија је превенција 
- нагласио је г. Реш. - Касно је да се бавимо 
превенцијом кад дете већ падне у бунар.

Господин Реш је одржао шест предавања. 
Теме првог дана биле су: Надлежности 

и овлашћења полиције према деци и 
малолетницима, Законски основ и начин 
полицијског поступања перма деци и младима 
и Фазе развоја делинквенције код младих.

Следећег дана говорио је о узроцима 
криминала међу младима, о улози и 
надлежности полиције у заштити деце и 
младих и у превенцији.

Учесници Семинара могли су да чују 
конкретне примере из праксе немачке 
полиције, да виде снимак неких ситуација и 
да добију одговоре на своја питања. 

Тако су сазнали да у Немачкој нема поделе 
на млађе и старије малолетнике, и да полиција 
може да задржи и саслушава малолетнике, без 
присуства адвоката, родитеља или старатеља. 

Посебно је интересантна могућност да се 
дете (особа испод 14 година) задржи у установи 
затвореног типа. Ову меру предвиђену за децу 
која скитниче или су вишеструки извршиоци 
кривичних дела спроводе центри за социјални 
рад уз договор и координацију са полицијом, 
али само до окончања поступка њиховог 
збрињавања.

Било је интересантно видети један снимак 
који је забележио напад групе младића на 
једног путника.

- Коришћење камера за видео надзор као 
мера превенције Овакви снимци има смисла 
ако је реч о делима која се врше с умишљајем 
- запазио је Зоран Нићифоровић, тренер 
предмета Сузбијање криминалитета у ЦОПО-
у. - Ако им у афекту “падне мрак”, извршиоци 
не размишљају о могућности да их неко 
снима.

- У Немачкој сви знају да су у метроима 

постављене камере. - објаснио је г. Реш. - И 
поред тога, делинквенти који буду пронађени 
захваљујући оваквим снимцима, кажу да не 
могу да се контролишу! У таквим тренуцима 
разум не функционише. 

На питање да ли се такви снимци могу 
користити на суду, иако суд није дао наредбу 
да се том камером снима, гост из Немачке 
је одговорио да су снимци прихваћени, као 
и ма који други доказни материјал. Чак се 
захтевају! Камере постављају и предузећа за 
саобраћај, па и те снимке користи полиција.

Ипак, пошто може доћи до интервенција 
на видео-снимцима, они се не дају медијима. 
Цео снимак се даје на увид само полицијским 
службеницима, тужилаштву и суду могу да 
погледају колеге, између осталог ради лакше 
идентификације учесника догађаја.

У Немачкој не постоје школски полицајци. 
Ученике надзиру наставници и полицајци у 
цивилу. Они се за то обучавају у Ајнрингу, у 
Центру за специјалистичку обуку баварске 
полиције, на семинару који траје недељу 
дана.

- О деци треба да брину родитељи - каже 
господин Реш. - Они треба да 
знају, на пример, иду ли им 
деца у школу.  Ону која беже 
са наставе, а евидентирана су 
као вишеструки извршиоци 
кривичних дела, полицајци 
одводе у школу кад их 
пронађу уграду у време док 
трају часови. Школа прати 
изостајање деце и прослеђује 
те информације надлежнима, 
који одређују новчане казне за 
родитеље. Полиција је подршка 
у спровођењу те мере. Пре него 
што дође до тога, полицајци 
одлазе у кућу детета и одводе 
га у школу.

Ми имамо проблема и са мобилним ма-
њи нама. Њихова деца не иду у школу, јер се 
породице често селе и родитељи отворено 
кажу да им не треба школа за посао којим се 
баве.

Постоји тесна сарадња између кри-
миналистичке и полиције опште на длежности, 
тако да се организује обука полицајаца који 
раде са младима, држе предавања и спроводе 
разне превентивне акције са службом 
психолога.

Јасна Обрадовић

На крају другог дана, питали смо г. 
Реша да ли је задовољан комуникацијом 
коју је успоставио са учесницима 
Семинара. 

- Било ми је врло интересантно да 
чујем нешто о новим начинима поступања 
ваше полиције. Сви који се баве кри-
миналом међу младима, сусрећу се са 
истим проблемима. 

Задовољан сам успешношћу Се-
ми нара. Наравно, комуникацију не 
би с мо могли остварити да није било 
преводитељки - госпођице Јелене Ђуровић 
и госпође Зорке Ловре. 

Господин Реш је посебно истакао 
да је у Немачкој ‘’мода’’ али и велики 
друштвени проблем феномен ‘’happy slap-
ping’’. На његово питање да ли сличан 
проблем постоји и у Србији, већина 
учесника је одмахнула главом. Међутим 
када је гост објаснио о чему је заправо 
реч, једногласно су се сложили да је тај 
проблем итекако присутан и код нас, али 
нема посебан назив. Ради се о случајевима 
када малолетници физички, сексуално 
и психички злостављају своје вршњаке, 
све то снимају камерама на мобилним 
телефонима а потом постављају снимке на 
интернет (Ју тјуб, Фејсбук и слично). 



14

Млади полицајац

Обука

- У нашем послу смо често у врло 
опасним ситуацијама. Сваки пут 11 
људи одлази у акцију и враћа се. 
Не остављамо никога, шта год да 
се деси - рекао је г. Жорж Деледа,  

командант ватрогасне бригаде из 
француског округа Буш на Рони, 28. 
9. 2009. године, првог дана Курсa за 
спасавање угрожених из рушевина 
који је  одржан у Сремској Каменици 
од 28. 9. до 9. 10. 2009. године. Госте 
из Француске поздравила је госпођа 
Биљана Пушкар,  директорка 
Школе - Центра.  Захваљујући се на 
гостопримству, г. Деледа 
је нагласио да је Србија 
прва земља на Балкану 
у којој је у оквиру овог 
пројекта предвиђена и 
обука службених паса за 
спасавање угрожених из 
рушевина. Планирано је да 
се тај део обуке прошири и 
на друге земље у региону.

Ово је први од три 
нивоа. Један део Курса 
одржан је у марту 2009. 
године, у Београду, а други 
у Сремској Каменици. 

   Након уводног, теоријског дела 
обуке у учионици, за практичну 
наставу изабрана је зграда 
Радио-телевизије Војводине на 
Мишелуку, која је срушена за време 
бомбардовања.

- Ова обука би требало да се одвија 
наредних пет година, а обучило би 
се близу 200 припадника МУП-а, 
људи из Ватрогасно-спасилачких 
јединица и из Жандармерије - рекао 

нам је заменик начелника Управе за 
ватрогасне и спасилачке јединице 
Сектора за ванредне ситуације и 
руководилац овог курса, Драган 
Дончевски. - Курс воде инструктори 
МУП-а Француске, њих петорица. 
Изузетно су задовољни условима 
рада и сарадњом са нашим људима, 
тако да бисмо овде наставили обуку 
у марту 2010.

У ову обуку укључена је и 
прва помоћ. Такозвана тријажа 
подразумева утврђивање стања 
повређених. Некад је потребно брзо 
реаговати, а донети тешке одлуке. 

   Овде смо чули о једном случају 
када је медицинска сестра само 
имобилисала руку повређеном, мада 
је имао отворен прелом и из ране је 
текла крв. Одлучила је да то може да 
сачека, а примарно је било изнети 
човека из опасног окружења. У 
једној ситуацији спасиоци су морали 
на лицу места да одсеку руку једном 
повређеном. Већ 24 сата та рука му је 
била под једним бетонским блоком, 

била је модра и беживотна. Свакако 
је требало да буде ампутирана, али 
то је морало бити урађено одмах, 
чим је стигла екипа лекара.

Дресура паса
Специфичност овог курса била 

је посебна обука паса. Након обуке 
пси добијају диплому, као доказ да 
су савладали предвиђено градиво, а 
сваке године се њихово знање поново 
проверава.

- Оснивамо овде први тим за 
спасавање. Поред угрожених у 
рушевинама, клизиштима и по пла-
вама, проналазимо и изгубљене, децу, 
људе са алцхајмеровом болешћу, 

залутале у шуми... - каже један од 
најбољих француских стручњака из 
ове области, господин Доминик де 
Оливера, инструктор за обуку паса у 
Центру за спасавање департмана Буш 
на Рони. - У Француској годишње има 
око 2.400 потрага за изгубљенима и 
око 100 за затрпаним. 

Размене искуства су увек корисне. 
Паметно је и добро да полиција и 
жандармерија раде и са војском. Тако 
би се укључила сва знања.

Овде су идеални услови за рад. 
Учионице су изузетно опремљене. 
Посебно бих истакао добру сарадњу 
са колегом Марјаном Јанићијевићем. 
МУП Србије треба да се ослони 
на њега у селекцији паса. Он има 
огромно искуство. Технике које 
користи за откривање експлозива 
су исте као и наше, само је предмет 
трагања други. 

- Ја се од 1980. године бавим 
дресуром паса у Специјалним 
антитерористичким јединицама - 
каже г. Јанићијевић, старији водник 
прве класе, инструктор за обуку 
паса у Жандармерији. - Радио сам 
са псима за скоро све намене. То 
су трагачи, нападачи, откривачи 
наркотика, експлозива и мина. Осим 
спасавања из рушевина, постоји још 
само тражење лешева испод воде.

Храбри, хумани и неопходни
“Опреме и образовања, никад доста”

Карактеристично за рад 
ове службе у Француској је да 
они безбедност постављају на 
прво место (сопствену, па затим 
и других); што јако вoде рачуна 
о опрмљености (опрема мора 
бити беспрекорна, комплатна,  
исправна); код њих је другачија 
организација јединица; имају 
специјално обучене псе и 
спасиоци су спремни да на лицу 
места укажу прву помоћ.
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Какви пси су најпогоднији за 
овакву обуку?

- Најбољи су немачки и белгиски 
овчари, златни ретривери, али могу 
бити и било које друге расе. Важно 
је да пас има жеље за предметом 
- апортом. Сваки пас има нагон 
за хватање плена. Пси реагују на 
мирис живог човека, који је сасвим 
другојачији након смрти. У каснијој 
обуци научиће да реагују и на мртве.

Где сте се Ви школовали?
- Завршио сам Средњу школу 

унутрашњих послова у свом родном 
месту,  Вучитрну, 1980. године. 
Био сам 6. класа. Одлично говорим 
албански. Научио сам га чувајући 
стоку с децом, а касније и у школи, 
где сам учио и енглески. Могу да 
издвојим обуку у Манчестеру која 
је трајала четири месеца. До 1999. 
живео сам у Приштини, а сада сам 
у Краљеву. 

Имате ли много посла?
- Ми се разбијамо! Ово је 

тежак посао. Могу га радити само 
заљубљеници, и то млади. 

Добровољци
Овде су на обуци два тима од по 

11 чланова. То су људи који су се 
сами пријавили да науче нешто ново, 
иако имају дугогодишње искуство 
у овом послу. Има их из Београда, 
Ваљева, Великог Градишта, Ниша и 
Новог Сада. 

Питали смо их како су замишљене 
ове вежбе.

   - Ту нема симулације! Најтеже 
је “жртви”. Зато то сви избегавамо. 
Наше вежбе представљају врло 
реалне ситуације. Један од нас је 
сакривен у рушевинама, а остали 
предузимају све што је у таквим 

ситуацијама потребно, подупиремо 
објекат да се не би срушио, стварамо 
вештачки ослонац за извлачење - 
испричао нам је полицијски наредник 
Стојан Полић, шеф смене Ватрогасне 
бригаде Нови Сад. - Овде нам је 
представљен нов начин рада. Први 
пут овако радимо, па нам је тежа и 
теорија и пракса. Французи строго 
поштују процедуру. До детаља се 
држе прописа. Једино тако и могу 
да обезбеде себе. Десило им се да је 
неко ко је био спасен, нешто касније 
умро. Било је и случајева да избаве 
људе из пожара, спасу им живот, а 
они их после туже због неправилног 
поступања приликом спасавања! 
Остале су им неке последице, па 
траже надокнаду штете. У овој 
беспарици људи се различито 
довијају.

Дешава ли се да вес туже и због 
штете у стану испод оног који је 
горео?

- Да, такви не мисле о томе шта 
би се десило да нисмо стигли на 
време, или да нисмо дошли. 

Морате ли баш водом да гасите 
пожаре?

- Морамо. Пена је скупа, а и не 
охлади тако. За сада је вода једини 
спас.

Чувари наших кровова
После успешно урађеног теста, 

последњег дана Курса, полазници 
су добили дипломе. Честитаући им, 
г. Ђорђе Бабић, заменик начелника 
Сектора за ванредне ситуације, је 
рекао: 

   - Циљ нам је да у овој области 
стигнемо земље у нашем окружењу. 
Желим вам да ова знања усавршавате, 
да их пренесете својим колегама, али 
да их никад не употребите.

- Захваљујем се директорици, 
госпођи Пушкар, колегама из 
Француске, нашим преводитељкама 
и свима вама - додао је г. Дончевски. 
- Оно што смо радили уопште није 
лако. Видели сте колико вам је труда 
и зноја требало. Било би потребно 
све то понављати, да се не би 
заборавило.

На крају су гости и домаћини 
измењали мале поклоне. 

- Захваљујем се што смо имали 
прилику да поделимо задовољство 
учења са овом, сада већ елитном, 
јединицом МУП-а – рекла је госпођа 
Пушкар. - Предајем вам ослликан 
цреп са једне наше куће, да вам се 
захвалим, као онима који чувају 
наше кровове.

Јасна Обрадовић

Обука

Као рудари!
Јака кошава, мећава и 

врло ниске температуре. 
Завејане стазе по Фрушкој 
гори. На рушевинама 
зграде војвођанске те ле-
визије поломљени про-
зори, врата, срушени 
зи дови, штрчи арматура, 
стаклена вуна, промаја... 
У оваквим условима 
од вијао се следећи део 
Курса за спасавање 
угрожених из рушевина, 

од 14. 12. 2009. до 26. 2. 2010. године. 
- Ово је наставак усавршавања који обухвата искључиво обуку водича 

и дресуру паса - каже г. Јанићијевић. - Овде смо нас осморица са три пса. 
Сад нема наставе у учионицама. И теорија се учи под ведрим небом. Сваки 
дан нов ветар, нова прича. Радимо по 8 до 12 сати. Дању и ноћу. Ово је 
тешка обука. Повреде и људи и паса су неизбежне, било да се ради лети 
или зими. Водичи службених паса су као рудари! 
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У јуну 2009. године јубиларне 
годишњице матуре прославиле су 9, 18. 
и 28. класа.

- Суботе у јуну обележене су у нашем 
календару рада црвеним словима - рекла 
је једном приликом директорка Школе 
- Центра Биљана Пушкар. - Тада се у 
школском кругу поново срећу некадашњи 
ђаци, сад већ одрасли људи, да обнове 
сећања која чувају 10, 20, или 30 година.

9. класа  
- Свака генерација је специфична на 

свој начин, а ова је била посебна по томе 
што ју је захватила реформа школства 
- испричао нам је тадашњи помоћник 
директора за општестручну наставу, 
Душан Сремац. -  Првих 9 водова било 
је овде четири године, а још четири 
вода уписали смо после завршеног 10. 
разреда, на двогодишње школовање.

Сви они који су могли 13. јуна да 
дођу у своју некадашњу школу, окупили 
су се на једном заједничком састанку у 
спортској хали. 

- За посебно ангажовање појединаца 
из ове генерације на реформи Средње 
школе унутрашњих послова, припремили 
смо један поклон - рекла је госпођа 
Пушкар. - Молим ученика Младена 
Курибака да изађе и прими овај поклон, 
знак наше захвалности. Надам се да 
ће ова слика Школе стајати у Управи 
полиције, и верујем да ће будити лепе 

успомене свих наших бивших ученика.
Са трибина у хали, 9. класа је, као 

некада, подељена по водовима. Следила 
је уобичајена “прозивка” у учионицама. 
Неки су били са својим професорима, а 
неки су сами прелиставали дневнике и 
прозвали све своје другове. Ту се могло 
чути где ко ради, да ли се оженио, колико 
деце има, како је напредовао у служби, 
да ли је задовољан својим послом... Било 
је и шала и сећања на оне који нису ту.

Одељењски старешина 1. вода био 
је професор Бранко Јевић. Мада није 
присуствовао овом часу, његови ђаци 
су га с радошћу спомињали. Изврстан 
предавач, озбиљан и строг, кажу да 
никако није волео да му било ко прекида 
час. “Шта се десило? Је л` гори?! Је л` 
поплава?!” - викнуо би професор, ако би 
се неко, у сред часа појавио на вратима.

После састанка у учионицама и 
заједничког фотографисања, уследио 
је обилазак школске зграде, интерната, 
круга... 

- Видите ову бину? Ја сам је правио, 
да бих добио два наградна дана.  Спојио 

сам их са 29. новембром, а једино тако 
ми се исплатило да идем кући - сећа се 
Веселин Ђуковић, криминалистички 
техничар из Подгорице. - То је било 
давне 1978. године.

- Ми остарали, порасло дрвеће - додаје 
на то његов друг Зоран Базовић. - Иначе 
ми Црногорци, смо стигли још јуче, па 

смо спавали у “великом” интернату П+2. 
Не могу да опишем тај осећај!

Сви су се поново окупили на ручку, у 
школском ресторану. 

Једног од присутних професора, Лазу 
Адамовића, питали смо кога би могао 
посебно да издвоји из ове генерације.

- Први у класи био је Предраг 
Петровић, који није дошао на овај 
састанак. Кажу ми да је негде у Босни. 
Али мени је у посебном сећању остао 
Жића Марадона. То је онај црнокоси, 
куштрави момак у белом - од патика, 
дo кошуље. Био је одличан спортиста, 
кошаркаш.

- Моје име је отишло у заборав, а због 
фризуре и минђуше, добио сам надимак 
по фудбалеру - објашњава нам Живорад 
Ђурић. - Спорт је од мене направио 
оно што сам данас. Моја лопта, моји 
професори физичког и ова школа. Постао 
сам први полицајац који је играо кошарку 
за 1. савезну лигу. Током свог школовања 
учествовао сам на свим Милицијадама. То 
су била такмичења свих школа полиције 
у тадашњој Југославији, а било их је 6: 
у Љубљани, Загребу, Сарајеву, Вучитрну, 
Скопљу и Сремској Каменици. Били смо 
прваци у свеукупном спорту!

Пре доласка у ову школу живео сам 
са мајком. Она је погинула када сам имао 
14 година. А мајка ти највише треба... 
увек! Школа ми је заменила све. Овде 
сам одрастао, добио крила. Зато сам 
желео да своје дугогодишње искуство 
пренесем ђацима. Једно време сам овде 
био командир вода, у 24. класи. Та класа 
је добила плакету УНИЦЕФ-а у акцији 
“Помозите деци без родитеља”. Ја сам 
знао како је одрастати сам, па смо успели 
да сакупимо добровољни прилог, који је 
у тој акцији био запажен. 

И данас смо сакупили око 45.000 
динара за децу без родитеља са Косова, 

Годишњице матуре

И хумани и строги и пажљиви
Прославили једну, две и три деценије од завршетка Школе

9. класа
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јер полиција је и народна, и хумана, а не 
само строга.

А да полицајци умеју да буду и 
џентлмени, увериле су се све даме које 
су биле присутне на ручку приређеном 
за 9. класу. Свака куварица добила је 
по цвет (јер су их оне “отхраниле”), а 
дивним букетом обрадовали су и своју 
професорицу руског језика, Радојку 
Крунић.

19. класа 
Око 280 бивших ученика при-

суствовало је 23. маја 2009.  прослави у 
кругу Школе. За 20 година, ова генерација 
се састала први пут. Били су изненађени 
променама које су успели да виде, као и 
оним са којима их је упознао помоћник 
директора Мирослав  Мијаиловић. 

Дан је прошао у дружењу, обнављању 
контаката, сећањима. 

- Окупили смо се  испред бине, где 
смо се иначе својевремено постројавали, 
- рекао нам је Петар Васелек, један 
од организатора овог скупа. - Стајали 
смо ту, после пуне две деценије. Наша 
десетогодишњица била је 1999. године, 
за време бомбардовања...

После заједничког састанка у (за 
нас новој) спортској хали, сваки вод је 
отишао у свој кабинет, са разредним 
старешином и командиром. Први пут 
након двадесет година, отворени су наши 
дневници и уписано је ко је присуствовао 
овом ЧОС-у а ко не. Минутом ћутања 
одали смо пошту колегама који су часно 
положили своје животе у досадашњим 
ратним дешавањима. 

Након ЧОС-а обишли смо објекте у 
школском кругу, упозтнали се са новим 

начином обуке и видели реновиране 
интернате. После свега тога, настављено 
је дружење у ресторану школе.

Бившим ђацима 19. класе овај 
састанак и дан проведен у Школи, много 

је значио. Кажу да ће им дуго остати у 
сећању. 

28. класа
Испред такозваног малог интерната 

окупило се неколико десетина људи. 
Узвици, поздрави, гласан разговор, 
много питања, радост у очима. Ни ова 
класа до сада није није имала ни један 
састанак. Плашили су се да неће успети 
ни овај пут, пошто њихове Школе више 
нема. Успели су ипак да се сакупе 20. 

јуна 2009. године. 
Ученици сами организују своје 

годишњице, па је један од организатора 
овог сусрета, Жељко Бркић, задужио из 
сваког вода по једног представника и 
предложио да следећи састанак буде за 
пет година. 

Некадашње ђаке поздравио је 
помоћник директора Душан Поповић.

- Ја сам овде 32 године и сваког дана, 
верујте, видим нешто ново. Само обриси 
школске зграде остали су исти. Али ваш 
стари интернат је још увек на истом 
месту. Драго ми је што сад нисте прво 
отишли у бифе, него пред свој интернат, 
код оних 10 црта.

Замољен је затим да им се обрати 
неко ко је својим ученицима “четири 
године цедио сваку кап зноја”.

- Сами сте рекли да никад нисте 
били спремнији него овде - казао је 
њихов професор специјалног физичког 
образовања, Јанош Копас. - Многи од 
вас од матуре нису крочили у своју 
кућу. А ово је ваш дом. Свака ваша 
добронамерна критика ће нам добро 
доћи. Многи ме питају како смо могли 

да дозволимо да се угаси Школа. Права 
реч је трансформација, не гашење. 
Видите ову халу? Овде се одвијаjу многа 
такмичења. То је добро. У садашњем 
начину обуке има много новина. Рецимо, 
полицајац ментор који је мајстор свог 
заната! Ви сте способни за то. Будите 
што боље информисани! Допринесите 
да ова служба буде што боља. И дођите 
нам чешће. 

Јасна Обрадовић

Годишњице матуре

19. класа

28. класа
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Испраћај запослених који су током 
године отишли у пензију, крај одлазеће и 
долазак нове године, прославили смо 29. 
децембра 2009. 

Свима њима, као и мр Јаношу Копасу, 
бившем наставнику специјалног физичког 
образовања у нашој школи и досадашњем 
начелнику Управе за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку, 
честитали су помоћник начелника Сектора 
финансија, људских ресурса и заједничких 
послова Љиљана Тришовић Фелбаб, заменик 
начелника Управе мр Божидар Оташевић и 
директорка Школе - Центра госпођа Биљана 
Пушкар, која је том приликом рекла:

-  Данас испраћамо у пензију 
тринаесторо наших радника. Свако од њих 
допринео је на свој начин да изведемо 
реформу Средње школе унутрашњих 
послова у Центрa за основну полицијску 
обуку. Посла је било пуно и сви они су се 
трудили да иду испред млађих колега, да 
својим примером покажу какав треба да 
буде припадник Министарства унутрашњих 
послова. Само на такав начин можемо даље 
да напредујемо.

Надам се да ће им овај нови период 
у животу који наилази, бити подједнако 
успешан и да ће те дане трошити заједно са 
својом породицом у задовољству и срећи.

Одлазећи из ове школе, свако понесе 
толико сећања - на колеге са којима је 
радио, на многе генерације ученика, 
безбројне доживљаје, успоне и падове у 
раду, путовања и дружења - да би се могао 
написати по један роман. Могао би, али се 
не напише, него све те успомене остану као 
трајна вредност и онога ко је отишао, и нас 
који смо још овде. 

Набројаћемо зато (азбучним редом) оне 
који су током 2009. године отишли у пензију,  
навести само места на којима су радили и 
неколико података из њихових биографија.

Аница Вујовић рођена је 1950. у 
Новом Саду, где је и завршила Филозофски 
факултет – група за јужнословенске језике. 
У СШУП-у радила је од 3. 3. 1975. године 
као библиотекарка, стручни сарадник - 
аналитичар, наставник дактилографије и 
тренер за област комуникације. Како сама 

каже – у школском кругу се осећала 
као у свом дворишту, јер је и њен 
отац радио у Школи.

Богдан Ковачевић рођен је 
1959. у Главици код Санског Моста у 
БиХ. По занимању је аутомеханичар 
и возач”Д” категорије. Од 1. 4. 
1995. био је возач возила за посебне 
намене. 

Ксенија Манојловић рођена 
је 1959. у Новом Саду. Ту је и 
студирала електротехнику на 
Факултету техничких наука. Од 20. 
11. 1993. предавала је рачунарство 
и информатику, а од 1. 5. 2007. 

информациони систем МУП-а. Поред низа 
презентација о Школи – Центру, аутор је и 
уџбеника Рачунарство и информатика. 

Слободан Марић рођен 1948. у Новом 
Саду. Завршио је Школу ученика у привреди. 
Од 2. 2. 1987, пуне 23 године, бринуо је 
о томе да нам учионице, канцеларије и 
собе буду топле. У пензију је отишао као 
руковалац котларнице и монтер централног 
грејања.

Петар Николић рођен 1947. у Неузини 
код Сечња. Дошао је у СШУП 1. 11. 1994. 
и све ове године радио је као столар. То је 
подразумевало врло различите послове 
- од ситних поправки, до израде кулиса за 
сценографије. Син Срђан био је ученик 
Школе и ради као полицајац.

Биљана Обрадов рођена је1959. 
у Сремској Митровици. Завршила је 
Економски факултет у Београду. Од 1. 9. 
2002. предавала је рачунарство и 
информатику, а од 15. 10. 2004. 
информациони систем МУП-а.

Живан Попадић рођен  
1959. у Бијељини у БиХ. Након 
Више школе унутрашњих по-
слова, завршио је Факултет 
за безбедност и општествену 
самозаштиту у Скопљу. У СШУП-
у је радио од 1985. до 1999, од 
2003. до 2004. и од 2007. до 2009. 
када је пензионисан као заменик 
начелника класе.

Душан Поповић рођен 1959. 
у Ивању у Црној Гори. После 
основне, дошао је у Средњу 
школу унутрашњих послова у 
којој је остао радећи до краја свог 
радног века. Правни факултет, 
пословно-правни смер, завршио је у Новом 
Саду. Од 1977. године био је  приправник 
- милиционар, радник на средствима везе, 
командир вода, васпитач-командир вода, 
начелник класе у чину потпуковника, а од 
15. 11. 2001. помоћник директора, у звању 
полицијског саветника. 

Мирко Тодоровић рођен 1959. у 
Предражићима код Завидовића у БиХ. 
Завршио је Средњу школу унутрашњих 

послова и радио од 1. 3. 1993. као инструктор 
за обуку у вожњи за А и Б категорију. 
Стотине ученика ове школе положиле су 
возачки испит и добиле возачку дозволу 
захваљујући њему.

Ненад Томин рођен 1959. у Новом 
Саду, где је и завршио Правни факултет. У 
Одељењу криминалистичке полиције радио 
је од 1988. године. Од 1. 5. 2007. предавао 
је криминалистику (на Клиси и у Школи) 
и био руководилац актива. Многи ученици 
понели су са часова криминалистике део 
његовог богатог професионалног искуства.

Стана Тимотић рођена је 1950. 
у Невесињу у БиХ. Правни факултет 
завршила је у Новом Саду. Од 20. 8. 1998. 
предавала је увод у право. Пензионасана као 
шеф Одсека за персоналне, радно-правне и 
опште послове, главни инспектор.

Мирко Умићевић рођен је1959. у 
Бачу. Завршио је Правни факултет у Новом 
Саду. У СШУП био је као приправник, 
командир вода, а затим је од 26. 3. 1988. 
предавао је увод у право, правила службе 
у ОУП и криминалистику. Од 1993. до 
1996. био је оперативни радник Суп-а Нови 
Сад. Предавао је криминалистику и био 
помоћник руководиоца Курса за полицајце 
у Куршумлијској Бањи. Од 1. 5. 2007. био је 
координатор Центра за основну полицијску 
обуку. Мада није био једини коме је ово 
била друга кућа, сигурно је био изузетан по 
својој педантности и посвећености послу.

Бранислав Шатрић рођен је 1960. 
у Руми. Факултет за менаџмент завршио 

је у Новом Саду. У je СШУП радиo од 15. 
11. 1994. године као васпитач – командир 
вода, наставник  правила службе у МУП-
у, руководилац актива и организатор 
практичне обуке полазника, као главни 
полицијски инспектор. Увек спремном 
да помогне, људи су му се обраћали са 
различитим проблемима.

Мирјана Вејновић 
Јасна Обрадовић

Господари свог времена

Данас и јуче
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Двогодишњица оснивања Интер-
националне полицијске асоцијације 
регије Нови Сад прослављена је у Школи 
- Центру 25. 11. 2009. године. 

Почасни гост био је Њ. к. в. пре столо-
наследник Александар Ка ра ђорђевић. 
Обраћајући се пред седнику Извршног 
савета ИПА Регије Нови Сад (огранка 
ор га низације за Јужнобачки округ) 
Милораду Петковићу, начелнику Управе 
за стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку мр Јаношу 
Копасу,  директорки Школе - Центра 
Биљани Пушкар, Милан Милошевићу 
из Бироа за међународну сарадњу и 
европске интеграције, гостима из Србије 
и иностранства, престолонаследник 

Карађорђевић је истакао да криминал не 
познаје ганице, те је важно да полиције 
различитих замаља сарађују, да би 
обезбедиле сигурност сваком грађанину.

Након што је приказан промотив-
ни филм о Асоцијацији, уручене су 
захвалнице за помоћ и подршку у 
раду ИПА: престолонаследнику Ка-
рађорђевићу, Радио-телевизији Вој-
водине, Факултету за правне и по словне 
студије и СШУП – ЦОПО-у. 

Гости су затим имали прилику 
да виде неке од простора у којима се 
обучавају полазници Центра - Тактичку 
кућу и реновиране учи онице.

J. Обрадовић

ИПА Регија Нови СадИПА Регија Нови Сад

Прослава друге годишњице
Пријатељи широм света

Ученици Средње школе унутрашњих послова су одлазили на Бели двор 
на пријеме за најбоље матуранте. Међу ђацима свих средњих школа у 
Србији, они су се разликовоали по свечаној униформи, ставу, поздраву. 
Ми смо годинама долазили као гости у Ваш дом. Ово је први пут да сте 
Ви у нашој кући.
- Да, сећам се ваших ђака - рекао је за наш лист Њ. к. в. Александар 

Карађорђевић. - Први 
пут сам овде и врло 
сам задовољан да сам 
дошао данас код вас. 
Ово је лепа школа, 
европског, светског 
нивоа. Добро је за 
нашу замљу да има 
овако прворазредну 
установу.

Ингер Лиа-Столесен, пред-
став ница ИПА Норвешке, пре-
нела је поздраве председника 
Асоцијације своје земље. Она је 
поставила питање зашто би неко 
требало да буде члан ИПА.

- Један од разлога је што ми 
чланство у ИПА отвара врата 
у професионалној сарадњи. 
Поред тога, имам пријатеље 
широм света. Имала сам прилику 
да путујем у многе земље, па 
могу да кажем да су људи из 
Србије најгостољубивији. Поред 
професионалних активности, ви 
се и јако лепо дружите. Покушаћу 
да бар део тога пренесем у 
Норвешку, али и да покренем 
иницијативу о сарадњи чланова 
Асоцијације наших двеју земаља.
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Посете

Делегација из Казахстана
Организацијом за европску безбедност 

и сарадњу 2010. године председав 
Казахстан. Делегација у којој су била и два 
представника ове земље, посетила је Школу 

- Центар у Сремској Каменици 2. 9. 2009. 
године. Чланови делегације су били: г. Акан 
Рахметулин, заменик сталног представника 
Казахстана при ОЕБС-у, г. Акар Усин, аташе 
у сталној мисији ове земље при ОЕБС-у, г. 
Олег Терасименко, виши политички саветник  
у Секретаријату ОЕБС-а у Бечу, г. Том Мур, 
заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији и г. 
Стиг Мансон, руководилац Програма за обуку 
полиције ОЕБС (који је недавно ту функцију 
преузео од г. Паола Косте). Госте су дочекали: 
саветник министра МУП-а  Горан Милошевић, 
тадашњи начелник Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и 
науку мр Јанош Копас, представници Управе 
и Школе - Центра.

У име Министарства унутрашњих послова 
наше земље делегацију је поздравио  мр 
Копас и упознао је са организацијом Управе, 
реформом СШУП-а у ЦОПО и начином обуке 
полицајаца у нашој земљи. 

Током обиласка круга школе, гости су 
имали прилику да виде савремено опремљене  
учионице, Тактичку кућу и интернат. 
Ови објекти реновирани су и опремљени 
захваљујући средствима које су обезбедили 
Влада РС, МУП и донатори из иностранства, 
међу којима је и ОЕБС.

Градоначелник Новог Сада, господин 
Игор Павличић, помогао нам је да, као и 
обично, будемо добри домаћини и госте 
испратимо пригодним поклонима, који ће 
их подсећати на боравак у Новом Саду и 
Сремској Каменици.

Ј. Обрадовић

Саветовање у Врњачкој 
Бањи

Осми међународни стручни скуп, чија 
је тема била “Унапређење полицијских 
послова - безбедности саобраћаја”, одржан је 
у организацији Управе саобраћајне полиције  
и Фондације “Ханс Зајдел” од 11. до 13. 11. 
2009. у Врњачкој Бањи.

Овом Саветовању је, уз учеснике из 

десетак земаља, из Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и 
науку присуствовоао тадашњи начелник мр 
Јанош Копас, а из Школе -  Центра полицијски 
саветник Раде Богојевић.

- Тема нашег рада је Проблематика 
трансфера знања из области безбедности 
саобраћаја у ЦОПО-у - рекао нам је г. Богојевић. 
- То је заједнички рад, чији смо аутори Милан 
Илић, Данило Аврамовић и ја. На овом 
скупу се говорило о занимљивим и корисним 
темама, као што су: Актуелни проблеми у 
примени (националних) закона о безбедности 
саобраћаја, са посебним освртом на примену 
казнених поена, искључења возила и возача 
из саобраћаја, процесуирање прекршаја; 
Процедуре и стандарди у раду саобраћајне 
полиције на превенцији саобраћајних 
незгода; Контрола брзине кретања моторних 
возила у функцији безбедности саобраћаја; 
Паневропски коридор 10, безбедност и 
проток саобраћаја, са освртом на актуелне 
информације и пројекте који се односе на 
коридор 10. 

Ј. О.

Гости из Бањалуке
Још на промоцији прве класе ЦОПО-

а, представници Полоцијске академије из 
Бањалуке пожелели су да дођу поново у 
Сремску Каменицу. У студијској посети Центру 
боравили су од 9. до 11. 12. 2009. године, 

размењујући искуства и успостављајући 
нове контакте, инспектор координатор за 
основну и специјалистичку обуку Жељко 
Спасојевић, сарадница на развоју и контроли 
НПП Драгица Марковић и Зоран Јовановић, 
инспектор на наставном предмету Послови 
полиције и правила понашања.

   - Потпуно је природно да људи с две 
стране Дрине сарађују, јер им је судбина вазда 
била заједничка - рекао је том приликом главни 
полицијски инспектор мр Божидар Оташевић, 

заменик начелника Управе за стручно 
образовање, способљавање, усавршавање и 
науку.

Гости су имали прилику да се упознају 
са реформом основне полицијске обуке, 
Наставним планом и програмом, ситуационом 
наставом у тактичкој кући, обуком у филмској 
стрељани, начином вредновања и оцењивања 
полазника...

- Циљ наше посете је био да усавршимо 
свој Наставни план и програм, - рекла нам је 
госпођа Драгица Марковић. - Желели бисмо 
да искористимо ваша искуства, у складу са 
својим могућностима. Много смо чули и 
видели овде током ова два дана.

- Имала сам прилику да у Даниловграду 
видим презентацију ваше Академије, коју сте 
баш Ви изложили. Била сам одушевљевљена! 
Могли бисмо и ми од вас много тога научити 
- казала је дректорка Школе - Центра Биљана  
Пушкар.

- Да, ми не располажемо оваквим 
простором као ви, али имамо на пример 
ситуациони стан и полицијску станицу - 
додала је госпођа Марковић и објаснила на 
који начин је конципирана обука у бањалучкој 
Академији.

- Имамо два нивоа основне полицијске 
обуке. Након завршеног првог, који је попут 
вашег, постаје се полицајац. Други ниво 
је предвиђен за већ запослене, са високом 
стручном спремом, али без полицијског 
образовања. Обука за њих траје 18 седмица. 
Поред тога, имамо и специјалистичку обуку, 
на захтев надлежних управа, у складу са 
потребама.

Ј. О.

Словенци 
Школу - Центар су 19. 1. 2010. године, у 

пратњи господина Живорада Арсенијевића 
из Бироа за међународну сарадњу и европске 

интеграције, посетили представници 
Полицијске академије у Словенији - мр Франц 
Космач директор Академије, Дамјан Жагар 
руководилац Тренинг-центра и господин Бојан 
Лунежник полицијски аташе при Амбасади 
Републике Словеније у Београду. 

Размењена су искуства у раду и у 
реформи полицијског образовања. Током 
разговора установљене су многе сличности 
како у  раду, тако и  у проблемима са којима 
су се обе институције сусретале. Обострано је 
изражена жеља да се успостављена сарадња 
настави.

З. Л.
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Око 30 могућих кандидата ромске 
националности, који испуњавају основне 
услове за упис у ЦОПО, имало је 20. и 
21. 10. 2009. године прилику да се упозна 
са начином обуке и условима живота у 
Центру. 

Ова студијска посета организована 
је под покровитељством Мисије ОЕБС-
а у Србији у сарадњи са МУП-ом и 
Министарством за људска и мањинска 
права.

Госте је поздравила и пожелела 
им добродошлицу госпођа Биљана 
Пушкар, директорка Школе – Центра. 
Она је објаснила да је циљ ове посете 
промовисање полицијског позива у 
ромској популацији. 

- Потрудићемо се да вам представимо 

начин на који се наши полазници 
обучавају и да вам покажемо услове у 
којима овде живе. Надам се да ћете, када 
се вратите у средине из којих долазите, 
о ономе што ћете овде видети причати 
својим друговима и рођацима. Ви ћете 

бити наша најбоља реклама.
Након поздравне речи госпође 

Пушкар, присутнима се обратила 
госпођа Дајана Фалони, која руководи 
Одељењем за демократизацију 
Мисије ОЕБС-а у Србији.

- Драго ми је што овде видим 
вас 30 - рекла је госпођа Фалони.  
-  Организовали смо ову посету  да 
охрабримо вас, младе људе и да вам 
пружи могућност да видите како 
функционише полицијска обука. 
Интерес свих нас је да радимо 
заједно, како бисмо обезбедили 
безбедност у Србији.

Са начином селекције, условима 
уписа, животом и радом у Центру 

госте су упознали  начелник Управе за 
стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку, мр Јанош Копас, 
координатор ЦОПО-а Мирко Умићевић, 
начелници, тренери и сарадници. 

Девојке и младићи, од којих су 
неки матуранти, а неки су завршили 
четворогодишњу средњу школу, имали су 
прилику да сазнају како изгледа пријемни 
испит за упис у Центар. Могли су и 
сами покушати да реше психо-тестове, 
тестове језичке културе и познавања 

правописних правила српског језика и да 
виде шта се тражи на испиту из физичке 
спремности.

Своје животне приче, искрено, 
једноставно и топло, испричали су им 
њихови сународници, господин Дејан 
Живковић из Прокупља, који је као 
одличан ђак, један од 10 најбољих у 
класи, 1989. године завршио СШУП 
и апсолвенткиња правног факултета у 
Новом Саду, Биљана Николић. 

- За нас је најважније да се школујемо 
- истакла је госпођица Николић. - Ми 
смо сиромашни, јер смо нешколовани. А 
нешколовани смо, јер смо сиромашни.

Јесте тешко, али вреди се борити. 
Много напорних дана и непроспаваних 
ноћи је потребно да би вам професор 
на факултету, после положеног испита, 
рекао: “Честитам Вам, колегинице!”  

Ја сам из Силбаша. Моји родитељи 
су јако сиромашни, завршили су само 
основну школу, и то једва. Имају нас 
три сестре и све три ћемо доћи до 
неке дипломе. Ја могу да студирам, јер 
сам добила стипендију захваљујући 
афирмативним мерама које се сад 
спроводе, а била сам и добар ђак.

Желим да наставим студије, занима 
ме малолетничка делинквенција. Има 
пуно наше деце којој треба помоћи. 
Превенција, откривање криминала и 
помоћ младима - за мене би била највећа 
сатисфакција.

 Гости, који су дошли из раличитих 
крајева Србије, у друштву групе 
полазника Центра обишли  су Нови Сад 
и Петроварадинску тврђаву. 

Ј. О.

Посете

Школовањем против сиромаштва
Како се обучавају полицајци

Средњошколци из Алибунара, Бачког 
Петровца, Руског Крстура и Сенте 
боравили су 4. децембра 2009. у Сремској 
Каменици. Преко 50 девојака и момака, 
представника националних мањинских 
заједница, имало је прилику да се упoзна 
са условима уписа у Центар, начином 
полагања пријемног испита и обуком.

- Ја вас молим, будите амбасадори! 
- рекао им је Золтан Јегеш, покрајински 
секретар за образовање. - Причајте 
својим друговима о овој школи, којој 
ћемо ми дати сву могућу помоћ. Желим 
вам леп и угодан дан који ће вас испунити 
новим сазнањима. Радо бих остао са 
вама, да научим све оно што ћете ви 
имати прилику да научите.

- Колико МУП придаје пажње 

мањинским заједницама, види се 
већ по томе што смо промотивни 
матријал уочи расписивања конкурса 
за упис у  Центар и психо-тест, 
превели на девет језика - рекла је 
директорка Школе - Центра, госпођа 
Биљана  Пушкар, која је ђацима и 
њиховим професорима говорила о 
променама које су се у овој установи 
догодиле и представила им нов 
начин обуке у којем полазници “уче 
играјући се”. 

Након обиласка савремено 
опрем љених учионица, тактичке 
куће, спортске хале и филмске стрељане, 
гости су са својим домаћинима отишли 
на ручак.            

О пријемном испиту, говорили су 

Данијела Пап - психолог, Маријана 
Милановић - комуниколог и Драгослав 
Илић - тренер општефизичих припрема 
- кондиционирања.

Ј. О.

Говорило се на пет језика
Посетили су нас ђаци из Војводине
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Свих дана трајања 54. Сајма 
књига у Београду, од 26. 10. до 1. 11. 
2009. године, на заједничком штанду 
МУП-а, на којем су се представили 
КПА и СШУП - ЦОПО, боравили 
су по двоје студената и полазника, у 
свечаним униформама.       

- Иако се Школа - Центар не бави 
издавачком делатношћу, ми годинама 
имамо своје острвце у овом “мору 
књига” - каже директорка Биљана  
Пушкар. - Полазници 2. и 3. класе, 
који су били дежурни на Сајму, имали 
су задатак да посетиоцима штанда 

објасне какве су се то промене 
догодиле у начину школовања за 
занимање полицајца. 

Поред заинтересованих за обуку 
у Центру, међу посетиоцима нашег 
штанда били су и многи познати 
гости.       

У петак, 30. октобра, на Сајму 
су били и полазници 2. и 3. класе, 
тренери и запослени у Школи - 
Центру. 

- Посетили смо и Сајам 
образовања “Звонце”, који се одр-
жавао у суседној хали - рекао нам 
је Станко Мићановић, 3/2.  - Деличи 
смо летке и обавештавали посетиоце 
о нашем учешћу на Сајму књига - где 

се налази наш штанд, како се сада 
зове ова установа, адреса и телефони 
Школе - Центра, сајт и све друго што 
их је занимало.       

 У суботу, 31. 10, изненађење 
је доживео Душан Јовановић 2/4, 
приликом промоције Шпиритус-
бенда. 

- Плесао сам са непознатом 
дамом, која ме је позвала да одиграмо 
један бразилски плес - каже Душан. - 
Пошто сам био у свечаној униформи, 
а умем и да играм, сви  присутни су 
били одушевљени. Нешто касније, 
у разговору с њом, искористио 
сам прилику да обавестим своју 
партнерку и о обуци у Центру. Имали 
смо задовољство и да се  упознамо 
са писцем Ендру Дејвидсоном.    

Ј. О.

Били, видели...

Сајам књига
Заронили међу наслове

Путокази
Униформе, борилачке вештине и музика

На 6. међународном сајму 
образовања «Путокази», одржаном 
у Новом Саду од 18. до 20. 2. 2010. 
године, велико интересовање по се-
тилаца привукао је штанд МУП-
а, на којем су се представили 
Жандармерија, САЈ, ПТЈ, КПА и 
СШУП - ЦОПО.

На централној презентацији, у 
Конгресној сали Мастер центра, 
заменик  директора Мирослав Ми јаи-

ловић говорио је о условима за упис 
и начину обуке у Центру, а продекани 
- проф. др Жељко Никач и проф. др 
Горан Бошковић, о студијама на 
КПА. 

Пријатно изненађење био је 
наступ ведре и непосредне поп-
певачице Гоце Тржан.

Гости Сајма и Центра тога 
дана су били ученици (њих 50) из 
пет београдских средњих школа. 

Матуранти су са посебном пажњом 
пратили наступ полазника 3. класе 
Центра, који су  приказали полицијску 
вештину самоодбране.

- Ова посета је пун погодак - 
казала нам је Слађана Јањетовић, 
школски психолог Саобраћајно-тех-
ничке школе из Земуна. - Поред свега 
што су сазнали о начину на који се 
постаје полицајац, ђаци су имали 
прилику и сами да виде у каквим се 
условима овде живи и учи.

Ј. О.
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Крсна слава је појам који је тешко 
превести на стране језике – рекао је 
свештеник Јовица Јовановић, парох 
сремско-каменички, на  Светосавској 
академији у Школи – Центру, 27. 
јануара 2010. године. 

Након што је пресечен 
славски колач, изведен 
је програм који су са 
децом из Дечијег села 
у Сремској Каменици 
припремили њихови вас-
питачи Теодора Пивар, 
Здравко Крунић и Раденко 
Кондић. Од малишана 
смо чули Химну светом 
Сави и избор из народних 
предања о овом светитељу. 
Поздрављени су топлим 
аплаузом, посебно мала 
Рада Сали, која има само 
шест година.

За поетски рецитал и 
избор музике заслужни 

су полазници 3. класе Центра и 
професорице Радојка Врањковић, 
Маријана Милановић и Весна 
Ковачевић. 

Ј. О.

Били, видели...

Светосавска академија

Чувар мира

Мирослав Галић, самоуки 
сликар који је, по речима мр 
Данила Вуксановића, из посебне 
нужде открио да једино цртање 
његовим рукама и души дарују 
спокојство, изложио је своје  бојене 
цртеже, на којима су представљени 
фрушкогорски манастири, у клубу 
Школе - Центра 2. 2. 2010. године. 

- Сви смо ми чувари нечега - рекла 

је на отварању изложбе директорка 
Биљана Пушкар. - Господин Галић 
и манастири су чувају наш дух 
и културу, а полиција - физичко, 
материјално наслеђе. 

У времену у којем се обележава 
500 година манастира Крушедола, 
ово је наш допринос том јубилеју.

Изложбу је отворио новинар и 
позоришни критичар Богдан Мак-
симовић, уредник уметничког про-
грама Клуба културе «Каром» из 
Сремских Карловаца. Надахнуто и 
импресивно, стихове песме Милана 
Ракића На Гази Местану, говорио је 
драмски уметник Александар Шаца 
Матић.

- Са посебним задовољством 
истичемо да је презиме Галић уткано 
у историју ове установе – каже 
иницијатор ове поставке Миленко 
Калацун. – Сликарев отац је завршио  
школовање овде, у Сремској Ка-

ме ници као ђак прве послератне 
генерације 1946. године.

Јасна Обрадовић
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У Србији је различитим манифестацијама  
обележен 14. јун, Светски дан давалаца 
крви, који се  као годишњи догађај одвија 
под покровитељством министара здравља 
свих земаља чланица Светске здравствене 
организације. То је прилика да се још једном 
изрази захвалност свим даваоцима крви и 
волонтерима који су дали свој допринос у 
прикупљању довољних количина безбедне 
крви, као и да се у читавом свету на виши ниво 
подигне свест о потреби за крвљу и њеним 
компонентама - наведено је у саопштењу 
Института за трансфузију крви Србије. 

Тим поводом, у Новом Саду је 15. 6. 
2009. године одржана свечаност у Градској 
скупштини.

Присутнима се обратила начелница 
Градске управе за здравство Мила Уверић - 
Радовић, честитала им Светски дан давалаца 

крви и саопштила да ће у Београду 23. јуна 
председник Републике уручити граду Новом 
Саду признање за најхуманију средину, за 100, 
75 и 50  добровољних давања крви.

Она је уручила висока признања 
вишеструким даваоцима крви и 26 плакета, 
које је добило: 9 средњих школа, 5 факултета 
и 12 колектива.

Плакету за најхуманију средину у 2008. 
години, додељену СШУП - ЦОПО примила је 
директорка, гђа Биљана Пушкар.

Проф. др Мира Говорчин, шеф катедре за 
радиологију  Универзитета у Новом Саду – 
Медицински факултет, поздравила је присутне, 
честитала Светски дан давалаца крви и 
истакла да је Нови Сад са 7,06 % добровољних 
давања крви најхуманија средина. Такође се 
захвалила свим добровољним даваоцима крви 
поручујући да чувају своје здравље како би 
сачували животе многих.

У име директора Завода за трансфузију 
крви др Чедомира Гавранчића,  обратила 
се др Слободанка Спасовић,  поздравила 
све организаторе и учеснике ове акције. 
Поручујући им да остану верни свом 
опредељењу,  уручила је пригодне поклоне 
(ручне часовнике).

У име награђених захвалио се Душко 
Радојчић, сарадник волонтер и рекао: “Сви 
смо шампиони, играјући ову игру.”

На крају се присутнима обратила 
и председница Удружења еминентних 
добровољних давалаца крви Новог Сада 
“Изворни клуб 100”, Мирјана Курбалија, која 
је нагласила да је Нови Сад, од 1997. године 
до данас, дао 181 еминентног даваоца крви.

Свечаност је завршена коктелом у холу 
Градске скупштине.

Најхуманији средњошколци
- Од освојених 26  плакета у 2008. години 

на нивоу града Новог Сада, девет су освојиле 
средње школе које су у редовима пунолетних 
ученика имале више од 40 % давања крви 
- рекла нам је др Слободанка Спасојевић из 
Службе мотивације давалаца крви, Завода за 
трансфузију крви Војводине.

Уколико се желе поредити најбољи међу 
најбољима, редослед на основу процената 
давања крви у 2008. години био  би следећи:

1.  СШУП - ЦОПО у Сремској Каменици:  
124,31%, или  634 давања крви;

2.  Пољопривредна школа са домом 
ученика у Футогу:  95,06%  (214 
давања);

3.  Машинска школа: 94,50%  ( 121 
давање);

4.  Економска школа “Светозар Милетић”:  
80,17 % ( 361 давање);

5.  Медицинска школа  “7. април”:  76,31% 
(247давања);

6.  Техничка школа “Јован Вукановић”: 
60,33% или 228 давања крви;

7.  Саобраћајна школа “Пинки”:  58%  или 
151 давање;

8.  Електротехничка школа  “Михаило 
Пупин “: 56,59% (223 давања) и

9.  Техничка школа “Павле Савић”: 43,24%  
или 61 давање крви.

- Велико је задовољство  сарђивати са 
овако дивним и несебичним младим људима! 
- казала је докторка Спасојевић.

Ј. Обрадовић

Признања добровољним даваоцимаПризнања добровољним даваоцима

Више од 600 пута дали крв
Плакета за најхуманију средину у 2008.

Полицијска школа из Сегедина и Школа 
- Центар из Сремске Каменице конкуришу 
за финансијска средства у оквиру програма 
Инструмент предприступне помоћи (ИПП, или 
IPA - ако је скраћеница енглеског назива Instru-
ment for Pre-Accession) прекограничне сарадње 
Мађарска - Србија, у области образовања.

Директори двеју школа, господин Чаба 
Бардоц и госпођа Биљана Пушкар, потписали 
су 22. 12. 2009. године заједнички споразум 
којим  аплицирају за пројекат “Границе без 
препрека”.

- Ово је један од наших првих корака 
ка придруживању европској породици 
полицијских школа - рекла је том приликом 
госпођа Пушкар. -  Циљ нам је да поред јачања 
професионалних капацитета наших служби 
ради делотворне примене закона, увођењем 
нових наставних технологија - учења на даљину 

са припремљеним наставним јединицама 
за учење прописа шенгенског споразума. У 
сегменту који се односи на учење мађарског и 
српског језика жеља нам је да унапредимо рад 
граничне полиције и полиције у срединама у 
којима живе припадници мањина са једне 
и друге стране границе, чиме се обезбеђује 
заштита темељних људских и мањинских 
права. 

Као придружени члан Пројекта, подршку 
МУП-у је дао Покрајински секретаријат за 
управу, прописе и националне мањине, на 
чему смо им захвални.

- Без обзира на то да ли ћемо добити 
ова средства, сарадња између наших двеју 
установа је могућа и треба одмах радити 
на задацима које смо осмислили - казао је 
господин Бардоц.              

Ј. О.

Прекогранична сарадња
Конкуришемо за средства фонда IPA (ИПП)
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Да ли сте се некада понашали  
насилно?

Већина људи би на ово 
питање одговорила негативно, 
али...

Сваки човек још у детињству 
искуси неки вид насиља, било 
да је у улози насилника, оног 
који трпи, или је једноставно 
сведок. Насиље представља 
сваки облик понашања којем је 
циљ намерно повређивање или 
наношење бола, било психичког 
или физичког. 

Потребно је разликовати 
агресивност као начин реаговања, 
од агресивног мотива и тежње да 
се агресивно поступи. Природна је 
реакција људи да реагују агресивним 
импулсом кад их други нападну. О 
агресивном мотиву говоримо када 

понашање није проста реакција 
на спречавање задовољства, него 
понашање које налази задовољство 
у самом агресивном акту. Насилно 
понашање има обично исти или 
сличан садржај, траје дужи период и 
насилник има моћ над жртвом.

О насиљу говоримо када постоји: 
1.  намера да се повреди друга 

особа,
2.  понављање истог облика 

понашања и  
3.  неуједначеност снага (однос 

јачи - слабији или група - 
појединац).

Директни облици насиља су 
ударање, гурање, вербалне про-
вокације, изнуђивање новца, уни-
штавање имовине жртве...

Индиректни облици насиља 
су суптилнији, више прикривени, 
а укључују намерно социјално 

искључивање жртве из 
круга вршњака, игно-
рисање, оговарање...

Последице оба облика 
су подједнако озбиљне.

Потребно је 
нагласити да директни 
облици насиља, поред 
физичких, могу имати и 
психолошке последице 
за жртву. Оне се могу 
огледати кроз психо-
соматске сметње, гла во-
боље, несаницу, јав љање 
осећања уса мљености, 
одбачености, па све 

до драматичних 
реакција као што 
је покушај само-
убиства.

Особе које су 
изоловане из дру-
штва, које другови 
игноришу, трпе ого-
варање и о њима се 
измишљају разне 
(обично ружне и 
неистините) приче, 
јесу жртве насиља.

Породица
Фактор ризика да се 

млада особа развије у 
насилника је и породица у 
којој влада емоционално 
хладна атмосфера, као 
и она у којој родитељи 
нису доследни у вас-
питним мерама. Ако 
дете у породици не види 
контролисање емоција, 
ако су ставови родитеља 
такви да подржавају 
или не санкционишу 
насиље, дете ће развити 

став да је насиље прихватљив облик 
понашања.

Насиље је показатељ да особа не 
зна на други начин да покаже љутњу. 
Љутња сама по себи није лоша - 
све емоције су потребне и корисне. 
Лош је начин исказивања емоције, 
уколико је то насиље.

Такође, стереотипни начин 
мишљења, систем вредности и 
менталитет, утичу на развој личности 
сваког од нас, могуће и негативно.

Зато не треба да заборавимо 
да на свакоме од нас лежи део 
одговорности за оно што се збива, 
макар за оно колико и како ми сами 
делујемо. Зато, уколико сте се некада 
понашали насилно, сетите се да је 
једина и права грешка - она која се 
не исправи.

Наташа Малешевић

Љутња није лоша, насиље јесте
О овој теми писаћемо у неколико наставака

Реч психолога
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Од данас се званично примењује нови 
Закон о безбедности саобраћаја на путевима. 
Подељене су брошуре за путовања. Уместо 
цене хотела, дате су цене прекршаја. Чисто 
сумњам да ћу стићи до неког хотела. Бар 
не са новцем да било који хотел платим. У 
неком грчу улазим у аутомобил. Светла, појас, 
дозвола, атест, наочари, трокут, прва помоћ... 
Бог ми помогао! Прекрстим се и кренем на 
посао.

Пропуштам огромну колону пужева у 
металним урнама и након 10 минута успевам 
да се укључим на главни пут. Након два 
километра заставља ме патрола.

- Добар дан, господине.
Полицајац је то рекао са таквим 

поштовањем, као да сам безмало председник! 
Беспрекорно салутирање. Јасно сам чуо звук 
потпетица. Свака му част! Морао сам том 
човеку стиснути руку. Такво обраћање обичном 
возачу! Школован полицајац! Отворио сам 
врата и пошао да му честитам. Да му кажем 
да је дивно видети таквог полицајца.

- Стани - рекао је мало јачим гласом, тек 
да ме заустави, али не уплаши.

- Та не бој се, везан сам -  кажем ја да се 
нашалим и ипак изађем. 

- Господине, то вам је 5.000 динара, 
напуштање возила без наредбе службеног 
лица.  Немате светлоодбојни прслук, 3.000 
динара. 

- Али, ја сам хтео само да вам честитам, 
стегнем руку и...

- Расправљате се са службеним лицем, 
5.000 и 5.000 динара јер нисте обавестили 
полицију да неко угрожава саобраћај. 

- Ко га угрожава? 
- Видели сте оног пешака како је 

претрачавао пут? 
- Па, јесам.
- А зашто то нисте пријавили? Пешак је 

угрозио безбедност саобраћаја! 
- Па нисам стигао! Ја бих...
- Нема везе - рече полицајац. - Негде ћете 

ипак и да стигнете. 
- А где? - питао сам. 
- Па до судије за прекршаје – рече он. - 

Уђите у возило господине!  
Шта ћу?  Ушао сам у возило. Полицајац 

ми се поново обратио са пуним поштовањем 
и респектом. 

- Колико је стар Ваш пас? 
- Који пас? 
- Па Ваш пас! Овај на задњем седишту, 

што није везан. Тај прекршај износи 3.000 
динара, а то што немате сигурносно седиште 
за њега, то је још 3.000, господине. 

- Али, то је пас! -завапих.
- Да, а он Вас може ударити силом од 3 

тоне и убити Вас!  
- Боже, стварно сте васпитани и едуковани! 

Хвала Вам што ми се тако фино обраћате и 
мислите на моју безбедност. 

- Служимо и штитимо. 
- Али, молив Вас, закаснићу на посао. 

Требало би да пожурим. 
- Не треба журити, господине! Тако ћете 

стићи само на гробље. 
- То Ви кажете? Али овом брзином нећу 

стићи на посао до подне? Могу ли да идем?
- Чекајте! - викну. - А колико још имате 

новца? 
- Па немам пуно, негде око 3.000 динара. 
- Одлично! Имате ли ви атест за плин. 
- Да! Имам! 
- А налепницу? 
- Коју налепницу? 
- Не знате за налепницу? 
- Не, стварно не знам?! 
- Добро, то Вам је таман 3.000. Убудуће да 

знате она је зелене боје и пише ТНГ. 
- Хвала лепо, господине полицајац. Могу 

ли сада да идем? Распашће ми се ауто када 
ради у месту. 

- Распасти?  Зар возите труо ауто? 
- Па ко још вози ауто стар 25 година,  а да 

није труо - рекох му. 
- Молим вас, изађите напоље - рече он. - 

Мораћемо да Вам упутимо возило на ванредни 
технички преглед. Имате ли још негде новца? 

- Па, имам у банци 10.000, за Нову 
годину? 

- Одлично!  Неисправан ауто 6.000 динара. 
Шта још да вам пишем? 

Полицајац, а још ми даје могућност да 
сам изаберем! 

- Стварно сте љубазни господине! Па, 
пишите... А извините, шта ако нисам више 
ништа крив?!

- Господине, возач је крив - увек! То 
запамтите! Да ли сте данас згазили неког? 

- Боже сачувај! Зашто бих неког згазио? 
- Па да вам напишем казну, забога! Раде 

ли вам светла? 
- Раде. 
- Па за шта да Вас казним? 
- Стварно не знам?  
- Оооо! Имате радар-детектор!
- Какав радар-детектор? То су ми 

наочаре. 
- Не, не! То су детектори - увеличавају, 

приближавају. Ваљда ја знам. Не расправљајте 
молим Вас. А 1.000 динара нека вам остане за 
аутобус, мада мислим да ћете закаснити. 

- Зашто бих закаснио? 
- Па док испишете све те казне... Не 

мислите да ћу ја да се смрзавам напољу и 
пишем?  Седите у аутомобил и почните. 

***
Након једног сата жестоког олимпијског 

трчања на посао, дођем до семафора. Станем 
на пешачки прелаз, кад ми зазвони мобилни. 
Знао сам...

- Па где сте ви? Касните! Делегација дошла 
пре сат времена! Јавите се у песронално. 
Лично сам се заложио за - 20%. То ће вас 
научити да не касните на посао! 

Шеф је прекинуо везу. Стајао сам 
на семафору као... Поглед ми застаде на 

полицајцу који ме је сликао. 
- О-хо-хо! Први дан новог закона, а ви 

причате на пешачком  прелазу. То је 3.000 
динара, а у присуству детета то вам дође још 
20.000. 

- Али то није моје дете! 
Полицајац ме загрли и рече:
- Видите, стварно мало личи на Вас.
- Па да, сувише мало.
- Е, то нека вам жена објасни зашто мали 

не личи више на Вас! Изволите признаницу за 
прекршај. Довиђења. 

***
Ааааааах! Пробудио сам се обливен 

знојем  и погледао на сат - 20 минута до седам! 
Сањао сам! Све сам сањао! За три минута сам 
био у колима.  Појас, светла, трокут, прва 
помоћ, буцна, резервни пнеуматик, дизалица, 
кубурцелна, налепнице, сијалице, извештај о 
незгоди, мс гуме -  идемооо! 

Када сам дошао на главни пут, нешто 
невероватно - сви миле, везани, упаљена 
светла. Милина! Нико не жури,  пешаци се 
пропуштају, поштују се знаци. Након два 
км зауставља ме саобраћајни полицајац. 
Уредно скрећем и заустављам возило, палим 
4 жмигавца, отварам прозор. 

- Добар дан, господине.
Војнички поздрав, као за председника, 

јасно чујем звук потпетица. 
- Изволите.
Пружио ми је брошуру са детаљима о 

новом Закону о саобраћају.
- Молим Вас, погледајте на шта треба 

да обратите пажњу. Ми не желимо да Вас 
кажњавамо, већ помогнемо да безбедно 
стигнете на циљ. Да ли имате сву неопходну 
опрему у возилу?

- Немам апотеку. 
- Молим Вас да набавите то што пре. 

Срећан пут, господине.

Како год прихватили нови Закон, он је 
пред нама. Као и сви закони има мана, као и 
оперативни рачунарски ситеми. Временом 
ће се то исправити. Дотле возите пажљиво и 
не гледајте све црно. Будите фини. Згужвајте 
ваше предрасуде, али не и аутомобиле. Наша 
деца расту и мисле да знају  да возе. Закон 
је можда строг а казне велике, али ни близу 
да ублаже тугу када се несрећа деси нашој 
деци. Деци која јуре у своју будућност новим 
аудијем А8, са  турбо мотором од 250 КС који 
убрзава од 0 до 100 за 30 секунди. 

И још нешто. Мој колега, ТВ техничар 
Славко из Футога, ме је замолио да напишем 
да је огорчен што се у скривеним камерама 
користи полицијска униформа. Спрдају се са 
полицијом и грађанима. Време је да се томе 
стане на пут.

Предраг Ласица

Из Пеђине сваштаонице

Брошуре за путовање
Уз нови Закон о саобраћају
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Нове казнене одредбе за главне узрочнике саобраћајних незгода у 
Немачкој важе од 1. фебруара 2009. године

Нова горња граница казнених одредби донеси више безбедности на 
немачким улицама. Она је усмерена нарочито на најчешће узрочнике 
саобраћајних незгода, као што су: неприлагођена брзина, опасно 
претицање, непоштовање права првенства, непоштовање црвеног 
светлосног сигнала и сувише мало одстојане.

Промене треба убудуће да повећају безбедност у саобраћају. Кад 
су у питању новчане опомене или погрешно паркирање, све је остало 
као и раније. Остало је непромењено и временско трајање забране 
управљања возилом. Погођени су нарочито они који јуре и гурају се и 
сви који се у саобраћају безобзирно понашају, а тиме угрожавају друге. 
Они од увођења нових казнених одредби плаћају веће казне. 

Према привременим стастистичким резултатима Савезне службе 
из 2008. године, број погинулих у саобраћајним незгодама износио је 
4.477. Узрок скоро свих незгода (95 %) је био људски фактор. У поређењу 
са другим европским земљама, новчане казне за учињене саобраћајне 
прекршаје у Немачкој су много ниже. Државе као Холандија, Велика 
Британија и Шведска, имају најбољи биланс саобраћајних незгода 
– тамо су новчане казне за опасне саобраћањне прекршаје много 
више. Прилагођавање горње границе, због тога је било сврсисходно и 
неопходно.

У Немачкој ће вас скупо коштати ако увредите полицајца
“Глупа краво”, “не препречуј ми пут” или “будало”: не баш фине 

титуле и називи животиња на отвореним путевима, нису реткост. 
Ко друге учеснике у саобраћају назива погрдним именима, или му 
драстичним речима саопштава шта мисли о његовим умећима за 
воланом, мораће дубоко да завуче руку у џеп. Нарочито ће вас скупо 
коштати, уколико увредите полицајца.

Према извештају ADAC-а за увреде ове врсте наплаћиваће се 
новчане казне у износу од 15 до 30 дневница. Колики ће тај износ 
бити, зависи од висине примања.  Увреде оних који мало боље зарађују, 
аутоматски и мало више коштају. За псовке као „fi eses Miststück“ (ђубре 
покварено) или „alte Sau“ (матора свињо), казне би могле на пример 
стајати око 2.500 евра. За показивање средњег прста („Stinkefi nger“) у 
просеку се плаћа 40 дневница. У поређењу са нето примањем од 2.500 
евра, то би била казна од 3.300 евра. Ко другом учеснику у саобраћају 
гестом покаже да је “луд”, проћиће мало боље: издвојиће 20 до 30 
дневница.

www.bmvbs.de, www.welt.de, www.bild.de                                           
   Превела Борка Галавић

Све више деце 
се избацује на улице 
сваке године како 
би зарађивала новац 
просјачећи, што 
стручњаци дефинишу 
као облик експлоатације 
или чак злостављања.

Они упозоравају да 
се деци просјацима не 
даје новац. ‘’Не треба 
ништа давати деци 
просјацима – ни новац 
ни ишта за јело, јер 
такав поступак наводи експлоататоре да децу сматрају лаким начином 
зарађивања новца,’’ каже Ферхат Сахин, потпредседник асоцијације 
Деца наде.

Подаци полиције указују на нагли пораст броја деце просјака 
у последњих неколико година; држава се критикује због заузимања 
пасивног става према овом проблему. Деца се обично шаљу на улицу 
у јадном стању – боса и у поцепаној одећи – како би привукла пажњу 
одраслих. Она седе уплакана у ћошку или иду за пролазницима, 
тражећи од њих да им дају новац да купе векну хлеба. Оно што тера 
децу на улицу да просе, међутим, није потреба да купе векну хлеба за 
јело, него их породице или групе приморавају да проводе сате и сате 
просјачећи. ‘’Ја сам био дете са улице 11 година и добро познајеам 
ситуацију’’ - истакао је Сахин.

Према извештају који је припремила Комора за трговину у Анкари 
каже се да ‘’просјачка мафија’’ киднапује малу децу и присиљава их да 
просе након што су им нанете такве повреде да она остају инвалиди. 
Деца се физички сакате у раном узрасту. Банде организованог 
криминала користе крајње нехумане методе како би осакатиле децу 
просјаке. Касније се она приморавају да просјаче на улицама. Деца се 
обично не сећају када и како су осакаћена.

У круговима организованог криминала деца се такође ‘’изнајмљују’’ 
од својих породица у источној и југоисточној Турској и терају се да 
просе у градовима на западу. ‘’Та деца живе у беди и обично су жртве 
сексуалног злостављања. Туку их и чак муче ако не успеју да донесу 
новац својим старешинама. Због тога, ова деца прибегавају крађи 
и отимању ташни како би дошла до новца који од њих криминалци 
траже,’’ истиче се у извештају.

‘’Има око 5.000 младих одраслих особа на улицама Истамбула које 
користе дрогу. Међутим, број деце просјака је још већи. Држава треба 
одмах да предузме мере како би у старту спречила приморавање деце 
на просјачење’’ рекао је Сахин.

http://www.todayszaman.com/tz-web/news-190239-experts-warn-
against-growing-number-of-child-beggars.html

Превела Сања Антић

Sprechen Sie Deutsch?Sprechen Sie Deutsch? Do You Speak English?Do You Speak English?

Казне за поган језик

Да закон нема милости ни према познатим личностима 
уколико оне друге вређају, осетио је на својој кожи 2003. године 
познати немачки професионални фудбалер Стефан Ефенберг. Он 
је погрдним именом ословио једног полицајца, па је због тога био 
кажњен новчано са 10.000 евра. Према његовој изјави, службенику 
је још пожелео и “пријатно вече”.

Деца просјаци
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Спортска надметања друге и 
треће класе Центра трајала су од 
16. 11. до 19. 11. 2009. године. Оно 

по чему се ово такмичење издваја од 
претходних међукласних такмичења 
јесте то што  су се сада први пут 

такмичиле женске екипе. Публика је 
била одушевљена.

Након такмичења, носиоци свих 
активности, главни инспектори - 
Драгослав Илић, Стево Кривокућа, 

Драгутин Умићевић и Перо Калкан, 
изабрали су најбоље такмичаре и 
тимове у свим дисциплинама.

Спорт

Цуре играју фудбал
Друга класа је победила

Спорт и разонода
Прославили успехе

Последњег четвртка у години полазници 2. и 3. класе 
Центра су организовали “Вече дружења и забаве”. Повод су 
били новогодишњи празници као и додела  награда освојених 
на међукласном спортском такмичењу, одржаном у новембру 
2009. године.    

- Изузетно задовољство ми је што данас, у духу латинске 
изреке “У здравом телу, здрав дух”, сумирамо резултате у 
2009. години у којој смо сви заједно учили да пилотирамо са 
другом класом, и у чему смо грешили са другом, исправљали 
смо са трећом - рекла је том приликом  директорка Центра 
Биљана Пушкар. - Надам се да је општи утисак, да нам је лет 
био изузетно добар и сигуран и да ће наши млади копилоти, са 
стеченим знањем и потребном  сигурношћу бити у стању да 
следеће године самостално обављају посао којем смо их учили. 
У то име свима желим да се захвалим и честитам на постигнутим 
резултатима. Нашим спортистима, честитајући на освојеним 
одличјима, желим да им и резултати у раду буду подједнаки. 
Ово је прилика да вам честитам и предстојеће празнике. 
Вама и вашим породицама желим да у срећи и задовољству 
проведете заједничке тренутке, којих је нажалост тако мало, а 
на професионалном плану, остварење жеља и добру временску 
прогнозу. У то име, живели!

Након вечере, водитељи прогрма, Сања Глишић и Милан 
Станковић, најавили су своју колегиницу Весну Томашевић, 
која је врло лепо отпевала две изворне народне песме. Уследило 
је уручење награда најбољим екипама и спортистима. Све 
писутне су насмијали успешни и оригинални имаитатори - 
Његош Бојановић, Александар Ђорђевић и Марјан Ракић. 

- На крају вечери сви смо се мало опустили, певали  и играли 
уз оркестар полазника друге класе – каже  Сања Глишић,3/2. 
– Нажалост, имали смо времена само до 23 часа, а били  смо у 
таквиом расположењу да је дружење могло трајати до јутра.

Елвир Дурмишевић, 3/3
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Најбољи играчи међукласног  
турнира 2. и 3. класе су:

1.  мали фудбал (м) – Милић 
Слободан 3/1, 

2.  кошарка – Филиповић Марко 
3/7, 

3.  стони тенис – Бошкан 
Александар 2/1, 

4.  шах – Јовановић Никола 2/5, 
5.  мали фудбал (ж) – Дошен 

Милана 2/3,   
6.  одбојка (ж) – Узелац Тијана 

2/4.   
Стручни сарадник за ваннаставне 

активности Перо Калкан 

Спорт

Одељењска такмичења
У склопу ваннаставних 

активности ЦОПО-а за полазнике 
друге и треће класе, од 5. до 25. 
11. 2009. године, одржано је 
Одељенско првенство у следећим 
спортским дисциплинама: мали 
фудбал (м), кошарка, стони 
тенис и шах. Да је турнир успeо, 
показује број полазника који 
су активно учествовали - њих 
196, што је 68,5% укупног броја 
полазника у обе класе.

Победници турнира у 2. класи  
су: мали фудбал (м) –  5. вод, 
кошарка  – 1. вод, стони тенис 
– Александар Бокшан, 1. вод, шах 
– Никола Јовановић, 5. вод.

И у 3. класаи најбољи у малом 
фудбалу (м)  био је 5. вод, у 
кошарци такође 5. вод, у стоном 
тенису – Драган Гвозден, 1. вод и 
у шаху – Стојковић Бојан, 7. вод.

Све припреме, суђење као 
и регуларност целокупног 
првенства спровели су главни 
инспектори: Драгутин Умићевић, 
Драгослав Илић, Стево Кривокућа 
и Перо Калкан.

*�� ����������	
	 - ������� �	 ����� �	���

�����
�����	
�� �

�
�


� ���� �����	��� �
����� ������

II
��	�	

III
��	�	 �

�
�
�

�
�

II
��	�	

III
��	�	

II
��	�	

III
��	�	

����
����� (�)

19. 11.
2009.�.

10 12 22 1 2 - 1

������� (�) 19. 11.
2009.�.

12 10 22 27 28 - 1

����� �
��� 16. 11.
2009.�.

2 2 4 3 1 1 -

��� 17. 11.
2009.�.

4 4 8 2* 2 1 -

����
����� (�)

17. 11.
2009.�.

10 12 22 4 0 1 -

������� (�) 17.11.
2009.�.

8 10 18 3 1 1

������ ����
����!"��� 46 50 96

#$%�����! ���%&�!�
4 2

�����
�����	
�� �

�
�


� ���� �����	��� �
����� ������

II
��	�	

III
��	�	 �

�
�
�

�
�

II
��	�	

III
��	�	

II
��	�	

III
��	�	

����
����� (�)

19. 11.
2009.�.

10 12 22 1 2 - 1

������� (�) 19. 11.
2009.�.

12 10 22 27 28 - 1

����� �
��� 16. 11.
2009.�.

2 2 4 3 1 1 -

��� 17. 11.
2009.�.

4 4 8 2* 2 1 -

����
����� (�)

17. 11.
2009.�.

10 12 22 4 0 1 -

������� (�) 17.11.
2009.�.

8 10 18 3 1 1

������ ����
����!"��� 46 50 96

#$%�����! ���%&�!�
4 2

Од  24. 12. 2009. до 5. 1. 2010. 
године у Спортској хали је одржан 

пети Новогодишњи 
ту рнир у малом фуд-
балу, на којем су уче-
ство валe екипе из 
радних организација са 
којима наш Центар има 
свакодневну сарадњу у 
разним области ма. По 
про позицијама уче  сни ци 
Турнира не смеју бити 
млађи од 35 година.  
Такмичиле су се екипе:
1.Електровојводина - 
Нови Сад,

2. Актив директора 
средњих школа,

3.Тужилаштво - Нови Сад,
4.Клинички центар - Хирургија,
5.ДДОР -  Нови Сад и
6.СШУП - ЦОПО.

Након квалитетне и коректне игре, 
прво место освојила је екипа ДДОР-а 
Нови Сад, друго Електровојводине, а 
треће Клиничког центра. За  најбољег 
играча Турнира проглашен је Зоран 
Блажић, а набољи стрелац, са седам 
постигнутих голова, је Милан Марин 
- обојица из ДДОР-а.

По завршетку утакмица, на 
пригодном коктелу уз пријатно 
дружење и забаву, свим екипама 
додељене су захвалнице, а набољем 
играчу и најбољој екипи дипломе, 
статуа односно пехар. Другопласирана 
и трећепласирана екипа и најбољи 
стрелац добили су дипломе.

 П. Калкан

ДДОР опет први
Новогодишњи турнир у малом фудбалу



30

Млади полицајац

Веслањем сам 
почео да се бавим са 
15 година, односно пре 
отприлике 8 година 
у Кајак-кану клубу 
“Панчево”. Већ после 
прве године тренирања, 
као кадет, био сам пр вак 
Војводине у дисциплини 
ц2 (двоклек) на 1.000 
м и на 500 м, а затим 
и првак државе у 
дисциплинама ц-2 на 
1.000 м и 500 м. До 
краја 2006. године, као 
сениор, био сам првак 
Србије и Војводине у 

дисциплинама ц-2 на 1.000 м, 500 м, 200 м и ц-4 (цетвороклек) на 1.000 
м, 500 м и 200 м заузео сам четврто место на Балканијади у Београду 
2002. године у дисциплини ц-2 на 500 м и десето место на светском 
првенству одржаном 2006. године у Сегедину (Мађарска) у дисциплини 
ц-4 на 1.000 м.

На инсистирање тренера Клуба, наша посада из четвороклека, без 
искуства на дивљим водама, одлази 2006. године на државно првенство 
у рафтингу (веслање на дивљим водама), које је одржано на Лиму код 
Пријепоља. Заузели смо високо, 2. место. Након тога отварамо Клуб 
екстремних спортова “Вир” и исте године  на отвореном првенству 
Бугарске заузимамо 4. место у спринту и у дисциплини  head to head 
(спринт један на један). Понесени успехом који смо остварили без 
искуства на дивљим водама, одлучујемо да се озбиљно посветимо 
рафтингу. Наредне две године прошле се у тренирању и стицању 
искуства. Пошто смо сами основали клуб, морали смо сву опрему, 
прслуке, неопрене, кациге, карбонска весла и чамац да набавимо сами. 

Док сам био на припремној недељи за двонедељну праксу, 13. и 
14. 6. 2009. године, одлазимо у Пријепоље на реку Лим, на државно 
првенство у рафтингу и освајамо 1. место у свим дисциплинама: 
слалом (пролазак капија), спринт, head to head и спуст на 5 км. Овим 
пласманом изборили смо место у репрезентацији Србије и 2010. године 
представљаћемо своју земљу на европском првенству у рафтингу 
у Италији и на предсветском  у Холандији, које ће бити одржано на 
вештачкој стази за рафтинг. 

Током припремне недеље за четворонедељну праксу, посада 
Рафтинг-клуба “Вир” из Панчева отишла је 26. и 27. 9. 2009. године на 
Евро куп у Бањалуци, на реци Врбас, где учествује 27 екипа из Србије, 

Хрватске, Словеније, 
Бу гарске, Босне и 
Херцеговине, Црне Го-
ре и Мађарске. Мада 
смо у слалому били 
тек седми, заузели смо 
три прва места у ди-
сци плинама: спринт, 
he ad to head и спуст. 
Најузбудљивији је био 
спуст, који се веслао 
45 минута. Успели 
смо да победимо ре-
презентацију Мађарске, 
која је 2008. године на 
светском првенству 
заузела 1. место баш 
у овој дисциплини. 

Овим резултатом наш клуб је заузео прво место у екипном пласману на 
регионалном Евро купу у Бањалуци.  

Срђан Кајалић, 2/3

Од 19. 10. 2009. до 06. 11. 2009. године боравила сам у Центру 
за обуку Баварске полиције у граду Кенигсбруну ради хоспитације 
немачког језика. Фондација «Ханс Зајдел» ме је тако наградила као 
најбољег полазника 1. класе Центра за основну полицијску обуку из 
предмета Немачки језик у службеној комуникацији. 

Поред мене на хоспитацији су били и полицајци из  Хрватске, 
Украјине и Мађарске. Било је изузетно занимљиво три недеље пратити 
и теоретску и практичну обуку, у кабинетима Центра и на терену. 

У склопу практичне наставе имали смо обуку у гађању, гађање из 
пиштоља марке „глок“ у филмској стељани, као и разгледање старог 
наоружања. Показали су нам како контролишу возила у саобраћају 
на аутопуту. Са пре-
давачима смо на 
полигону за обуку 
возили службена во-
зила. У више наврата 
присуствовали смо 
наставном часу из 
самоодбране, који су 
изводили студенти 
Центра.  

Са нашим до ма-
ћинима, обишли смо 
део Центра у којем се 
обучавају службени 
пси. 

У Минхену 
смо били у хеликоптерској јединици Баварске полиције и упозали се 
са моделима хеликоптера које користе у свом раду, са задацима ове 
јединице као и са начином поступања у појединим ситуцијама.

Упознали смо се и са организацијом и начином рада синдиката 
Баварске полиције. 

Обилазећи Минхен, посетили смо и Полицијску управу града, где 
смо упознати  са организацијом и функционисањем полицијске управе 
и технологијом коју поседују. Обишли смо просторије дежурне службе, 
где смо упознати са начином функционисања, пријемом пријава и 
начином упућивања 
патрола. Бли смо и 
у полицијску управу 
у Аугсбургу Север - 
Швабе.

У оквиру ван-
наставних актив-
ности, љубазни до ма-
ћини одвели су нас и у 
град Аугсбург, где смо 
видели национални 
парк, дворац Норд-
шванштајн и упознали  
се са знаменитостима, 
традицијом, културом 
и историјом града. 

На стадиону ФК 
„Бајерн Минхен“ 
– Алијанс Арени, при-
сус твовали смо фуд бал ској утакмици између ФК „Бајерн“ из Минхена и 
ФК „Франкфурт“. Сазнали смо како се обезбеђују фудбалске утакмице 
и каква су  поступања у случају критичних ситуација. Били смо и на 
стадиону „Импулс арена“ у Аугсбургу. 

Дан пред завршетак посете присуствовали смо састанку са 
директором Центра за обуку Баварске полиције, и били гости на свечаној 
вечери са запосленима. Том приликом сам господину директору уручила 
поклон Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици.

Александра Ћурчић 
млађи полицајац у ПУ Вршац 

Од наших полазника

Рафтинг
Борба са брзим и опасним водама

Хоспитација у Немачкој
Са Фондацијом «Ханс Зајдел»
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И некадашњи ђаци Школе, и 
први полазници Центра, могли су да 
попију кафу само кад изађу из круга 
у којем су се школовали. Сад више 
није тако.

- Након комплетног реновирања, 
некадашња пошта сада више личи 
на кафе него на кантину, како је ми 
зовемо - каже Лајош Јованцаи, шеф 

одсека за техничке послове. - Сви који 
су учествовали у томе, са ентозијазмом 
су допринели да се ускладе боје, да се 
пулт претвори у шанк... Трудили смо 
се да обезбедимо простор у којем ће 
полазници радо боравити, дружити 
се, гледати телевизију, организовати 
прославе рођендана.

Кантина ради од 4. 2. 2010. године, 
радним даном од 10 до 19 часова. 
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Кафица за полазнике
Од поште - кантина

Савремен начин обуке у Центру 
захтевао је и реновирање постојећих 
објеката. Планом реконструкције 
предвиђена је адаптација: фис културне 
сале у тактичку кућу, три интерната, 
амбуланте са специјалним апартманима 
у приземљу зграде, набавка филмске 
стрељане, обезбеђење видео надзора и 
изградња гараже... 

Учионице на првом спрату школ ске 
зграде добиле су потпуно нов изглед, 

а управо се приводе крају и радови 
на другом спрату. Сви ови објекти 
биће опремљени новим намештајем и 
најсавременијим нас тавним средствима. 

Капацитет Центра је предвиђен за 
500 полазника, тј. за обуку три класе у 
исто време.

Добротвори
Досадашње реконструкције не би биле 

могуће без великодушне помоћи бројних 
установа и организација. Захваљујемо се 
овом приликом на разумевању и помоћи: 
Норвешкој  влади (60.000.000 дин.), Влади 
Републике Србије (128.000.000 дин. из 
Националног инвестиционог плана), 
Извршном већу АПВ (2.000.000 дин.), 
Србијагасу (1.000.000 дин.), Електро-
војводини (3.000 дин. и комплетна расвета 
у кругу Центра), НИС-у (2.700.000 дин.) 
и Војводинашумама (сеча дотрајалих 
стабала).

Нов и други спрат
Захваљујући донаторима

CIP – Каталогизација у 
публикацији Библиотеке Матице 
Српске
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