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Млади полицајац

У припреми је 
Монографија СШУП-а

Традиција, да се у Сремској 
Каменици обучавају чувари реда, 
дуга је више од 150 година. Најстарије 
зграде у кругу Школе памте војнике 
и жандаре, а током последње 42 
године овде су школовани будући 
милиционари односно полицајци. 
Одласком питомаца последње, 38. 
класе, престаје да постоји Средња 
школа унутрашњих послова. Кроз 
врата школске зграде већ улазе нове 
генерације девојака и младића који 
се за рад у полицији припремају по 
новом моделу обуке. 

Престанак рада СШУП-а је 
повод да се приреди Монографија 
Шко ле у којој ћемо покушати да 
за бе ле жимо и да заувек отргнемо 
од за борава нешто од њене богате 
ис торије. Стварали су је сви који 
су у њој радили, као и дечаци који 
су овде одрастали и постајали љу-
ди. Они су били учесници или 
креатори догађаја и промена, они су 
остављали трагове за собом. Дајте 
и Ви свој допринос, крените трагом 
својих, или сећања Ваших родитеља, 
рођака или пријатеља. Забележите 
та сећања, пошаљите их заједно са 
фотографијама или документима 
која сведоче о животу и раду Школе.

Прилоге шаљите поштом на 
адресу: СШУП – ЦОПО Сремска 
Ка меница (за Монографију), Же-
лезничка 22, 21208 Сремска Ка ме-
ница или путем интернета на адресу: 
offi ce@copo.edu.rs 
(Subject: za Monografi ju).
Унапред се захваљујемо на помоћи.

Тим за припрему Монографије Школе

In memoriam
Наш бивши ученик 

Владимир Грандић пре-
ми нуо је 12. априла 2009. 
године, од повреда за до би-
је них претходног дана када 
је сам зауставио аутомобил 
са четворицом наоружаних 
разбојника. 

Имао је 31 годину. 
Де сет година је радио у Београду као 
саобраћајни полицајац на мотору. Звали 
су га “шериф са Аде Циганлије”. Сви 
су га знали и волели. Тако је било и 
у Новом Саду, где се прошле године 
преселио. Овде је имао девојку, требало 
је да се венчају за месец дана, а у јулу су 
очекивали дете. 

Писмени задатак из српског језика 
и књижевности - рађен на матурском 
испиту ученика 26. класе Средње школе 
унутрашњих послова 
Сремска Каменица, 5. јун 1997. године

Верујем
Родитељи су ме васпитавали да будем 

поштен, фин, културан, да водим рачуна 
где и кад и у ком кругу људи се налазим. 
Поред свега тога често су ми држали 
предавања каквим особама и коме могу 
да верујем. Данас, кад размислим и 
били су у праву, али тада су времена 
била другачија и људу су другачије 
размишљали, па си и могао да верујеш 
и имаш поверења у људе. Данас се све 
то променило. Не можеш више, нити 
смеш, да верујеш ни рођеном. Људи су 
другачији постали. Почели су да мисле 
само на себе и важно је да је њима лепо, 
други их уопште не интересују. Зато ја 
данас, у оваква времена, мало коме смем 
да верујем. 

И та реч ВЕРУЈЕМ, све више нестаје 
међу људима. Не само та реч, већ и 
култура и лепо понашање. Све оно што 
треба да буде и што је позитивно полако 
нестаје, а оне ружне ствари постају 
главне међу људима. Тако ће и бити 
уколико се нешто не промени да крене 
набоље, а шта је то и ко је тај ко може то 
да промени, не знам. Да ли то ико зна?

Ипак верујем да ће кренути набоље и 
да ће нам бити много боље и лепше него 
раније. Имам неку наду да ће се барем 
вратити они дани, када си слободно 
могао ходати по улици у било које доба 
дана и ноћи. Не бојећи се да ли ће те неко 
напасти или убити због двадесет динара 
у новчанику. 

Владимир 
Грандић, 
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Млади полицајац

Четрдесет две године «бити и постојати» је велика ствар, 
али бити, постојати и извести на пут 14.416 полицајаца да служе 
свом народу и својој земљи је податак који говори о Средњој 
школи унутрашњих послова као  установи од посебног значаја. 
Током протеклог периода Школа је била темељ васпитања 
и образовања за све полицијске профиле. У њој су стасале 
генерације ђака које се својих школских дана и данас радо 
сећају. Број ишколованих полицајаца говори да четири деценије 
постојања имају вишеструк друштвени значај.  Испуњавајући 
своју мисију, поноси се ђацима и њиховим резултатима. 

 Шездесете године двадесетог века памтићемо као године 
препорода и економског напретка. Такво време захтевало 
је и нове полицајце (милицију) који ће бити оспособљени за 
рад у складу са временом у коме живе, што је био и један од 
најважнијих задатака Школе од њеног оснивања 1967. године 
до  данас, јер квалитет сваке школе огледа 
се у томе колико су њени исходи образовања 
усклађени са тренутним и будућим потребама 
друштва. Из тих разлога циљ оснивања 
четворогодишње Средње школе унутрашњих 
послова био је поред стицања стручних 
компетенција и подизање опште културе 
милиционара увођењем општеобразовних 
предмета. Они су  помогли у подизању  
вештина комуникације на српском и једном 
страном језику, познавању психологије 
личности, логичког закључивања, познавања 
судске медицине и прве помоћи, писању 
писмена, извештаја, службених бележака, 
захтева за покретање прекршајног поступка, 
као и  борилачких вештина, употребе ватреног 
оружја и свега са чим се сусрећу у служби.  

Од стручних предмета изучавали су 
се полицијска етика, криминалистика са 
тактиком, безбедност саобраћаја, правила 
службе и група правних предмета. Ова 
средина је пружила младим људима, на прагу 
првих животних искустава, могућност да осим 
знања, из општеобразовних и ужестучних 
предмета, имају обуку у пливању, скијању и 
обуку у управљању возилима Б категорије. 

Посебна пажња поклањала се ангажовању ученика у оквиру 
ваннаставних активности. 

У време изласка овог броја Младог полицајца школовање 
ће завршити последња, 38. класа ученика, који су своје 
четворогодишње стручно образовање започели у време реформи 
у МУП-у и у области полицијског школства.  

Реформа као императив
Потреба за изменама полицијског школства, те 2005/06. 

школске године,  наметнула се као императив, с обзиром на 
свеукупне промене у друштву, захтеве друштвене заједнице, 
грађана  и међународне заједнице. 

У првој фази реформе активности су биле усмерене на 
измену Наставног плана и програма на основу којег ће се 
образовати будући припадници полиције који ће моћи да 
се уклопе у савремене стандарде рада и потребе полиције. 
Потом се приступило реализацији и осталих задатака чији 

крајњи циљ је био смањење сувишних теоретских садржаја 
на рачун практичног стручног оспособљавања који је у 
сагласности са моралним, етичким, професионалним нормама 
и општеприхваћеним цивилизацијским вредностима.

Реформишући школу, нисмо заборављали ни нашу 
традицију, ни сврху њеног постојања. У том смислу, током овог 
процеса била нам је веома важна мотовисаност свих структура 
Министарства унутрашњих послова као и подршка јавности и 
међународне заједнице.

Уз помоћ наше Владе, Мисије ОЕБС-а у Србији и Владе 
Краљевине Норвешке издвојена су значајна средства за 
реконструкцију и опремење не само простора за обуку него и 
смештајних капацитета и обезбеђења свих неопходних услова 
за живот и рад у новом Центру за основну полицијску обуку. 

Добром селекцијом, интензивном обуком одраслих девојака 

и момака, у трајању од годину дана, усмереном на одрасле 
девојке и момке, уз примену најсавременијих наставних метода, 
трошкови новог модела обуке биће у знатној мери смањени, уз 
истовремено подизање нивоа обучености. 

И даље ћемо инсистирати на јачању везе која постоји између 
добре обуке и етике. Јер поседовањем стручних компетенција 
и исправних ставова да се поштују закони, истина, доброта, 
хуманост, доприносимо општем напретку и реформском 
процесу у нашем друштву. 

Опраштајући се од ученика 38. класе, са најлепшим жељама 
за добро здравље, пуно среће у животу и успеха у раду, у 
лепом сећању понећемо дане када је постојала Средња школа 
унутрашњих послова, у којој се живело 24 часа, која може 
да прича о незаборавним другарствима, згодама и незгодама 
својих ђака, као и о професорима и старешинама који су у 
стасавање својих ђака у озбиљне и одговорне људе улагали 
велики део себе.

Биљана Пушкар

Директорка о Средњој школи унутрашњихДиректорка о Средњој школи унутрашњих послова послова

Школа одлази у историју
Морали смо се прилагодити новом времену
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Зграда у којој се сада налази Средња школа 
унутрашњих послова - Центар за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици саграђена је половином 19. 
века, на земљишту каменичког властелина Марцибанија, 
које је поклонио за потребе школовања војних  кадета 
Аустријске царевине, под управом Петроварадинске 
војне команде. Школа је већ крајем 1869. године била 
распуштена и зграда је дуго била празна. Потом је у 
њој била фабрика свиле и Војарна за финанце 43. и 70. 
пешадијске пуковније.

Године 1895. основана је Краљевска и царска 
пешадијска кадетска школа. Тада почиње и веће уређење 
простора око школе, гради се  школска капела, павиљон 
и велики обелиск на улазу у зграду, у част аустроугарског 
цара. Уређује се и парк око школе.

Првог фебруара 1920. овде се оснива Жандармеријска 
подофицирска школа која је постојала све до почетка 
2. светског рата. Са зграде школе тада се уклањају све 
ознаке аустроугарског царства.

Зграда припада, код нас мало сачуваном стилу 
романтизма и спада у највеће објекте на територији 

општине Нови Сад.  Пројектант за сада 
није познат. Планови свих војних школа 
зиданих у време Аустријске царевине, 
па тако и Школе у Каменици, налазе се 
у Бечу. Све су сличног изгледа и зидане 
су тако да у потпуности одговарају 
намени (војном школовању), а осим 
о архитектури, водило се рачуна и о 
самом положају школе, о географском 
локалитету, изграђеној инфраструктури 
и о близини главних путева, железнице 
и града.

Током 19, 20, и 21. века, зграда 
је остала непромењена, а државе су 
се мењале, почевши од Аустријске 
царевине, Аустроугарске царевине, 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
па до оснивања Југославије, која је 

више пута мењала државно уређење (1929. Краљевина 
Југославија, а после рата Демократска Федеративна 
Југославија, Федеративна Народна Република Југославија, 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Савезна Република Југославија, Србија и Црна Гора, и 
данас Република Србија).

Велика двоспратна зграда школе сачувала је свој 
изворни изглед са свим декоративним елементима. 
Мали интернат претрпео је веће интервенције, посебно 
у нивоу поткровља и делимично на фасади, уклањањем 
појединих делова фасадне декорације, али је у целини 
сачуван изворни изглед.

Зграда амбуланте, на крају низа, је највише 
изменењена, укључујући доградњу спрата средином 20. 
века, али је сачувала свој амбијентални лик и у свему се 
уклапа у целину.

Послератни период
По самом завршетку 2. светског рата, 1. децембра 

1946. године, наредбом Министарства унутрашњих 
послова ФНРЈ, основана је Стална школа народне 

Средња школа 

Зграда стара век и по
Учило се лепо понашање, пливање, скијање...
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милиције у Сремској Каменици, са задатком 
да образује руководећи стручни кадар. Била 
је савезног значаја, па се у њој школовао 
само постојећи кадар милиције из читаве 
земље. Све до 1955. године овде се школовао 
само официрски кадар. Након тога Државни 
секретаријат унутрашњих послова одлучује 
да престане са радом официрска школа у 
Сремској Каменици и да се формира школа 
за командире станица милиције. Маја 1964. 
године Савезни секретаријат унутрашњих 
послова СФРЈ уступио је на коришћење 
Републичком секретаријату за унутрашње 
послове просторије и инвентар Школе. Од 
тада у Сремској Каменици почиње стручно 
оспособљавање радника милиције за потребе 
органа унутрашњих послова у Србији. Први 
полазници били су приправници милиције, а 
њихово школовање трајало је девет месеци. 

Први питомци
Скупштина Со-

ци ја листичке Ре-
пу блике Србије 
је 12. јула 1967. 
ус војила закон о 
ос нивању Средње 
шко ле унутрашњих 
послова у Сремској 
Каменици. Сеп тем-
бра те, 1967. године 
уписани су питомци 
прве класе. Поред 
општег образовања, 
ђаци су стицали 
и стручно и уже 
сручно образовање, 
а изучавали су и 
војне предмете. 
По речима првог 

директора школе Николе Грубора, услови школовања и 
специфичнoст службе су допринели да се за прву и другу, 

а посебно за трећу класу јави велик број кандидата. На 
три конкурса било их је нешто преко 8.000, а  изабрано је 
око 1.000. Било је потребно да кандидати имају одличан 
или врло добар успех у основној школи, да положе 
пријемни испит и да буду физички и психички потпуно 
здрави. 

Реформе образовања у земљи утицале су и на промене 
у Школи. У току школовања 9. класе 1975. године 
прешло се са четворогодишњег на двогодишњи систем 
школовања, такозвано «усмерено образовање». По том 
систему школовале су се генерације до 1988. године, а 
тада је уписана 21. класа, поново на четири године. 

Хиљаде ђака
До је сада СШУП завршило  14.048 кадета, у 37 

класа. Тренутно је на школовању још 368 кадета 38. 
класе. Последња, 38. класа СШУП-а, завршиће своје 
четворогодишње школовање  крајем маја 2009. године. 

Припремила Весна Ковачевић

унутрашњих послова
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Током 42 године, колико 
је постојала Средња школа 
унутрашњих послова, њени ђаци и 
професори су учествовали на многим 
манифестацијама, такмичењима, 
радним акцијама и  сусретима.  
Немогуће је све набројати и зато 
вам овде нудимо тек један одломак 
из историје Школе, мали преглед 
сећања на неке давне дане и можда 
подстицај за присећање. Верујемо да 
би нам неке Ваше успомене могле 
користити у припреми огромне грађе 
за Монографију школе.

Радне акције
Данас се ретко ко сећа омладин-

ских радних акција, дружења, 
добровољне изградње и колективног 
смештаја. Само најбољи ученици ове 
Школе могли су  да учествују током 
летњег распуста на радним акцијама. 

Током 1968. и 1969. године, у 
Школи је формирана радна бригада 
наших питомаца која је учествовала 
у изградњи Новог Београда, за време 
школског распуста. 

Бригада «Пане Ђукић» била 
је 1969. године најбоља у смени и 
стално је пребацивала норму за око 
200 одсто. За такво залагање добила 
је два ударништва и једно ванредно за 
посебне заслуге. Осим тога, добила 
је две специјалне похвале Штаба 
омладинских радних бригада и 
посебно признање Скупштине града 
Београда. У бригади је проглашено 
40 ударника. Ова бригада је радила 
у Парку пријатељства на аутопуту 
на Сави, на сечи шуме код хотела 
«Национал» и на градилишту тада 
новог хотела «Југославија». 

Питомци 3. класе, учествовали 
су током летњег распуста, 1970. 
године,  на ОРА Београд и добили 
највеће признање, Заставу Лењин. 
Бригадире су посетили директор 
Школе Никола Грубор и тадашњи 
републички секретар за унутрашње 

послове Републике Србије, Славко 
Зечевић. 

Наши питомци су ишли и на 
омладинске радне акције «Бања Лука 
`70», «Бања Лука `71», «Сава `72» 
под именом народног хероја доктора 
Младена Стојановића. Бригада 
«Пане Ђукић» била је најбоља и на 
ОРА «Морава `78» и «Делиблато 
`79.»

На омладинској радној акцији 
«Горичко `81» , «Книн `84»,«Ђердап 
`86» и «Суха Крајина `87»  наши 
питомци били су у саставу ОРБ Шест 
буктиња, која је била састављена од 
питомаца из шест школа унутрашњих 
послова из тадашње Југославије, и 
то из Скопља, Вучитрна, Сремске 
Каменице, Сарајева, Загреба и 
Љубљане. 

Питомци наше Школе помагали 
су и у берби кукуруза  у околини 
Новог Сада, заједно са ученицима 
других новосадских средњих школа, 
1972. године, и у берби грожђа у 
Радинцима на обронцима Фрушке 
горе, 1991. године.

Априла 2006. године Новом 
Саду и његовој околини претила је 
опасност од поплаве, због изливања 
Дунава. Ученици 35. и 36. класе 

помагали су становништву Беочина 
у одбрани од поплава. 

У посети школи
Од оснивања па све до данас, 

Школу су посетиле многе познате 
личности. Песникиња Весна 
Парун, посетила  нас је давне 1972. 
године. О том сусрету у «Младом  
милиционару» је забележено: 
«Казивала нам је своје стихове 
проткане нитима дубоке туге, али 
тако блиске срцу као да  су били 
стихови свију нас, стихови чију је 
горчину доживео свако...»

Дан безбедности свечано је 
прослављен и 13. маја 1976. године. У 
Школи су тада биле глумице Бранка 
Веселиновић и Љиљана Шљапић 
и својим наступом обрадовале 
питомце. 

Октобра 1976. године шаховски 
велемајстор Бора Ивков одиграо је 
против наших професора и питомаца 
симултанку на 23 табле.

У нашој библиотеци је 1979. 
чувени писац Александар Тишма 
представио своју књигу «Употреба 
човека». 

Те исте године биоскопска сала је 
била мала да прими све оне који су 
желели да виде и чују Мому Капора, 
који је представљао своје књиге и са 
пуно шарма и занимљивих прича, 
одговарао на питања питомаца.  

Пар месеци касније, велики 
песник Мирослав Антић дружио се 
са питомцима и старешинама и том 
приликом говорио је и за школски 
лист: «Сваки човек је песник, а све 
оно што ради је поезија. Ево ја, чак 
и муцам, али ми то нимало не смета. 
Песме нису у књигама, већ ту у 
нама и око нас.» Питомцима је било 
посебно интересантно да сазнају 
да је Мирослав Антић и џудиста, 
носилац црног појаса првог дана, 
и да је написао књигу о Брус Лију 
«Степенице страха». 

Једна од наших највећих глумица, 

Издвојили смо

Прелиставајући старе бројеве
На страницама школског листа остао је 

забележен део нашег живота
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Мира Бањац посетила је Школу три 
пута. Сваки од ових сусрета био је 
топао, непосредан и пријатељски. 
Својим наступом је увеличала 
централну свечаност поводом Дана 
полицијског школства, 8. фебруара 
2003. године. Неколико дана након 
тога у нашој школи је одржала јавни 
час глуме за чланове драмске и 
рецитаторске секције.

Познати извођачи народне и 
забавне музике гостовали су у 
Школи: Лепа Лукић, Радојка и Тине 
Живковић, Исмет Крцић и Љиљана 
Петровић. Било је и пријатних 
сусрета са првацима Новосадске 
опере и са глумцима Српског 
народног позоришта. Школу су 
посећивали и многи спортисти, а 
остала је забележена посета Валерије 
Сабадке и Славка Обадова. 

Многе стране делегације биле су 
у радним посетама код нас у Школи. 
Почетком седамдесетих министар 
унутрашњих послова Републике 
Замбије посетио је Школу. Гости 
из Мађарске, Румуније, Аустрије и  
Немачке обилазили су, седамдесетих 
година, наше новонаправљене 
кабинете за стручне предмете. 
Септембра 1974. Средњу школу 
унутрашњих послова у Сремској 
Каменици посетио је аустралијски 
министар полиције Ј. М. Дејвис, у 
пратњи првог секретара аустралијске 
амбасаде у нашој земљи и високе 
делегације СФРЈ.

У пролеће 1980. године у  Школи 
је био легендарни командант 
војвођанских партизана,  генерал-
пуковник  Марко Перичин Камењар.

Секције
Од 1971. године Школа почиње 

да ради пуним капацитетом и има 
четири класе. Посебно се води 
рачуна о организовању културно-
забавног живота питомаца. Држе се 
часови плеса за ученике прве године, 
а једном месечно се организују 
игранке, на којима су гошће девојке 
из новосадских средњих школа.  
Филмови се пројектују редовно, два 
пута недељно у школској биоскопској 
дворани. 

Спорт
Сходно интересовању ученика, 

највише је било спортских 
секција и захваљујући врхунским 
професорима ученици су у свим 
спортским дисциплинама постизали 
одличне резултате. У Школи су се од 
оснивања па до данас, у различитим 
периодима, неговали следећи 
спортови: атлетика, гимнастика, 
кошарка, фудбал, рукомет, одбојка, 
рвање, џудо, карате, џиу-џица,  
аикидо, боди-билдинг, стрељаштво, 
скијање... 

Атлетика
Од оснивања Школе постојала је 

секција атлетичара, која је постизала 

одличне резултате. Ипак, прва већа 
признања добили су 1972. године 
приликом учешћа на такмичењима 
поводом Дана ослобођења Новог 
Сада и освојили седам медаља 
које су примили на победничком 
постољу препуног стадиона. 
После тријумфа у Љубљани, 1976. 
године на III спортским играма 
СШУП Југославије, атлетичари су 
постали прваци Новог Сада, зоне и 
Војводине (трчање на 100 метара, 
1000 метара, скок у даљ и бацање 
кугле). На VI спортским сусретима, 
1979. године у Вучитрну, постигнути 
су врхунски резултати у атлетском 
петобоју. И последњих година 
наши атлетичари постижу изузетне 
резултате, 2007. године ученик 37. 
класе постигао је државни рекорд 
за јуниоре прескочивши лествицу 
на висини од 205 цм, а 2008. године 
на Ученичким олипијским играма у 
Нишу постигнут је државни рекорд 
у скоку у вис.

Гимнастика 
Од самог оснивања наше 

Гимнастичке секције појавили су се 
вежбачи који знају само за успех. 
Прве медаље освајају гимнастичари 
3. класе, 1973. године на Школској 
олимпијади Војводине под 
руководством професора Богдана 
Ступара. 

Успеси се настављају, а 1976. 
и 1977. године постижу значајне 
резултате на општинском, 

Издвојили смо
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покрајинском и републичком 
такмичењу. Гимнастичари 1978. 
године за Дан безбедности приказују 
гимнастичке елементе на неколико 
справа и учествују на Ученичкој 
олимијади. Последњих година 
гимнастичари под руководством 
професора Драгутина Умићевића 
постижу велике резултате. Годинама 
су наши ученици учествовали на 
Ученичкој олимпијади и освајали 
медаље на републичком такмичењу. 
У так мичењу средњих школа одр-
жа ном  2000. у Зрењанину, били су 
прваци Србије. 

Џудо 
Од самог оснивања Школе ради 

и џудо секција под руководством 
тренера Бранка Драгића. Маја 1971. 
године основан је џудо клуб «Млади 
милиционар» под руководством 
тренера Спасе Савића. Овај клуб је 
у војвођанској лиги сениора скоро 
увек био први. У конгресној сали 
дубровачког хотела «Либертас» 1974. 
године наши џудисти су победили све 
конкуренте и ушли у Прву савезну 
џудо лигу. 1975. године на такмичењу 
за Пехар маршала Тита освајају 
3. место. Највећи успех постигао 
је питомац 4. класе на европском 
првенству у Белгији, где осваја треће 
место у тешкој категорији. Сваке 
године поводом Дана безбедности 
на средњошколским играма школа 

унутрашњих послова џудисти из 
наше школе били су први, а само 
једном други. Од 1991. године џудо 
секцијом руководи професор Јанош 
Копас и наши џудисти постају прваци 
Војводине, Србије и Југославије.  
2001. године у новоизграђеној хали 
наше Школе одржано је првенство 
Југославије у џудоу. 

Карате
Остали су забележени завидни 

резултати карате клуба «Млади 
милиционар» током 1983. године 
на покрајинском и републичком 

такмичењу. Априла 2008. године у 
нашој школи одржано је отворено 
првенство Србије Шотокан 
карате савеза. Првенство је имало 
међународни карактер и учествовале 
су екипе из Белгије, Словеније, 
Републике Српске и Црне Горе.  

Џу-џуцу (саомоодбрана)
Ова секција основана је 1968. 

године под руководством Петра 
Рашковића. Велики успеси брзо 
стижу. Наши питомци су запажени  на 
прослави поводом Дана безбедности 
1971. године, па исте и наредне  
године на савезном првенству. На 
спортским играма припадника органа 
унутрашњих послова и служби 
безбедности Србије 1987. године, 
наши питомци освајају изузетне 

резултате. У Атини је 2004. године 
одржан Први балкански шампионат 
у џу-џуцу. У репрезентацији Србије 
и Црне Горе била су и два наша 
питомца и обојица су освојила 
сребрне медаље. У Школи је 2005. 
године одржано државно првенство 
у џуу-џуцу, а наши ученици су 
освојили 34 медаље.

Кошарка
Значајне резултате постижу и 

кошаркаши. На I спортском сусрету 

ученика СШУП 1974. године наши 
кошаркаши освојили су највећи број 
бодова, а на IV спортском сусрету 
СШУП у Скопљу били су трећи.

Фудбал
Успесима Фудбалске секције 

под руководством професора 

Радмиловића задовољни су сви 
у Школи. Постижу се значајни 
резултати током 1972. и 1973. године. 

Издвојили смо
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На првенству Војводине у фудбалу 
1977. године освајају плакете и 
дипломе, под руководством тренера 
Здравка Скакавца, а 1991. године 
фудбалска екипа са тренером 
Зораном Станићем, заузима 1. место 
на Милицијади у Сарајеву.

Рукомет
Рукометни клуб «Млади 

милиционар», основан 1967. године, 
учествује на многобројним турнири-

ма и осваја махом прва места. Клубом 
руководе професор Ковач и васпитач 
Керкез. Наши рукометаши и 1976. 
године, предвођени командиром 
Маринком Цветићем, освајају титулу 
првака Новог Сада.

Одбојка
Остали су забележени успеси 

одбојкашке екипе наше школе на 
такмичењима током 1974. године под 

руководством тренера Мирољуба 
Поп-Јованова када су учествовали 
на првенству Европе.

Рвање
Под руководством командира 

Симунића рвачка екипа наше школе 
1976. године успешно тренира и 
организује сусрет са познатим рвачем 
професором Стеваном Хорватом, 
који је више пута био учесник 
олимпијаде, а у Мексику је освојио 
сребрну медаљу.

Аикидо
Под руководством професора 

Драгана Шкарића од 2004. године 
имамо и Аикидо  секцију. Тако смо 
постали прва школа у којој постоји 
оваква секција, а полиција Србије је 

прва полиција у свету, изузимајући 
Јапан, која вежба аикидо. 

Стрељаштво
Ова секција постоји у нашој 

школи од самог оснивања и до 
данас је постигла многе резултате на 
такмичењима од градског до савезног 
нивоа. Ученици су обучавани за 

такмичење у три дисциплине: 
серијска ваздушна пушка, пиштољ 
М-57  и полуаутоматска пушка  М-
59.

Скијање
Од оснивања Школе питомци 

су сваке године  ишли на обуку из 
скијања, а 1977. године уведена је и 
војна обука.

Друге секције
Од самог оснивања Школе почињу 

са радом и многе друге секције, можда 
помало необичне за полицијску 
школу: литерарна, новинарска, 
рецитаторска, дактилографска, хор, 
музичка, географска, фото-секција и 
ликовна.  Ово говори о свестраности 

наших ученика и њиховом широком 
интересовању и образовању. 

Ликовна секција
Jош као млад командир, покренуо 

ју је Жика Јочин. Организује 
јавне изложбе радова ученика, а 
најбоље слике остају урамљене и 
изложене  у Школи. Новосађани су 
дуго препричавали утиске после 

изложбе ликовних радова ученика 
СШУП у Дому ЈНА, 1973. године 
поводом Дана безбедности. Тада је 
изложено много слика, илустрација, 
вињета, скица, карикатура, цртежа и 
скулптура. 

Прва ликовна колонија одржана је 
у СШУП 2002. године на иницијативу 
професора Драгана Јајића и тада 
су се окупили бивши и садашњи 
ученици, чланови Ликовне секције, 
наставници СШУП, студенти 
Академије ликовних уметности и 
њихови професори. 

Музичка секција
Увек је учествовала у свим 

прославама у Школи. Свечаност 
поводом Дана безбедности 1977. 
године, почела је свечаним дефилеом 
који су отворили добошари, питомци 
10. класе, корачајући чврсто и 
сигурно уз звуке корачнице. 

Септембра 1980. године  
оформљен је октет који су сачињавали 
радници наше школе: Љубомир 

Издвојили смо
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Катанчевић - 1. тенор и диригент, 
Богдан Ступар - 1. тенор, Радомир 
Ђокић и Боро Предраговић - 2. тенор, 
Здравко Скакавац и Маринко Цветић 
- баритон, Мирољуб Поп-Јованов и 
Коста Радојев - бас. 

Наши ученици учествовали су као 
статисти у опери «Аида» извођеној 
у  Српском народном позоришту. 
Гостовали су и у београдском Центру 
«Сава».

Хор
СШУП освојио је 2. место 2003. 

године на такмичењу гимназијских 
хорова Србије.

Драмска и рецитаторска 
секција

Припремале су школске прославе 
и свечаности. Драматизације 
Давичовог романа «Песма», 
Његошевог «Горског вијенца», 
текстова о Светом Сави и 
Достојевском одушевиле су публику 
и селекторе  на такмичењима, али 
највећи успех је свакако постигла 
представа «Страдија» по мотивима 
дела Радоја Домановића. Са овом 
представом, 2003. године наши 
питомци су освојили 1. место на 10. 
позорју средњих школа Војводине, 

које се одржава у Гимназији 
«Светозар Марковић». Учествовали 
смо и на такмичењима у беседништву, 
такође у овој гимназији, и освојили 

две друге награде.
Такмичења из беседништва и 

рецитовања поезије организована 
су и у нашој школи. За рад у овим 
секцијама биле су задужене Живка 
Цинцовић и млађе колегинице. 

Литерарна секција
Учествовала је у раду на школском 

листу «Млади милиционар», 
који је 1973. године проглашен 
за најбољи омладински лист у 
Војводини. Организовани су и многи 

литерарни конкурси, а награде су 
свечано додељиване најбољим 
учесницима. На радним акцијама 
на којима учествује бригада «Пане 
Ђукић» чланови литерарне секције 
организују вечери поезије и читање 
радова на локалној радио-станици.

Збирка песама «Сањам снове 
плаве» настала је у ђачким клупама. 
Све песме су објављене и у школском 
листу «Млади милиционар», аутори 
су ученици, а песме су тематски 
различите. 

Младе литерарце окупљале су 

професорице Зорица Апић, а касније 
и Александра Вуковић.

Дактилографска секција
Учествовала је на републичким 

такмичењима из дактилографије 
половином седамдесетих година и 
постизала значајне резултате. Неки 
од питомаца 25. и 26. класе полагали 
су 1996. и 1997. године на Радничком 
универзитету у Новом Саду 
испит на Курсу дактилографије и 

положили за дактилографа IB класе. 
Испит се  састојао из теоријског 
дела (познавања механизма 
писаће машине), практичног дела 
(обликовање службеног акта) и 
мерења брзине у препису (преко 
300 откуцаја у минуту). За полагање 
овог испита питомце су припремале 
Биљана Пушкар и Жељка Аврић. 

Радио-аматери
Чланови ове секције постигли су 

запажене резултате на јуниорским 
такмичењима 1987. године. Радио-
клуб основан је 1990. године. Под 
руководством професора физике 
Александра Утјешановића, Клуб је 
издавао часопис «Антена»,  који се 
бавио радио-телекомуникацијама, 
астронаутиком и природним 
наукама.

Новинарска секција 
Наши новинари припремају 

прилоге за школски лист, који излази 
од 1969. године (првобитно «Млади 
милиционар», а данас «Млади 
полицајац»). Лист је годинама 
уређивао помоћник директора за 
наставу Душан Сремац. Секција од 
1984. године ради под руководством 
професорице српског језика Јасне 
Обрадовић. 

У нашој школи се од 2001. године 
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организују Сусрети новинарских 
секција средњих школа. 

Шах
Наши питомци 1969, 1970. 

и 1971. године освајају прва 
места на општинским шаховским 
такмичењима средњих школа. 

На међурепубличком такмичењу 
у Београду 1974.  екипу Србије 
чинили су и наши питомци и заузели 
прво место. Шаховски турнири 
и такмичења одржавали су се и 
каснијих година. Током 2002. у Школи 
је одржан шаховски турнир за другу 
категорију коју су освојила три наша 
питомца. Тих година Секцију је са 
великим ентузијазмом водио Дарко 
Мрђен, професор Социологије.

Наука младима
На покрајинском такмичењу у 

оквиру покрета «Наука младима» 
одржаном 1990. године наши питом-
ци освојили су два прва места, из 
хемије и биологије. Припремали 
су их професорка хемије Јасна 
Вујић, и професор биологије Јован 

Ковачевић.

Медијатека и музеј
У данашњој писарници Школе 

годинама се налазио музеј који се 
састојао из два дела. У првом делу 
било је изложено оружје из периода 

НОБ-а, а у другом хронологија 
живота  народног хероја Панета 
Ђукића и експонати везани за 
историјат Школе. 

Секција страних језика
Таленат и интересовање за 

немачки или енглески језик, с 
времена на време, окупљају ученике 
СШУП-а око неког пројекта, превода 
или неке манифестације. 

Током протеклих година, ученици 

су кратким сценским приказима 
на енглеском или немачком 
језику учествовали на школским 
приредбама, указивали су на потребу 
учења страног језика, говорили 
о великанима као што је Алберт 
Ајнштајн. 

Ученици немачког језика имали 
су прилику да своје знање и таленат 
покажу и пред аустријским лектором, 
господином Томасом Градволом 
(Thomas Gradwohl) који је 2004. и 
2005. године био гостујући предавач 
у нашој Школи. 

У школском листу „Млади 
полицајац“ странице “Do you speak 

english?” и “Sprechen Sie Deutsch?” 
резервисане су за преводе са 
енглеског и немачког или за текстове 
који читаоцима пружају могућност 
да сазнају нешто више о изворним 
говорницима тих језика, о њиховим 
земљама, обичајима, хумору... 

*****

Историју чине време, које 
доноси и односи промене, и људи, 
који у том времену остављају траг.  
Наша историја је богата. Преко 150 
година у згради ове школе, школују 
се војници и полицајци. Од 1967. 
године  па до сада у Средњој школи 
унутрашњих послова у Сремској 
Каменици  ишколовано је 14.416 
питомаца. Крајем маја завршава 
своје  школовање и последња, 38.  
класа. Ипак, врата Школе неће 
се затворити. Остају отворена за 
неке нове генерације и нови вид 
школовања службеника полиције.

Припремиле Аница Вујовић 
и Весна Ковачевић

Пане Ђукић, чије је име Школа 
дуго носила
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Сећања

Даница Баљозовић, професорица 
историје и њен супруг, др Томислав 
радили су у Средњој школи уну-
трашњих послова од њеног оснивања. 
Недавно смо забележили нека од 
њихових сећања на те године.

- Било је и лепо и тешко – каже 
госпођа Дана. - У 1. класу уписани 
су дечаци различитог годишта. 
Преко 100 их је било са Косова. Неки 
од њих ни једну реч српског нису 
знали. 

У живом сећању су им те прве 
године постојања Школе. Први 
директор био је Никола Грубор.

- Изузетно паметан, одмерен 
човек, прави до ма ћин. Све је знао, не 
само у ве зи са Школом, него и како 
ко од запослених живи. Уз начелнике 

кла са, и ја сам, као лекар, био по-
зиван код њега на колегијуме. Ишао 
сам са ђацима на скијање. То су лепи 
скијашки центри – Крањска гора, 

Мострана, Гозд Мартуљак. Једном 
сам тамо, у Словенији, купио удлаге 
за преломе. Кад смо се вратили, само 
сам овде предао рачун. Грубор нам 
је увек у свему излазио у сусрет. 
Ко је био вредан, све је добио. А за 
једног (јединог) лекара, било је пуно 
посла. Још тада је у Школи постојао 
стационар, имали смо лабораторију 
и зубну службу. И викендом сам 
обилазио оне који су остајали у 
стационару. 

Тим првим генерацијама ја сам 
предавао Здравствено васпитање и 
радио сам  у школској амбуланти. 
Мука је радити са децом  која живе 
у колективу. Деца тада нису ишла 
у забавиште. Чувале су их мајке, 
па многи нису код куће прележали 
уобичајене дечије болести. Кад 
један дође на пример са богињама, 
то се одмах претвори у епидемију. 
Велика је одговорност узети дете од 
родитеља и бринути се о њему. 

Деца која се до тада готово и нису 
одвајала од родитеља, овде су се јако 
везивала за разредне старешине, 
нарочито ако су то биле жене.

- Један од ђака којих се по томе 
сећам је Славко Бабовић из 8. класе. 
Био је са Жабљака – прича нам 
његова некадашња разредна. – Имао 
је само мајку. Она никада није била 
овде у Школи. Карта за пут је тада 
многима била скупа. 

Једном је Славко повредио ко ле-
но. Нова година, а он сам у болници. 

Тада је Диклић био директор и ја га 
поткачим да одемо у посету. Славко 
је био тако дирнут, да је плакао. На 
срећу, све се добро завршило и он је 
отишао кући. Био је распоређен да 
ради у Бару, на фериботу. 

Кад је Црну Гору погодио 
земљотрес, седим једно пре подне 
код куће и размишљам како су та 
моја деца тамо. Доста тога је било 
разорено, било је и погинулих... 
Одједном, телефон. Он! Каже: 
«Знам да мислите на нас.» Сетио се. 
«Никада не могу заборавити како сте 
ме посјетили у болници. Били сте ми 
друга мајка.»

Јасна Обрадовић

Као родитељи
Овде ђаци не долазе само на наставу, они у Школи живе

Награђени историчари

На такмичењу из историје, на 
којем су учествовали матуранти 

новосадских средњих школа, 
три наша ученика другог 

разреда, освојила су 2. место. 
Прво и треће место припало је 

гимназијама – «Јован Јовановић 
Змај» и «Светозар Марковић». 

Тема такмичења била је 
познавање НОБ-а, а награђени 
су седмодневним путовањем 

«Трагом Авноја».

Први начелници

Начелници прве четири класе 
били су Милош Штрбац и 

Љубиша Аврамовић, Лука Чолић, 
Милош Шеговић и Здравко 

Гостић.
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- Стигао сам у Средњу школу 
унутрашњих послова «Пане 
Ђукић» у марту 1969, дакле пре 
пуних 40 година  - прича нам Жика 
Јочин, некадашњи командир вода, 
начелник класе и професор ликовног 
васпитања. – Ни Школа, ни круг око 
ње, нису били тако уређени као сада. 
Све је било другачије – од прилаза 
згради, до последњег спрата. Код 
рампе није било ничега. Пријавница 
је саграђена док је директор био 
Владимир Антић. На улазу, лево, 
у данашњој писарници, била је 
дежурана, а тачно наспрам ње – 
спаваоница за стражаре. Та су врата 
касније затворена. У приземљу, десно, 
била је трпезарија, затим кухиња, а 
напољу смо имали кланицу, у којој је 
радио чика Цвета Црнојачки, месар. 
На месту бензинске пумпе налазила 
се ђубрана, где се бацао сав отпад из 
кланице и кухиње. Са леве стране је 
и тада постојала биоскопска сала.

У продужетку је била амбуланта. 
Улазило се прво у лабораторију, а иза 
паравана је било зубно одељење. У 
две просторије на првом спрату, лево, 
на крају ходнока, био је смештен 
стационар. 

На трећем спрату, биле су 
спаваонице. Сад су ту учионице, 
а тада су те просторије биле само 
преграђене плочама. У пошти и 
амбуланти, која још није имала 

спрат, становали су Шеговић, Љуба 
Голушин, Чеда Личина и други. Иза 
спортске хале, ка Институту, била је 
густа багремова шума.

- У тим годинама, док се круг 

изграђивао, силни канали су копани 
за струју, водовод и канализацију. 
Ђаци који су тада били у Школи, 
више су, чини ми се, копали, негo 
што су учили. Док сам радио у 
класи, трудио сам се да будем 
прави педагог. Ја сам, иначе, прво 
завршио Учитељску школу, као 
карловачки ђак. Моја 
школа и Карловачка 
гимназија, налазиле 
су се и истој згради. 
Једни су ишли пре, а 
други после подне. И 
то је била интернатска 
школа, девојке су биле 
смештене у данашњој 
основној школи, а 
момци на месту на 
којем је сада циглана. 
Знање и искуство које 
сам тамо стекао, овде 
ми је много помогло. 
Гледао сам да увек будем тамо где ми 
је место – ако су ђаци на доручку, и 
ја сам с њима у трпезарији. Ако су на 
обавезном учењу – преслишавао сам 
их, нарочито из биологије, руског, па 
и лектире. То тада нико није радио. 
Знао сам све ђаке по имену. Прво 
сам учио албанска имена, да не 
погрешим. 

Увек сам волео и да се шалим. Као 
начелник класе, имао сам задатак и да 
формирам одељења, а спискове сам 
делио одељењским старешинама. 
Међу њима је била и професорица 
српског, Зорица Апић. Једном сам на 
њен списак  додао неко измишљено 

презиме (П.з..ћ), које је њу било 
срамота и да изговори. Додам јој 
списак, и продужим. Она чита, чита 
и одједном викне за мном: «Жико! 
Како ти се овај зове?!» «Откуд знам« 
кажем ја. «Који?» «Ја га нећу никад 
прозвати по презимену, да знаш!»

- Моја прва генерација била је 2. 
класа. Њихов начелник био је Лука 
Чолић. За командире водова смо били 
одређени нас тројица, са различитим 
афинитетима и образовањем, 
да бисмо могли да покријемо 
различите области интересовања 
ђака у ваннаставним активностима. 
Богдан Ступар је био задужен за 
спорт, Љубомир Катанчевић за 
музику, а ја сам покренуо ликовну 
секцију. Имали смо међу ђацима 
такве који су постизали врхунске 
резултате у спорту, уметности, у 
науци. Не могу да не споменем 
бар неколико од тих старијих, 

који су прави, одлични сликари: 
Радослав Прелевић, Недељко 
Шушница, Драган Јеротијевић, Наил 
Серхатлић... Теме за своје слике су 
проналазили у свакодневном животу, 
у школи, у крају из којег су дошли. 
Цртали су и карикатуре и вињете за 
школски лист. Имали смо изложбе 
у савезном СУП- у Београду и у 
Дому ЈНА у Новом Саду. Било ми је 
велико задовољство да се сретном 
са њима овде, у Школи, на Ликовној 
колонији сликара – полицајаца, коју 
је организовао мој млађи колега 
Драган Јајић.

Ј. Обрадовић

Полицајци – сликари

Сећања
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Сећања

Пре 30 година дошла је у Школу, 
као млада медицинска сестра, 
Смиљка Предраговић. 

- Жика Јочин ми је помогао да се 
уклопим у нову, непознату средину. 
Никог другог овде нисам знала, а он 
је увек био пажљив и брижан према 
свима. То је баш било давно. Јово 
Кусић био ђак, 10 класе! 

Чега се све сећате из живота 
у амбуланти, током свих ових 
година? 

- Први лекар је био др Баљозовић, 
којег познајем од малена. Добар - на 
рану да га ставиш. У почетку је ту 
радио и један медицински техничар, 
болничар из рата, Стево Бабић. 

Кад сам ја почела да радим, у 
садашњој ординацији докторке 
Бранке Вујић био је психолог 
Љубенко Мијатовић, а у оној у којој 

је др Ненад Жарковић, радила су 
истовремено два доктора: Жељко 
Водопивец и Иван Стипић, а између 
њих - палма!

Касније су дошли Мила 
Уверић и Драган Петковић, који 
су се смењивали по два-рти дана 
недељно, у настави и у амбуланти.

- Било је ту још низ лекара, 
зубара, сестара... Не могу све да 
их набројим. Ово је увек био један 
посебан, мали колектив. Још чувам, 
ту на тавану, старе разгледнице. Ево, 
ово је једна коју је чика-Жика послао 

нашој лаборанткињи. Адресирао је 
овако:

Горица Ћирић - убодуша. 

А тај мали колектив пратио је 
све ђаке ове школе, почевши од 
пријемног испита.

- Па на систематским прегледима 
- обавезним у првом и трећем разреду 
и контролним у другом и четвртом; на 
спортским такмичењима; на обуци у 
гађању... Сваког лета одлазили смо на 
логоровање. По један лекар и једна 
сестра. Док се ишло у Беочин, ми 
смо ишли у три смене, по 20 дана.

Постојала је и стална сарадња 
са Организацијом црвеног крста. 
На такмичењима из пружања прве 
помоћи учествовали су и наши 
ученици.

- То је за њих била добра прилика 
да мало изађу из овог круга, 
да се упознају и друже са 
својим вршњацима. Мада су 
и овде приређиване разне 
забавне вечери, свирке и 
игранке.

Шта је још било 
другачије пре неколико 
деценија?

- Некада су сви ђаци 
били вакцинисани против 
тетануса. Било је и пуно 
шуге. Једно враме их се баш 

доста јављало са тим симптомима. 
Доктор се већ и чудио и бринуо, 
док нисмо открили тајну. Бећари 
пронашли да се баш таква реакција 
добије кад се између прстију, где се 
шуга појављује, избоцка боровим 
иглицама и намаже кромпиром. 
Резултат - 10 дана стационара.

Каква је сад ситуација? 
- Сад су обавезне вакцинације 

против грипа. Међу овим новијим 
генерацијама има доста неактивних, 
гојазних, па и оних који имају 
проблема са крвним притиском. 

Какав је поступак кад се неко 
овде разболи?

- Ми пратимо то дете од давања 
упута, па док не оздрави. Ако лежи 
у болници, интересујемо се за њега 
телефоном, обиђемо га. Нарочито 
ако је из далека. Пошто станујем 
најближе болници, није ми тешко 
да свратим. Сећам се једног дечка 
из Пирота. Ни папуче није имао. 
Његови нису могли да тркну, да му 
донесу. 

Ми смо се трудили да увек будемо 
ту кад је најтеже.

Ј. Обрадовић.

Палма делила ординацију
Школске амбуланта, некад и сад

Матуранти дали крв

Од свих средњoшколаца у граду, 
наши ђаци су најактивнији као 

добровољни даваоци крви.
Некада, док није била изграђена 

зграда Завода за трансфузију 
крви Војводине, те су акције биле 

организоване у Школи.
Априла 2009. године наши 

момци су први пут дали крв за 
Војно-медицинску академију 
из Београда. У нашем заводу 
тада  је било довољно залиха, 
а за ВМА ова помоћ је била 

драгоцена.
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Библиотека Средње школе 
унутрашњих послова постоји од 
оснивања Школе. 

- У почетку је то био више магацин 
уџбеничке литературе, школске 
лектире и нешто белетристике - 
испричала нам је Аница Вујовић, 
која је радила као библиотекарка 
од 1975. до 1995. године. - Школа 
је обезбеђивала све уџбенике и 

обавезну лектиру ученицима. Њих је 
делио (задуживао на реверс), радник  
задужен за ове послове, 
који је иначе био пред 
пензијом. То је био Алим 
Муминовић, популарни 
чика Аља, за кога се 
везују разне анегдоте. 
Бивши ученици, сада већ 
пензионери, често поми 
њу како су они раз ду-
живали књиге на крају 
школске године. Дешавало 
се да један уџбеник кружи 
кроз руке више ученика, 
јер док га једни враћају, 
други га поново узимају 
и додају онима који тек 
долазе на ред, а да то чика Аља не 
примети. Тако су они мислили, али је 
он то све знао и са осмехом помињао 

такве “акције”, када је добио задатак 
да мене уведе у посао као нову, 
младу библиотекарку. Он није имао 
своје деце, а био је већ доста стар па 
је са симпатијама гледао на овакве 
несташлуке. 

Од 1975. године за библиотеку и 
читаоницу је одређена лепа, велика и 
светла просторија. Систематизовано 

је радно место библиотекара. Ту су 
донете све књиге које су се до тле могле 

наћи по кабинетима и канцеларијама 
и тада је почело евидентирање 
свеобухватног књижног фонда. 

Како је тада радила библиотека?
- Пошто је у библиотеци био 

запослен један библиотекар - 
библиотекарка, а настава се одвијала 
пре подне, радно време је у почетку 
било двократно: пре подне, због 
административних послова и рада 
са већином радника, а после подне је 
било резервисано за ученике. Они су 
тада могли да користе и библиотеку  и 
читаоницу. ТВ Дневник, који је ради 
општег информисања био обавезан 
за све ученике, у библиотеци су 
могли да прате најбољи водови. 

Библиотека је уређена по 
савременом UDK систему. Ученици 
су имали слободан приступ књигама 
и могли су да се оријентишу према 
научним областима. Приликом 
задуживања уџбеника, сваком воду 
је објашњено како и када могу 
да користе осталу литературу из 
библиотечког фонда, тако да су 
могли своје слободно време да 
испуне корисно. Научили су шта је 
тзв. референсна збирка Школе, чији 
су се примерци користили само у 
читаоници.

Организационо, библиотека је 
тада припадала Клубу Школе, поред 
спортских и уметничких секција које 
су биле бројне (ликовна, музичка 

- хор, оркестри и октет, 
састављен од радника 
Школе). Старешина ове 
организационе јединице 
био је Раде Радмиловић, 
професор српскохрватског 
језика.  

Када су у Школу 
стигли први рачунари?

- Осамдесетих година. 
Била сам заинтересована 
за коришћење рачунара у 
библиотеци, па је приватно 
направљен програм који је 
могао да се користи код 

раздуживања књига, јер је то био 
велик и заморан посао, а на овај 
начин је то знатно олакшано - сећа 

Школска библиотека

Хиљаде књига
По величини - као једна просечна градска

Библиотекарка Аница Вујовић, директор СШУП-а Милан Диклић и 
начелник Клуба Раде Радмиловић са државном делегацијом из Етиопије, 

која је посетила нашу Школу 
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се госпођа Вујовић. - Пре тога, било 
је потребно унети масу података 
везаних за задужене уџбенике и 
лектиру, да би се то после могло 
искористити. Овај посао су, поред 
библиотекара, обављали ученици - 
чланови Библиотекарске секције.

Једно време, после реформе 
школства, када се прешло на 
двогодишње усмерено образовање, 
дошло је до одређеног кадровског 
померања и у нашој Школи 
па су неки професори опште-
образовних предмета постали 
технолошки вишак. Неки од 
њих су дошли као “појачање” у 
библиотеку. То су били Марица 
Дукић, професор биологије, 
Марко Јовић, професор со-
цио логије, Васо Деспотовић, 
професор економских нау ка, 
а касније професори српско-
хрватског језика, Павле Ђапић, 
Коса Марковић као и Живка 
Цинцовић. Сви они су у раз-
личитим периодима радили у 
библиотеци, док им нису одређена 
нова радна места у другим школама, 
а неки су и пензионисани, када су за 
то стекли услове.

Библиотека је била место где се, 
поред обавезне (уџбеници, лектира), 
могла наћи и литература ширег 
садржаја, тзв. лепа књижевност, као 
и мноштво примерака периодичних 
публикација: часописа, листова и 
новина. 

У то време Школа је била 
претплаћена на периодичне публи-
кације.

- Да, и то на преко 30 
наслова! Док је у програму 
био руски језик, добијали смо 
и познати часопис “Агањок”, 
као и новине на мађарском 
па и на албанском језику, док 
није основан школски центар 
у Вучитрну, када је тамо 
почело школовање кадрова 
за потребе МУП-а тог дела 
Србије.

Најбољи водови су имали 
предност да, уместо у дру-
штве ним собама, вре ме обавезног 
уче ња про воде у би бли о те ци, где 

им је било много пријатније и 
занимљивије. До бри ученици се 
и данас, приликом са ста јања на 
матурским годишњицама, сећају 
времена проведеног у библиотеци, 
јер многима је то био први, а некима 
и једини сусрет са различитим 
сазнањима која представљају увод у 
живот и каснију професију. 

Књижевни сусрети, такмичења 
у рецитовању уз пратњу гитаре, 

по водовима или на нивоу Школе, 
са гостима из других школа или 
самостална, представљала су 
честе активности везане за рад 
библиотеке. 

Како су све наставници 
користили библиотеку?

- У трајном сећању бивших 
ученика, сада већ зрелих људи, 
старешина, остали су часови 
енглеског језика које је у библиотеци 
држала Аница Добродолски, 
професорка енглеског језика. У 

уџбенику за други разред постојала 
је лекција: Моја посета библиотеци, 

коју је проф. Добродолски на 
очигледан начин, са свим водовима 
који уче енглески, обрадила на лицу 
места, у нашој библиотеци. Дијалози 
на енглеском су били успешнији 
него да је лекција рађена у кабинету. 
Ученици су били инспирисани 
окружењем, па су и оцене на крају 
часа биле боље.   

Чланови секције су, уз помоћ 
библиотекара, постављали тематске 

изложбе књига, часописа и 
новина, у библиотеци или у 
школској згради у застакљеној 
витрини, везане за значајне 
датуме наше историје или 
културе уопште. Често су у томе 
учествовали и наставници. 

Ко је још радио као библио-
текар?

- Од деведесетих година 
па све до пензионисања, у 
библиотеци је радио и наш 
дугогодишњи колега, Мирко 
Шиник - правник, који је дао 

свој велики допринос помажући 
ученицима, нарочито код избора 
стручне - правне литературе за 
израду матурских радова.

Последњих година, тачније од  
маја 1996. године, библиотеку води 
Милован Бојат, професор српског 
језика. Његовим залагањем,  наша 
библиотека је модернизована и 
повезана у компјутерски WINISIS 
систем. 

- Најновијом реформом по ли-
цијског школства, обухваћена је и 
наша Школа - каже професор Бојат. 
- У току је завршетак школовања 
последње генерације кадета, чије је 
школовање трајало четири године. 
Многи уџбеници више неће бити 
потребни за школовање кадета на 
нови начин. На предлог руководства 
Школе, знатан број књига је 
поклоњен српској гимназији у 
Темишвару. Овај поклон гимназији 
је уручила делегација  наше Школе.

Школска библиотека
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Лаганим и помало несигурним 
корацима ишао сам према вратима 
некадашње трпезарије, исто онолико 
несигурно као пре скоро 15 година 
када сам први пут крочио у Школу. 
Неко ми је малопре рекао да је сада 
ту ученички клуб, или тако нешто. 

Не могу да поверујем! Отварам 
она иста висока врата иза којих је 
дежурни школе вребао нас питомце 
док смо се гурали у строју чекајући 
ручак. Најинтересантније било 
је када за дезерт имамо рецимо... 

колач! Замислите! Каква је само тада 
ујдурма настајала. Наше мајке и баке 
су за сваки наш долазак на викенд 
спремале обиље слатких ђаконија, 
али ни један се колач на свету у том 
тренутку не може упоредити са онима 
које спремају наше „теткице“ (тако 

смо из милоште звали куварице). На 
сам поглед на запечену кору по којој се 
расипао шећер у праху, полазила нам 
је вода на уста. Само су највештији 
од нас били довољно убедљиви да 
преваре дежурног школе у његовој 
намери да осујети самозване 
„репеташе“. Држећи их чврсто за 
мишицу руке, сада већ основано 
сумњиве да су прескочили параван 
или искористили његову непажњу па 
се кроз та иста тешка врата ушетали 
у строј не би ли узели још један 
колач, води их на препознавање код 
тетка Дринке. „Је ли овај питомац 
два пута ушао?!“ упитао би је. „Ма 
није, овај ми је некако сувоњав, 
онај је био мало јешнији. Узе само 
колач и протрча. Ма знала сам да је 
ушао други пут. Па ко би ручао само 
колач?“ Док се „осумњичени“ клео 
да је лажно оптужен, да је мало пре 
ручка био са земљаком у кантини па 
се најео роловане кифле и мајонеза 
и због тога није узео ништа друго 

осим колача. Класа између залогаја 
посматра сцену сличну оној из 
романа о Оливеру Твисту, који се 
усудио да затражи још једну порцију 
(или је сцена можда сличнија оној из 
приче о партизану и црвеном шалу?). 
У том тренутку, неко се у трпезарији 
грлато продерао: “Како киша пада?!“ 
„Ситно!“ скандирала је цела класа. 
Проломише се овације, а сада већ 
озлојеђен и љут што је дисциплина 
попустила, дежурни школе пушта 
осумњиченог да се врати на место 
злочина некажњен, али само још 
овај пут припретио му је, и одлази да 
се обрачуна са Џомбама (питомцима 
4. године) који доста емотивно 
доживљавају то своје „ситно“. 

Ех, а сада је све то другачије. 
На зидовима наше трпезарије сада 
су слике, морам признати јако лепе, 
и све ми је некако веће. Нема више 
„теткица“ да подвикују: “Трпезарац! 
Питомац, додај те тацне!“ Некада 
било... Могу је звати како год хоће, 
али за мене ће та просторија увек 
бити моја трпезарија. Па у њој смо 
расли, ојачали, у људе стасали...

Полако излазим из трпезарије 
и за тренутак застајем у ходнику. 
Напољу се већ смркава, пахуље 
провејавају и све ми се чини да 
ћу у том трену чути оно загушено 
школско звоно које означава крај 
шестог часа. Након само пет секунди 
од оглашавања звона, имате осећај 
да је земља почела да подрхтава, да 
се зидови обрушавају. Чују се врата 
учионица, галама... “Где си земо? 
Еј, је л’ пита из Правила? А јеси ли 
имао Кривично? Ма нас је разбио, 
поделио четири кеца, стигао до мене 
али спасио ме Звонко Спасић! Дођи 
до мене у собу после вечере, стигло 
ми писмо од Маје!“ Али, ништа се 
не дешава. Ходници су неми, никада 
ми пре нису изгледали тако дугачки 
и пусти. Осећам бол у ушима од те  
неприродне тишине. Пењем се уз 
степенице и долазим до ходника на 
првом спрату школске зграде где су 
учионице и зборница. Ту, баш ту, у 

Једно писмо

Моја  Школа - некад и сад
У овим успоменама, препознаће се многе генерације

Жељко Бркић као ученик
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тим учионицама ми смо почели да 
схватамо живот, стекли смо своја 
прва знања о друштву, о полицији, 
а та знања су нас касније одвела 
на Академију, факултете, помогла 
да постанемо добри људи и добри 
полицајци. Сећам се да сам 1995. 

године, као мало Пиле, стајао немо 
испред једне витрине и нетремице 
зурио у плаву мушку кошуљу, на 
којој је била једна мала рупа и око ње 
у пречнику од десетак центиметара 
некаква сивкаста боја, као пепео. 
Нисам знао шта је то, али ми је убрзо 
све постало јасно када сам прочитао 
папир на којем је писало „Трагови 
зрна метка и барутних честица на 
кошуљи убијеног“! Кнедла ми се 
спустила низ грло и самог сам себе 
упитао: Човече, хоћеш ли ти имати 
снаге за све ово?! Себи сам обећао 
да хоћу, а касније сам у годинама 
професионалне службе и доказао да 
је имам.

Ушао сам у учионицу у којој смо 
учили немачки језик. Ту је стајала 
професорица Зорка Ловре, потпуно 
иста као и пре десет година, она 
јесте али учионица није. Некада 
су на зидовима стајали панои на 
којим је писало Ish bin, du bist, er 
sie es ist...а сада учионица изгледа 
као конференцијска сала са много 
опреме, микрофона, слушалица. 
Добро је што је тако. Нека ове нове 
генерације будућих полицијских 
службеника уче на нивоу достојном 
њихових колега у Немачкој, 
Француској, Мађарској. Размишљам 
тако, само да бих од себе отерао сету 
која ме обузима, јер то више не личи 
на моју учионицу. Ја је памтим и 
волим онако стару, са пуно душе. 

Корачам кроз зграду према сали 
за Опште-физичко образовање, 

популарно ОФО, али се тамо иза 
врата више не налазе свлачионице, 
разбоји, вратила, шведске лестве, 
теретана, струњаче... Ту је сада 
Тактичка кућа, која би и нама пуно 
значила да смо је имали пре десет 
година. А тада, када отворите врата 
која воде у салу чули сте пиштаљку, 
враголасте гласове питомаца, звекет 
тегова, осећао се мирис зноја док 
смо се шепурили и показивали један 
другом бицепсе, трицепсе, рамена и 
увек оно неизоставно: „Еј земо, дај 
ми шорц. Ови моји сви понели плаве, 
а ја имам само црвени. Враћам ти 
после вечере!“ Пролазећи ходницима 
посматрао сам прозоре у школској 
згради и сећао се како сам на њима 
седео заједно са својим другарима и 
учио. То је било једино тихо место 
у целој Школи после вечере где сте 
могли до повечерја да учите. Ту смо 
крали мало самоће да бисмо успели 
да научимо лекције за сутрашњи дан. 
На часовима смо блистали, знања 
смо скупљали много, а за то нам је 
требало само мало. Мало светла и 
само мало тишине.

Излазим испред школске зграде и 
пролазим пистом. На великом одмору 
централне степенице су окупљале 
Црногорце, затим, ћошак зграде 
испод разгласа Пироћанце, мале 
степенице Сремце, споредни улаз у 
зграду Ужичане, одмах до њих били 

су Ваљевци... Сви смо се окупљали 
као у Андрићевој „Проклетој 
авлији“ по групама и са својим 
причама. И увек она иста слика 
како земљаци Џомбе преслишавају 
млађе  колика је цифра тог дана. У 
случају да се цифра не зна, па Пиле 
(питомац 1. године) каже да је већа 
него што је званичан курс по којој 
је Џомба обрачунава, у том случају 

предузимају се радикалне мере 
физичке принуде како би се одржала 
стабилност цифре и поспешило њено 
опадање. Обарали смо је као Народна 
банка инфлацију. Чврсто, радикално 
и болно, нема шта! Све је то било 
лепо и било је део нашег фолклора. 
Нико се није љутио, јер је и то Пиле 
знало да ће за неку годину постати 
Џомба, а да је овај само враћао оно 
што је задужио док је био Пиле. И 
све тако у круг.

А онда сам застао! Стајао сам 
на платоу испред мог бившег 
интерната. Сам! Први пут у животу 
стајао сам сам на том месту. Ту се 
први пут постројила наша 28. класа. 
Сећам се како сам први пут обучен 
у униформу стајао покушавајући 
да правилно заузмем став „мирно“. 
Морам признати да су у мом 
воду владала прилично подељена 
мишљења око тога шта значи да су 
у ставу „мирно“ прсти на ногама 
раздвојени за ширину пете. Како је 
ко схватио тако је и стао, мада је, 
верујте ми на реч, то мање комичан 
призор у односу на схватање 
инструкције да средњи прсти шаке 
стоје уз шав панталона. У ваздуху 
се осећао мирис нафталина, а при 
сваком покрету тела тупо је шушкала 
униформа. Гледали смо (читај 
зурили) једни у друге и били смо 
потпуно исти. Као да смо клонирани! 
Узалуд сам покушавао да запамтим 
барем једно лице, некога ко ће ми 
бити репер у случају да изгубим свој 
вод. Испред нас је стајао начелник 
класе Милош,Миша, Јовановић. Да, 
баш тај легендарни Миша који је за 
нас био највећи заштитиник и уједно 
најстрожи судија, а само зато да би од 
нас створио људе, часне и поштене 
полицајце. Док ми је беретка стезала 
главу (пошто је била два броја мања) 

Једно писмо
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а ципеле прсте (такође мање, али 
„само“ за један број) осећао сам се 
као да сам у магновењу. Чуо сам 
како Миша каже: “Видећете, ове 
четири године проћи ће вам као да 
сте ударили дланом о длан!“ О Боже, 
помислио сам, па мени су и ова четири 
дана прошла као четири године. Ово 
ће сигурно трајати читаву вечност. 
На нашу велику жалост, како је рекао 
- тако је и било. А зграда је, чини ми 

се, остала иста. Све је на свом месту. 
Ова фасада некада је крила младост 
и ведрину. Иза тих зидова ми смо 
живели наше животе. Свако је причао 
своју причу која је била уткана у 
нешто што се звало живот једне 
класе. То је уједно био и заштитни 
крст који је класа носила са собом. 
Нешто као талисман. На том платоу 
смо се окупљали на паузи између 
часова обавезног учења, после 
ручка и вечере и причали, шалили 
се, делили цигарете, поверавали 
један другом своје највеће тајне, 
најинтимнија осећања, тугу, патњу, 
срећу и радост. 

Гледам оне борове и присећам 
се  колико сам их само пута окопао, 
сваког пролећа сваки бор барем 
по два пута. Хтео сам да уђем у 
интернат и да одем до своје собе 
број 60, у којој је нас 11 живело, али 
врата су била закључана. Можда је 
боље што нисам. Нека ми остане у 
лепој успомени, јер никада је пре 
нисам видео празну. Не би ми било 
природно да уђем а да ме мој цимер 
Светозар Касалица (први кревет 
до врата), не погледа онако лењо 
и добаци: „Аветињо, затварај та 

врата! Уби пропух!“ На том платоу 
смо се последњи пут постројили тог 
24. марта 1999. године. Командири 
водова су нам рекли да смо у обавези, 
у случају да рат почне, јавити се на 
распоред у своје матичне полицијске 
станице и ставити на располагање 
за ангажовање у одбрани земље! 
Ух, како су нам те речи тада пуниле 
срце! На жалост тако је и било! Наша 
класа је имала нешто што ни једна 

пре није, и нека 
Бог да да ни једна 
после ње никада 
више нема. Рат! 
Преко ноћи смо 
одрасли, постали 
људи и доказали 
да смо оправдали 
по верење својих 
ро дитеља, про фе-
сора, васпитача и 
свог народа. Своје 
прве дане у служби 
ми смо дочекали у 
рату. Или је рат нас 

дочекао? Сам Бог зна.
Корачам поред стационара испред 

којег је некада био грудобран где је 
смена страже празнила оружје пре 
одласка или повратка са смене. На 
то место подсећа само једно труло 
парче дрвета које штрчи из земље. 
У приземљу 
стационара била је 
стражара. Зими се 
кроз прозор могла 
видети црвенкаста 
светлост кварцне 
пећи док су се 
уморна тела стра-
жа ра ваљала на 
креветима пре тр-
пана ћебадима, 
а мирис топлог 
чаја од хибискуса 
испуњавао стра-
жару (за стражу је 
чаја увек било на 
претек). Присећам 
се много пута виђене сцене како на 
клупи седе два стражара, уморно 
одбијају димове цигарете док би се 
један од њих молећиво обраћао овом 
другом: „Цимеру, ти си у патроли, 
ајде ме мењај једну смену молим 

те, умрећу колико ми се спава?“ 
„Видећу, не обећавам ти, знаш 
да је онај штребер из петог вода 
командир страже!“ Присетио сам се 
и оних јесењих дана када сам лежао 
у стационару због јаке прехладе 
праћене високом температуром од 39 
са 5. Када би се тачно у 5 огласило 
звоно из интерната и најавило 
устајање, дежурни водова би 
„умилним гласом“ од више десетина 
децибела будили своје успаване 
другове. „Устајање! Гимнастика у 
џемперима!“ - викали би.

Кораци ме воде даље, кантина 
празна, пошта такође. Стао сам 
испред врата поште, провирио и 
видео празне пултове и кабине 
телефонских говорница. А некада је 
све било пуно, живо, гласно. Могао 
сам да чујем гласове питомаца како 
добацују: „Може још један позив 
у тројку?“ „Ајде, Пиле, завршавај! 
Шта топиш ту слушалицу?!“ 
“Причам са мајком, ево сад ћу. Еј 
мама, морам да завршим љуте се 
Џомбе што дуго причамо. Немој да 
плачеш и да се секираш. Бићу добро, 
чуваћу се. Добио сам петицу из 
географије, за 12 дана долазим кући 
на продужени викенд, па ћемо о 
свему да разговарамо. Поздрави тату 
и љуби секу. Зваћу те за неки дан кад 

не буде гужве у пошти! Ајде здраво!“ 
Спушта слушалицу, оборене главе 
прилази пулту да плати, али невешто 
покушава да сакрије сузе. Зна он да је 
њима код куће тешко без њега, а само 
он зна колико је њему тешко без њих. 

Једно писмо

Промоција 28. класе

Најбољи у 28. класи
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На другом пулту питомци би стајали 
у реду да подигну пакете док би се 
једна група тискала испред прозора 
поште и погледом жељно тражила 

своје име на списку срећника којима 
је стигао новац. Из гомиле би се 
чуло: „Коначно, стигле паре, таман 
за викенд!“ 

Испред кантине уобичајена 
сцена. Ред у облику змије и главне 
атракције, ролована кифла, мајонез 
и кекс „домаћица“ са „фантом“. 
На другом крају чује се „Земо, 
хоћеш ли да частиш? Стигло ти је 
писмо!“ „Хоћу, дај га овамо!“ Док би 
ужурбано цепао коверат на лицу му 
се разливала ведрина. Како је само 
изгледао срећан и узбуђен, јер му 
пише неко ко мисли на њега. Обично 
та писма почињу са „Драги наш 
сине...“ или „Једини мој бато...“ или 
„Љубави моја...“ Како се ближи крај 
одмора, тако питомци полако одлазе 
у школску зграду. И све тако у круг 
из дана у дан.

 А, ево је и она клупа на којој смо 
седели првог дана нашег боравка у 
Школи. На истом је месту као и тог 
септембра ‘95. године. Седели смо 
и ћутали Владица, Оливер, Угљеша 
и ја... Ћутали смо и гледали у небо 
које никада пре нисам видео да је 
било тако црвене и пурпурне боје 
док је сунце залазило просипајући 
своје тамно наранџасте одсјаје. 
Питали смо се да ли је и код наших 

домова небо овако црвено или је то 
само овде у Каменици тако? Можда 
је овде све другачије него код нас 
- птице, месец, сунце, небо. Сада је 

клупа празна, на њој већ дуго нико 
не седи. Од кише и снега са ње је 
избледела она тамнозелена фарба на 
којој се још увек назире да је неко 
давно исписао „ситно 0023“.

 Док сам се враћао из шетње по 
школском кругу, имао сам тако тежак 
осећај у грудима. Чинило ми се да је 
неко зауставио време, да је распуст 
па ће се ти питомци однекуд појавити 
и наставити своје приче. Као да ће, а 
у ствари више никада неће... Свестан 
сам да идемо у корак са реформама 
полиције, али некако ми се чини као 
да су нам се душе охладиле. Баш тако 
сам се за тренутак осетио и упитао се 
због чега је то тако. Знам - недостају 
питомци! Да, баш тих 1.500 дечака, 
малих великих људи, давало је душу 
овом здању. У овој ће се Школи још 
дуго школовати млади полицијски 
службеници и живети неке своје 
приче, које ни најмање неће личити 
на ову моју. Можда сам ја превише 
носталгичан, сентименталан, а 
можда чак и посесиван када говорим 
о Школи, али за мене ће Она увек 
бити моја СРЕДЊА ШКОЛА У 
КАМЕНИЦИ!

Жељко Бркић, 28/9

П.С. 

Поштована професорице,

Oво је само једна кап емоција 
које сам био слободан да 

поделим са Вама. Знам да сам 
се расплинуо и да је овај текст 
далеко од оног формата који је 

Вама потребан за лист, а случајно 
знам и да не објављујете 

фељтоне :-) 
Из свега овог издвојите 

најинтересантније пасусе, па 
их уклопите у једну занимљиву 

причу. Волео бих да ми 
пренесете своје утиске када 
прочитате овај текст, па бих 

молио да ми се јавите. 
Са дубоким поштовањем и 

искрено Ваш ђак,
Жељко Бркић, 28/9

SMS

Драго ми је да Вас моје писмо 
није оставило равнодушним. Ни 
мени није било свеједно док сам 

га писао. И никад ми 
неће бити свеједно.

А умем да пишем захваљујући 
Вама. Па Ви сте нас учили да се 

тачно, правилно 
и лепо изражавамо. 

Иначе сам завршио Полицијску 
академију, у Полицијској управи 
Шабац радио сам као помоћник 
командира, командир, помоћник 
начелника. Пре годину дана сам 

прешао у МУП, 
у Управу за стручно 

образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку.

Једно писмо
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Испит зрелости
Из школских клупа, 
28. класа је отишла 
пре времена

Тај 24. март 1999. године никада 
нећу заборавити. Почео је као и 
сваки други дан.

Били смо на редовним 
активностима у школи, али негде око 
подне командир вода нам је саопштио 
да због могуће опасности од NATO 
бомбардовања, до даљњег идемо 
кући, а треба да се јавимо својим 
подручним станицама. Спаковао сам 
се у журби, срећан што идемо кући. 
Ни помислио нисам на оно што ме 
тамо чека.

До куће ме је прво чекала 
седмочасовна вожња аутобусом, па 
сам имао времена да размишљам о 
свему и свачему. Остало нам је мало 
до матуре, када коначно постајемо 
одрасли људи, одговорни за своје 
поступке. Ми смо још увек мислили 
о девојкама, изласцима, дружењу, о 
настаку школовања, о каријери. 

Аутобус је био скоро пун људи, 
али владала је нека мучна тишина. 
Сви смо били забринути, замишљени, 
али смо пажљиво слушали радио-
програм и очекивали важне вести. 
Током тог путовања сам схватио да од 
матурске вечери неће бити ништа. 

На граничном пункту према 
Косову смо сазнали да је нападнут 
Нови Сад, мој омиљени град, па Ниш 
и  Београд... и цела земља. Чини ми 
се да сам тек тада постао свестан 
колико је ситуација озбиљна. 

После непуног сата стигао сам до 
куће. Мајка се обрадовала што сам 
дошао жив и здрав, али није могла да 
сакрије стрепњу и страх. 

Сутрашњи дан је био потпуно 
другачији. Већ ујутру сам задужио 
сву потребну опрему и наоружање. 
Стигли су и први задаци. Маштања 
и снови су се заборавили, а огорчење 
и бес су из дана у дан расли. Али, 
нисмо запоставили ни редовно 
образовање, па сам тако матуру 
полагао у Прокупљу, уместо у 

Сремској Каменици, пред својим 
професорима и колегама.

Матура је организована тек на 
јесен!  Нисмо заборавили ни матурско 
вече. Свима је било изузетно жао 
оних који нису били у могућности 
да по завршетку бомбардовања 
присуствују том најрадоснијем 
школском слављу.

Испит зрелости смо свакако 
положили, а једва да смо били тога 
свесни.

Милија Милојевић, 28/10

Међу својима
Ни професори, 
као ни ђаци, нису 
равнодушни кад се 
после низа година, 
врате у ову школу

Стари Латини су говорили да 
време лети. У Енглеској кажу да је 
време новац. У филозофији Истока, 
време нема димензију пролазности. 
Ми смо живот изделили на рођендане, 
годишње одморе, радно време, паузе 
за кафу...

Можете ли замислити како 
размишља и шта осећа човек који 

се, после четири године одсуства,  
поново нађе у драгом, познатом 
окружењу, међу некадашњим 
блиским сарадницима? Ту су топле 
речи добродошлице, осмеси на 
лицима оних које је волео и који су 
њега волели; исти распоред и намена 
просторија у којима је некад боравио 
и радио, али и неизбежне и оправдане 
промене и новине у концепцији и 
организацији  посла.  

Опет у МОЈОЈ Школи... Боже, 
колико сам драгих људи срела за 

само један сат! Моје колегинице и 
колеге, зборница, моја учионица, 
шољица разговора у бифеу... Има 
у том својатању притајене сете, 
стидљиве нежности и нескривеног 
поноса. “Међу својима”, како би 
рекао Дис.

И све што је некад било лепо, 
позитивно, духовито, озбиљно, 
непријатно, тужно, чак и трагично; 
све што се дешавало по неком свом 
диктату, по некој сили случаја, 
одједанпут је нашло своје место у 
мозаику јединствене, ненаписане 
монографије Средње школе 
унутрашњих послова. Из ризнице 
сећања се, по некој необјашњивој 
и несвесној селекцији издвајају 
ликови, нижу догађаји, израњају 
опаске, шале, коментари. Изненада 
бљесне неко лице, лице веже место, 

Сећања

Као полазници шестонедељног Курса за тренере, срели су се некадашња 
професорица Жељка и њен ученик Милија
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време и догађај, наравно и име 
– и пред очима ето целог једног 
школског часа, генералне пробе, 
приредбе, екскурзије, такмичења 
– као одличног сценарија за један 
дугометражни филм од неких 
петнаест, можда најлепших, животих 
и радних година... 

Да ли знате, колико се сценарија 
може написати о срећним и тужним 
тренуцима, почецима школске 
године и матурантским растанцима, 
одрастањима, сазревањима и 
сменама генерација, унутар ове 
старе аустријске школе за официре? 
Памтимо обећања да се никад нећемо 
заборавити и да ћемо се видети бар 
за годишњицу матуре, са осмехом 
спомињемо оне најбоље, са тугом 
се сећамо оних којих више нема. 
Гледали смо како долазе деца, а како 
под шапком, уз буђење, повечерје 
и све оно између, стасава младост 
и одлази различитим путевима 
судбине. Остали су само матурски 
панои кадета и њихових професора 
и старешина и тренутак када шапке 
лете у вис. Било је у томе и лепоте и 
узвишености и стрепње. 

Лепо априлско вече. Кроз отворен 
прозор ветар доноси свежину Дунава 
и мирис Фрушке горе. Испред новог 
интерната комешање. Кроз прозор 
видим ученике како у групама 
полако  долазе на плато испред 
главне школске зграде. Са летње 
бине допиру гласови, чује се песма. 
Има у њој и поноса и пркоса. И 
раздраганости и туге. То се матуранти 
последње, 38. класе Средње школе 
унутрашњих послова у Сремској 
Каменици,  опраштају се од ђачких 
клупа, интернатског живота, другова 
из собе... Чека их сутра, чека их 
непознато, ново, примамљиво. Чека 
их живот! Жељни су да крену, да 
истраже, да сазнају, да доживе. 

Нестрпљиви су да то сутра, 
да то ново дође. Зову их младост, 
искушења, препреке, хтења, жеље, 
снови! Ићи ће даље, ићи ће напред, 
али ће у неком делићу свог срца, 
бар једном пожелети да се врате. 
Разумећу их.

Жељка Аврић

Млађи полицајац Милоје Ра ду-
ловић, био је ученик 9. вода 34. класе. 
Родом је са Косова и Метохије.  Након 
завршетка СШУП-а, остао је да ради 
у Београду. Није био срећан због тога. 
Био је далеко од родног краја четири 
године и надао се да ће кад заврши 
школу, радити у неком месту које је 
ближе његовој Приштини. Био је сам 
у великом граду. Али успео је да се 
прилагоди, да поштено ради свој посао, 
да помогне брату да заврши факултет. 
До недавно је био школски полицајац 
Гимназије “Свети Сава” у Београду. 
Ово је прича о његовом послу, из угла 
једне професорице те гимназије.

 Напуштајући пре три године 
школску клупу, био је окупиран 
озбиљним размишљањима о реалном 
животу полицајца на улици. Стицајем 
околности, непрегледна ширина уличне 
неизвесности сузила се на школско 
двориште и на дужности школског 
полицајца. Наравно, далеко је ово 
од мирног посла, али му се допада 
свакодневна комуникација са људима и 
овај посао.

Често није лако. Пиштољ се не 
сме употребити, њиме се не прети 
тако лако, а ауторитет и поверење се 
изграђују речима.  За овај посао је 
важна сарадња са ученицима, разговор, 
шала, приближавање њиховом начину 
комуникације, јер је то једини начин да 
се уклони граница коју прави униформа. 
Труди се да упамти њихова имена, 
одељења, да их саслуша кад их нешто 
мучи у школи (математика, физика),  да 
им објасни да не треба беснети ако их 
је девојка оставила. Лакше је овај посао 
обављати уз видео-надзор, али ни онај 
други, професорски, није занемарљив.

Са професорима је тешко сваки дан 
ступити у разговор. Свако ради своје. 
Споје нас само проблеми и инциденти. 
Међутим, има и оних који застану, 
проћаскају, поразговарају, дају своје 
виђење детета које у том тренутку 
пролази ходником. То је драгоцено. Није 
то само изграђивање  поверења и лепих 
међуљудских односа.  Сваки податак, 
сваки  комантар о понашању детета на 
часу, на екскурзији, пар речи о породичној 
ситуацији, много значе школском 
полицајцу. Много је туча спречено тако, 
много инцидената избегнуто, много 
несугласица отклоњено. 

То је, чини ми се, најлепши али и 
најтежи део овог посла - проникнути у 
дух и живот школе у којој радиш.

Онда све изгледа лакше. Брже и 
безбедније се спрече претње, упади 
старијих, па и  наоружаних лица, која су 

у приватном контакту са ђацима Школе.  
Љутња и бес лакше се превазиђу. А када 
се  такве појаве  отклоне више пута, онда 
се  ређе и догађају.

Пороци друштва, дрога и алкохоли-
зам, одражавају се и на живот школе. 
Наш школски полицајац упозорава 
власнике околних кафана и кафића да 
је забрањено точење алкохола ђацима, 
проверава да ли су прихватили његова 
упозорења, изграђује однос поверења и 
са тим људима. Школе су мамац за дрогу, 
а онда се враћамо на почетак приче. Уз 
поверење ученика, лакше се долази до 
оних који је растурају.

Границе школе се померају. Оно што 
се деси у приватном животу ученика 
(међусобне туче, сачекуше, претње, 
уцене) и стигне до полиције, долази 
као повратна информација у школу. 
Поверење директора је важно. Важна је 
и његова реакција, однос према деци. 
Потребно је да они знају да су ђаци 
на сваком месту. Са правима, али и са 
обавезама. Школски рад није лак!

Јелена Ђорђевић, 
професорица српског језика у 

београдској Гимназији Свети Сава”

Где је? Шта ради?

Милоје Радуловић
Прича школског полицајца

Са ђацима Основне школе „Петар 
Петровић Његош“, у којој сада ради
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Досадашњи начин школовања 
будућих полицијских службеника 
подразумевао је класичан 
средњошколски систем у трајању 
од 4 школске године, са матурским 
испитом, као својеврсним “испитом 
зрелости”. Будући полицајци 
долазили су у нашу школу са 15 
година, да би од нас одлазили као 
формиране личности, довољно 
оспособљени да би се ухватили 
у коштац са свим тешкоћама које 
носи одговоран посао полицајца. 
Током четири године изучавања 
општеобразовних, општестручних 
и ужестручних предмета и  укупно 
4.080 часова, праксу у ППУ Нови 
Сад и ППУ у месту пребивалишта, 
теренско-полицијску обуку, разне 
облике ваннаставних активности, 
кадети Школе, после успешно по-
ложеног матурског испита, стицали 
су статус полицајаца приправника.

Четири године одрастања, у 
правом смислу те речи, и проласка 
кроз све фазе од дечаштва до 
младости, која треба да донесе 
озбиљност и одговорност, али и елан 
и полет међу старије колеге, прођу 
као трен и за собом оставе најлепше 
успомене, нераскидива другарства 
и поштовање према васпитачима, 
старешинама, наставницима и свима 
који су кадетима омогућили да 
стекну сигурност, знање и вештине 
неопходне за успешну радну 
каријеру.

Последња класа
Као последња у низу генерација 

које се школују у прелепом здању на 
обронцима Фрушке горе, 38. класа 
заокружује један систем школовања 
полицијског кадра који је изнедрио 
преко 14.000 полицајаца. Бирана 
према критеријумима који су у 
потпуности прилагођени потребама 
нашег министарства, требало би 
да је ова генерација, према свом 
потенцијалу, међу најбољима. 
Гледајући из преспективе њиховог 
начелника, а потом и помоћника 

директора за наставу, морам ипак 
констатовати да ови момци нису 
у потпуности оправдали моја 
очекивања. Морам истаћи да је 
било и објективних чинилаца 
који су допринели да целокупан 
утисак о овим, у већини добрим 
момцима, не буде сјајан. То су, 
пре свега честе “сеобе” и промене 
интерната, а посебно боравак у 
тешким условима у наставном 
центру на Клиси. Међутим, када смо 
у 4. разреду успели да им коначно 

обезбедимо веома добре услове 
смештаја и простора за учење, то 
није у потпуности резултирало и 
очекиваним повећањем њиховог 
залагања, учења, одговорности, ни 
бољим односом према обавезама. 
Ипак остаје нада и жеља да на терену 
у стварним, животним условима, 
покажу све своје квалитете и 
оправдају чињеницу да су били 
успешна  генерација која је последња 
искусила све предности и недостатке 
оваквог начина школовања.

Нови систем обуке
Паралелно са старим, крајем 

2007. године, ступио је на сцену 
нови систем и његове резултате ћемо 
знати већ у мају ове године када 
полицајци приправници 1. генерације 
Центра за основну полицијску обуку 
буду полагали стручне испите и 
испунили све неопходне услове да 
самостално раде као полицијски 

службеници. “Пилот пројекат” 
у првој генерацији имао је 129 
уписаних момака и девојака,  између 
18 и 25 година. Сви су морали имати 
завршену четворогодишњу средњу 
школу, положен возачки испит 
“Б” категорије и проћи захтевне 
квалификационе испите, да би од око 
4.000 пријављених кандидата било 
изабрано управо њих 129. Предметно-
модуларна настава, базирана на по зи-
тивним искус твима полиција других 
земаља, али прилагођена по требама 

по ли циј ског посла у 
на шој др жави, пред-
став ља окосницу 
стру ч ног ос по со-
бљавања бу дућих 
по ли циј ских служ-
беника. 

Као и у сваком пи-
онирском про јекту, 
ин те лектуални по-
тенцијали радника 
Школе - Центра, 
раз мена искустава 
са колегама из 
иностранства, науч-

на методологија у изради Наставног 
плана и програма, визија и смелост 
коју је требало исказати на најбољи 
начин, само су део свеобухватног 
процеса реформе и стратешког 
развоја Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије. Из личног 
искуства могу рећи да отвореност 
за сарадњу, аргументовани ставови, 
спремност за тимски рад, прихватање 
сугестија колега по занату, без обзира 
да ли се ради о домаћим или страним, 
може само проширити хоризонте и 
донети нови квалитет у остваривању 
онога што полиција треба да буде - 
служба у интересу грђана, упућена на 
сарадњу са њима и један од ослонаца 
демократског друштва.     

Мирослав Мијаиловић

Старо и ново

Време овде лети
О досадашњем и будућем начину школовања 
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Последњег понедељка у 
школовању 38. класе, градиво је било 
савладано, оцене су биле закључене, 
чекао се само крај. Нестрпљиви 
да крену у живот, матуранти су 
одбројавали најситније цифре у свом 
школовању. Тог дана била је 0003. 
Није се више учило. Певало се и 
плакало, радовало се, јер је дошао 
крај и туговало, баш због тога. 

***
Време је невероватно брзо 

прошло. Не могу да верујем да 
завршавам школу и већ за месец дана 
почињем да радим.

Школа и другови ће ми остати у 
најлепшем сећању. Никада нећу моћи 
да заборавим ове четири године.

Александар Стојановић, 38/11

***
Први дан нашег школовања. 

Трећи час - српски. Професорка 
нам се представила, пожелела нам 
добродошлицу, издиктирала план 
лектире и план рада за септембар. 
А онда, одједном – шок. Писмена 
вежба! Требало је да напишемо 
нешто о својим првим утисцима у 
новој средини. 

Тај њен обичај, који је служио 
«разгибавању руку и вијуга» после 
сваког распуста, чекао нас је увек на 
првом часу српског. Сад ми чак и те 
писмене вежбе недостају.

Иван Тимотић и друг

***
Сада кад сам пред самим 

остварењем свог циља, схватам 

колико сам научио, колико сам 
порастао. И не само ја, него сви ми. 
Нисмо више они мали, безазлени 
дечаци. Сада смо одрасли, одговорни 
људи, достојни униформе коју 
носимо.

Бојан Лазаревић,38/10

***
У сећању ми остају другови из 

одељења, професори, соба број 121, 
устајање, чишћење  круга, кантина, 
дељење пакета по собама после 
доласка са викенда, дружење са 
земљацима из других класа и још 
пуно тога. 

Биће веома тешко растати се од 
другова и професора.

Иван Јанковић, 38/10

***
Као да смо јуче дошли! Били 

смо срећни када смо, као Пилићи,  
добили прве чинове  - мршаве 
јединице. Маштали смо да добијемо 
цифре које су носили кадети 35, 
36, и 37. класе. Некако смо их брзо 
испраћали и постајали Фазани, па 
Гуштери и напокон - Џомбе. Ми смо 
генерација која ће окончати једну 
етапу у школoвању српске полиције.

Лазар Ивановић, 38/10

***
Најбоље године свог живота 

оставио сам у Каменици. Сада 
схватам колико сам се променио и 
колико другачије размишљам. Ево, 
после толико ишчекивања, дочекао 
сам дан када ћу и ја купити одело за 
матурско вече.

Срђан Савић, 38/10

***
Да нисам имао среће да дођем 

у ову школу, од мене никада човек 
не би постао. Хвала на свему - на 
сугестијама, саветима, помоћи, али 
ја сад одох!

Зоран Ремовић, 38/10

*** 
Иако једва чекам да завршим 

ову школу, из ње ћу понети само 
лепе успомене. Упознао сам много 
другова, почео сам активно да се 
бавим спортом, научио сам «занат» 
којим сам одувек хтео да се бавим. 
Постао сам човек, осамосталио сам 
се, зрелији сам од својих вршњака. 

На листу

Пар речи за крај
О Школи, одрастању, друговима...
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из вежбанке

Много сам научио о тимском раду.
У срцу ће ми заувек остати један 

разломак, 38/10.

***
Због недостатка сна, нисам у 

могућности да покренем свој мозак 
на размишљање.

Аутор познат редакцији
***

За четири године овде сам научио 
много. Када смо дошли, били смо 
деца. Са 15 година обукли смо 
униформу и започели нов живот, 
далеко од својих домова и родитеља. 

Униформа је много утицала 
на наше понашање. Учинила је 
да постанемо зрелији од својих 
вршњака из цивилних школа.

Морам да кажем да је ова школа 
најбоља, да из ње излазе прави, 
добри људи. Много ми је жао што је 
укидају.

Милош Богдановић, 38/9

***
Овде сам научио да поштујем оно 

што имам, да ценим себе и друге. 
Могу само да се захвалим Школи, 
што ме је извела на прави пут и 
омогућила ми да стасам у правог и 
поштеног човека и полицајца.

Марио Ћирковић, 38/9

***
Иако ми то нисмо приметили, 

живот у овој школи нас је сасвим 
променио, и то не само физички. 
Наша размишљања и ставови сада су 
сасвим другачији. Зрелији смо.

Волео бих да могу да запамтим 
све другове и све наше догодовштине. 
Нећу да памтим жицу, која ме је 
гушила.

Шуми, 38/8

***
Када смо дошли, били смо мали, 

погубљени, прави Пилићи. Сад смо 
још само три дана Џомбе, а онда 
све из почетка! Опет најмлађи, опет 
неискусни.

38/8

***
Из ове школе ћу понети јако 

лепе успомене, јер сам овде стекао 
пријатеље за цео живот. Ми смо више 
од пријатеља. Они су моја браћа!

Душан Палочевић,38/8

***
Склапам очи тек да бих јаче 

осетио ово време које куца на моја 
врата. Када их будем отворио, ово, 
у којем живим, нестаће заувек. 
Нестаће и недостајаће тако пуно. 
Поново у глави пролазим ходницима 
школе, коју сам сањао као дечак и 
која је постала део моје стварности 
са 15 година.

Познати мирис. Тако познати 
зидови. Све ме испуњава јаче него 
икад, можда зато што није изневерило 
моја очекивања, моју жељу да 
будем део тога. И сва она јутра, сва 
постројавања, свако парче хлеба 
подељено на пола, сваки бескрајан 
час, свака преписана контролна 
вежба, све живи у мени.

Та озбиљна лица професора, 
свака поклоњена и радом заслужена 
оцена, свака нова лекција о животу, 
исписали су у мени једну још 
нестворену причу. Највише ће ми 
недостајати другови, заједничке 
свађе, приче, непроспаване ноћи 
и сањива јутра која би обухватала 
нашу заједничку мисао - сан.

Ускоро ће свако од нас бити део 
неких других градова, део живота 
неких других пријатеља, али ово 
време, наше време, не може да украде 
нико, никада! Свима хвала што су 
били део мојих дана у овој школи… 
Средња школа унутрашњих послова, 
Сремска Каменица, 38. класа… Ово 
ћу увек изговарати са поносом.

Сат се помера, иако желим да га 
задржим. Униформа, полицајац… 
Чујем кључ у вратима. Полако 
отварам очи. Неко их је неповратно 
отворио.

Марко Ђорђевић, 38/5

Соба 18/а

Тама. Ноћ. Свуда је мук.
Ништа да се макне, да шушне.

Само дисање се чује,
На смену, један за другим,

Цимери па ја.
Тешко је сваком због неког свог,

И што нисмо негде тамо, 
крај тог неког.

Што нас тамо негде чека
Да  му се опет вратимо.

И враћамо му се често у сну,
Смејемо се, маштамо,

А кад се тргнемо - само ноћ,
није ту.

И затварамо очи не би ли
Опет дошао у госте, али нема га,

Сада је и у сну као и  на јави,
Тама.

И дан за даном пролазе недеље,
Неком полако, неком лете,

Не, нисам ни ја, нити ико од нас 
овде, дете.

Ми смо само они који су схватили
Како је то кад неко недостаје,

Па нам се у тами и суза искраде.
И скоро сваку ноћ иста прича,

Док нам неко у сну не дође
И долети срећа, која кратко траје. 

Увек кад се тргнем из сна, схватим 
где сам то ја.

Сам.
Е, моја тужна собо број 18/а.

Ненад Гордић, 38/2
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Међу момцима ове класе има 
много добрих. Било је тешко прво 
одредити критеријум по којем бисмо 
издвојили неколико њих, а није било 
лако ни изабрати само по једног или 
двојицу из неке области. Издвојили 
смо их по успеху који су постигли у 
школи и још по нечему чиме се баве 
у слободно време.

Стефан Здравковић, 1. вод, рођен у 
Пећи, а од 1999. живи у Крушевцу.

Само у првом разреду имао је 
нешто слабији 
успех - 4,88. 
Од 2. до 4. 
имао је просек 
5,0. Не говори 
много. Тих, сет-
ног по гле да. 
Ка да је до шао 
у ову школу, 
тражио је 

спорт који би му одговарао. Одлазио 
је на тренинге, посматрао. Изабрао 
је аикидо. Све четири године био је 
члан секције коју води проф. Драган 
Шкарић. Припремајући се за наступ на 
Макишу поводом Дана МУП-а, пре две 
године, некако спонтано, почео је да 
тренира и гимнастику, са професором 
Драгутином Умићевићем. 

- Ове године ћу трећи пут 
наступати на Макишу. Представљаћу 
своју школу, иако тада, у јуну, више 
нећу бити њен ђак.

Бојан Бјелчевић, 3. бод, из 
Батајнице

Као за меник ко ман ди ра вода, 
имао је више 
обавеза него 
остали у воду. 
Ту дужност 
до бијају  само 
о д а  б р а н и , 
али они мо-
рају јако да се 
потруде ако 
хоће да задрже 

одличан успех, поред осталих 
обавеза. 

- Све се то може постићи. Ми смо 
сви здрави момци, на правом смо 
путу, многи од нас су спортисти. Ја 
сам тренирао џудо у 1. и 2. години, 
док се нисмо преселили на Клису. 

Оно што би и он издвојио, као и 
сви ученици ове школе, свакако је 
другарство. Кажу да су они из једног 
одељења као рођена браћа, а они из 
класе као браћа од тетке.

- То је тачно. Ја имам рођеног 
брата који иде у 6. разред и за сад 
ми није толико близак, као другови 
које сам овде стекао. Кад сам пошао 
од куће на школовање у Сремску 
Каменицу, он је био мали. За ове 
четири године нисам био много са 
њим. А са друговима из вода сам 
живео заједно - делили смо собу, 
колаче који су стизали од куће, бриге 
због сутрашњег контролног, излазили 
заједно у град...

Посебно ћу се сећати логоровања. 
Да нам неко то сад понуди, ишли 
бисмо поново! Никад нећемо 
заборавити Тому Радомировића и 
његов хватач змија.

Прво смо учили све 
карактеристике овог његовог изума, 
па смо га затим правили, а онда и 
примењивали. 

Незаборавне су и заседе које смо 
правили једни другима. Бавили смо 
се и друштвено-корисним радом. 
Скупљали смо сено сељацима, 
па после играли коло на сред 
ливаде. Одлазили смо у једну лепу, 
малу цркву у близини. А јутарњу 
гинмастику ћу да заборавим.

Милош Спасић, 3. вод, из Велике 
Грабовнице код Лесковца

Као члан Секције самоодбране, 
био је у дуо-
систему првак 
државе и 3. 
на Балкану. У 
борбама је на 
Б а л к а н с ком 
пр венству ос-
војио 3. место.  
Но си лац је 

црног по јаса. Овај спорт је почео да 
тренира кад је дошао у СШУП. Код 
куће се бавио углавном лоптом. Овде 
је наставио само са одбојком.

- Вероватно су све те активности 
помогле да не приметим како време 
пролази. Брзо је прошло и могао бих 
још! Кад почнем да радим, нећу имати 
овакве услове да се бавим спортом. 
Неће бити ни оваквог дружења. Са 
нашом класом се не завршава само 
постојање једне школе, него нестаје и 
један посебан однос између старијих 
и млађих. Било је ту обичаја који су 
постали традиција. Знало се ко је 
Џомба или Гуштер. Ми смо морали 
да им предајемо рапорт, да тачно 
знамо “цифру”, тј. колико им је још 
дана школовања преостало. Нама 
није имао ко. Нема више ни Пилића, 
ни Фазана... Ми смо, ево, последњи. 
Све је прошло. Сад ми све изгледа 
занимљиво. Чак и селидбе. Прво 
смо били у “малом интернату”. Пола 
треће године смо провели на Клиси. 
Мени је и тамо било интересантно - 
цео вод у једној соби, свуда гужва, у 
два велика градска аутобуса нас 370, 
свакодневна путовања у школу. Сад 
смо у новом интернату. Надам се да 
ћемо све оставити у реду.

Бојан Стефановић, 3. вод, 
из Јагодине

Воли да се шали. “Прозивао” целу 
класу, али се не љути ни шалама на 

свој рачун.
- По томе 

сам наследио 
Немању Не-
г о   в а  н о в и ћ а 
из 36. класе. 
И он је тако 
свима сми ш-
љао надимке 
(уг лав ном ни-

су за лист). 
Ми смо сви у воду весели и 

симпатични. На пример нашег Меду, 
Данијела Станковића, сви знају. И 
он зна све људе у овој школи. Право 
место за њега би било - пријавница. 

38. класа

Неколико запажених ученика
Одликаши, спортисти и још по нешто
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Воли то да ради. Кад су долазиле 
девојке у Центар, он их је пратио све 
до соба. 

Иначе смо обојица дошли овамо 
после завршеног 1. разреда неке друге 
школе. Он техничке, а ја економске. 
Мени су и сестра и мајка то завршиле. 
Али кад сам мало размислио о томе 
шта ћу ја са том школом да радим, 
одлучио сам да променим занимање. 
Волео бих да радим у Одељењу за 
наркоманију. Једном сам у Јагодини 
са другарима кренуо на фудбал. Био 
је још дан. Наишли смо на два дечка 
који седе на улици и боду се.

Драган Бојанић, 4. вод, 
из Манђелоса, код Сремске 
Митровице

Сва четири разреда за вр шио је 
са про секом 5,0. Мада је морао да се 

потруди, каже 
да му ни је било 
теш ко. Као 
за меник  ко-
ман дира вода 
(ЗКВ), имао 
је додатних 
оба веза, али 
ус певао је 
да пронађе 

вре мена и за фудбал, па је био 
члан секције коју су водили Жељко 
Секулић и Јово Кусић. Стизао је и да 
оде са друговима у град, у дискотеку, 
у кафић. 

- Узор ми је био брат од тетке, 
Владимир Рољић, који је био ђак 
28. класе. Био је одличан овде у 
школи, вредан, озбиљан, завршио је 
Академију и сад ради. 

И ја сам се овде научио 
одговорности. Та особина полицајца 
ме је, поред дисциплине, и привукла 
у ову школу. Као ЗКВ, морао сам 
бити пример осталим кадетима у 
воду. 

Планирам да упишем Кри ми-
на листичко-полицијску ака демију 
или права. Ако не успем, онда ћемо 
да видимо каква је одговорност 
полицајца на улици. Треба све 
проћи.

Богдан Ђондовић, 4. вод, 
из Прибоја

Један од 
н а ј   б о љ и х 
спор тиста у 
овој класи, 
уз то и добар 
ђак. Тачније - 
врло добар у 
првом и од ли-
чан од 2. до 
4. разреда.

Бавио се различитим спортовима, 
али онај у којем је постигао највеће 
успехе је џу-џуцу. Био је првак 
Балкана.  

- Пре тога нисам имао пара да 
идем нпр. на европско такмичење. 
Захваљујући томе што је 5. Балканско 
првенство у самоодбрани одржано 
2008. године у нашој спортској хали, 
имао сам прилику да учествујем. Уз 
професора Бобана Манојловића, за 
ово такмичење нас је припремао и 
мр Јанош Копас.

До сада сам седам пута био 1. 
и три пута 2. у Србији. Имам црни 
појас. А почео сам овде, кад сам 
пошао у први разред. 

У основној школи сам се пет 
година бавио каратеом, освојио 10 
медаља и стигао до плавог појаса.

Овде сам се упознао са још 
једним спортом - оријентацијом. Са 
замеником начелника наше класе, 
Благотом Бањцем, који води Секцију 
оријентиринга, нас петнаестак смо 
стигли на Рајац, Космај, Фрушку 
гору... Видели смо дивне пределе, 
склопили многа познанства, а са 
такмичења имам 2 златне и 3 сребрне 
медаље.

Богдан се бавио и рецитовањем. 
Омиљени предмети су му били 
Специјално физичко образовање, 
Математика и Безбедност сао бра-
ћаја.

Ако не упише факултет у Новој 
Вароши, волео би да студира у 
Новом Саду.

- Овај град познајем боље него 
Прибој. Пошто сам далеко, кући 
идем само једном месечно.

Мирослав Бантић, 7. вод, 
из Лознице

Одликаш, у 
3. и 4. години 
5,0. Бавио се 
фотографијом, 
фудбалом, ка-
ра теом, али 
нај активнији 
је као члан 
Сек ције са мо-
одбране. Од 1. 

разреда ове школе, освојио је 12 
медаља, 5 златних и 3 сребрне. Пет 
их је са међународних такмичења. 
На Балканском првенству, заузео је 
1. место. 

- Волео бих да наставим да 
тренирам џу-џуцу. У том спорту сам 
постигао највише успеха. Поред тога 
што сам био члан Секције, тренирао 
сам и у граду. Било је напорно, али 
кад нешто волите, ништа вам не пада 
тешко.

Дарко Нацковић, 7. вод, 
из Сврљига

Током   про-
текле  чети ри 
године, од 
свих ђака 38. 
кла се, траву у 
кру гу Школе 
косио је само 
Наце. Кажу 
да он то воли. 
Стално нешто 

мајсторише. Руке радничке, нокти 
црни. 

- Радио сам, сад за викенд, 
генералну на трактору. Код куће све 
машине поправљам. Како ћу вечерас 
на матурско!? Мораћу да перем руке 
у соди бикарбони.

Кад се у првој години тражио 
добровољац који би косио траву, он 
се јавио. 

- Мислио сам да ће то бити 
накратко, али кад су видели да ја то 
добро радим... Мени то није тешко. 
Стварно уживам. И волим брзо да 
завршим посао. Начелник ми да рок 
од 10 дана, а ја све уредим за два-
три поподнева. Од око 15 хектара, 
колики је круг Школе, коси се близу 
пет. Овим самоходним косачицама, 

38. класа
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то брзо иде. Иначе, ја знам да косим 
и оном обичном, ручном косом. 
Предлагао сам и да представљам 
Школу на Рајцу, али...

Поред задовољства у раду, било 
је ту и незгода.

- Сви памтимо један немио 
догађај. У 2. години одреди начелник 
једног момка да ми помогне. Док је 
прелазио преко ивичњака, јако је 
повредио ногу. Од тада нисам хтео 
да ми ико помаже. Ја сам навикао, 
познајем косачицу и није ми се до 
сад, хвала Богу, ништа десило.

А једном тако, цело поподне 
косим испред интерната. Топао дан, 
ја врућ. Кад, с једног прозора - кофа 
хладне воде! Некоме сам сметао да 
спава.

Када Нацковић оде, управа Школе 
ће пронаћи начин да нам круг остане 
тако леп и уредан, али је о томе и он 
бринуо, као прави домаћин.

- Обезбедио сам ја свог 
наследника. Пронашао сам 
једног момка из Центра, Радета 
Којадиновића. Одржао сам му и 
кратку обуку - да води рачуна, да 
се не повреди, да не сипа случајно 
мешавину, него само обичан бензин, 
да се упозна са косачицама. Ја сам 
их овде променио пет, две сам скроз 
потрошио. Ваљало би то обновити, 
али нема се пара.

Марко Брашанац, 8. вод, из Бора
За овај по-

зив се од лу-
чио још као 
дете. На из-
бор будућег 
за нимања је 
највише ути-
цао његов 
кум, који је 
био питомац 

12. класе. 

- Кад год бих отишао у Пријепоље, 
он је посебно привлачио моју пажњу. 
Прво ме је очаравала униформа. 
Човек у њој ми је изгледао лепо, 
важно, значајно. И сад ми тако 
изгледа, кад знам да она значи и 
много више. Да представља једну 
професију, захтева одговорност и 
озбиљност оног ко је носи. Знам 
да некада питомци ове школе нису 
смели да изађу у град у цивилу. Кажу 
да им је било тешко. Они нису могли 
да иду улицом и лижу сладолед, или 
да седну негде на ивичњак. Па ни да 
загрле девојку.

Касније сам открио да је ово 
занимљив посао, а сад знам да је и 
тежак, одговоран и опасан. Око нас 
је много зла, против којег се треба 
борити. Ускоро ћемо и ми кренути у 
ту борбу. А као да смо недавно дошли! 
На почетку ми је било јако тешко. 
Био сам сам, далеко од куће, око 
мене само непозната лица, дечаци у 
превеликим униформама, нов начин 
живота, нова средина, туђ кревет... 
Први месец је трајао колико цела 4. 
година. То многи неће признати, али 
било је и суза. Почео сам да “пливам” 
тек од 2. разреда. У основној сам био 
вуковац, па сам и овде наставио тако. 
Bио сам скроз одличан. Али требало 
је испунити и време после школе. 
Овде се многи момци баве спортом. 
Ја сам био капитен кошаркашке 
екипе. Такође од прве године, био 
сам и члан Новинарске секције, што 
ми је много помогло.

Кући сам ишао само једном 
месечно, као и многи који су из 
далека. Можда је то било и добро. 
Могло се учити. Волео сам и да 
шетам по граду, да одем на Тврђаву, 
на Спенс, још и 1. години био сам у 
позоришту. Упознао сам Нови Сад и 
заволео га.

Лукић Слободан, 11. вод, родом  
из Лукавца код Тузле, сад живи у 
Светозару Милетићу

- У прву 
годину сам 
кре нуо са 
пу но елана. 
Ба вио сам 
се спортом, 
био члан 
Но ви нарске 
с е к ц и ј е , 
успео да 

будем скроз одличан. Тог лета, за 
време распуста, полагао сам за црни 
појас у каратеу. Много тога ми се 
променило у 2. години, након једне 
озбиљне саобраћајне незгоде. На 
срећу, успео сам да се опоравим и да 
поново будем добар у школи. 

Жао ми је што се растајемо. Ја у 
сваком граду имам друга. Десетак 
њих је било код мене у гостима, неки 
и по 20 пута. То нисам могао наћи ни 
у једној другој школи. А могао сам 
да бирам у коју ћу. Био сам вуковац у 
основној и моји су желели да будем 
нешто друго. Могао сам ја бити и 
доктор, али не бих то волео.

Јасна Обрадовић

38. класа

Ученици Вод I разред II разред III разред IV разред
Полугодиште

I             II
Полугодиште

I             II
Полугодиште

I             II
Полугодиште

I             II
1. Здравковић Стефан, 1. 4,63       4,88 4,88     5,00 4,73      5,00 5,00      5,00 4,89

2. Бојанић Драган, 4. 4,69       5,00 4,71     5,00 4,73      5,00 4,67      5,00 4,85
3. Брашанац Марко 8. 4,75       5,00 4,82     5,00 5,00      5,00 4,60      5,00 4,90
4. Лукић Слободан 11. 4,75       5,00 4,88     4,88 4,87      5,00 4,87      5,00 4,91

За по један стоти!
Док завршавамо овај број 

листа, матуранти се код својих 
кућа припремају за последњи 
испит у свом четворогодишњем 
школовању. Тек након матуре, 
знаће се редослед три најбоља 
ученика у класи.

Тренутно, ранг-листа изгледа 
овако:

1. Лукић Слободан         4,91
2. Брашанац Марко        4,90
3. Здравковић Стефан    4,89
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Горан Ђорђевић 38/9, три пута 
је био првак Војводине и трeћи у 
Србији у пружању прве помоћи. 

- Од седмог разреда основне 
школе сам активиста Црвеног крста. 
Тада сам био на првом такмичењу, и 
то као капитен екипе. Били смо трећи 
у сомборској општини, иако смо 
били најмлађи. Пошто се победничка 
екипа расформирала, инструктори су 
ме позвали да им се придружим. Од 
тада почињу озбиљне припреме.

На такмичењима из прве помоћи 
се симулирају ситуације из стварног 
живота. Учесници морају да покажу 
како би се снашли и шта би урадили 
кад би се нашли у ситуацији да 
помогну некоме ко је на пример 
повређен у саобраћајној незгоди, 
или у пожару. Повређени изгледају 
и понашају се  као да стварно 
имају опасне повреде – преломе, 
посекотине, губитак свести... Треба 
им зауставити крварење, пазити на 
могуће повреде кичме, правилно их 
померати. Нашминкани су посебним 
материјалима, масама и бојама, а 
посебно су и обучени. 

- То стварно буде страшно! Ем, 
онако нашминкани, грозно изгледају, 
ем кукају, запомажу, јече... А знамо 
да помоћ није најпотребнија ономе 
ко је најгласнији. Учествовање у 
такмичењима подразумева мно-
го тога. Да бих знао све што је 
за то потребно, завршио сам 
неколико курсева: за маркиранта, 
шминкера, предавача и судију, за 
сада на покрајинском нивоу. Али, 

захваљујући Црвеном крсту, већ сам 
стигао много даље од мог Сомбора. 
Обишао сам предивне крајеве бивше 
Југославије, видео нове градове, 
упознао другачије људе. Нама у 
Војводини је уобичајено да овде 
живе разне нације и вере, али сам 
путујући имао прилике да сретнем и 
оне које до сада, ни овде у Школи, 
нисам могао да упознам. Лане су у 
Сомбору, први пут биле две девојке 
и један момак из Албаније. Иначе 
редовно долазе Енглези, Немци, 
Швајцарци, Мађари и представници 
земаља које су чиниле некадашњу 
Југославију. Са многима од њих сам 
стално у вези, на фејсбуку. Било 
ми је јако занимљиво што сви ти 
странци иду боси! 
Веле – здраво је, а 
тамо код њих ваљда 
немају прилике.

У Средњој 
школи унутрашњих 
послова се по једно 
полугодиште уче пр-
ва помоћ и судска 
медицина.

- Нама је тај 
предмет предавао 
др Золтан Печкаи 
Ко вач, а ја сам му 
био асистент. Он ме 
је послао да представљам нашу 
школу на такмичењу «Шта знаш о 
здрављу?», на којем су учествовале 
све новосадске средње школе. Е, ту 
нисам имао среће! Пре такмичења 
смо добили списак области које 
морамо знати, а ја сам извукао питања 
којих није било на том списку. Не 
знам како се то десило, али сам се 
трудио да се сетим свега што сам 
знао од раније, мало импровизовао, 
али нисам могао одговорити на сва 
питања. Два сам некако савладао, 
али треће... Ипак, био сам пети, 
што и није тако лоше, ако се узме у 
обзир да су ту биле све гимназије и 
медицинска школа. 

Осим медицинара, остали 
средњошколци не уче овакав 
предмет.

- А требало би! Оно што ми 
учимо, морао би свако да зна! О 
томе треба мислити пре него што 
нам затреба. Често можемо помоћи 
било себи, било другоме. Људи не 
знају ни да препознају срчани удар, 
па како онда да се снађу кад им се 
деси? Свакодневно се дешавају 
такве ствари као што је рецимо, 
анафилактички шок, који настаје 
као последица убода неких инсеката 
– пчеле, зоље, бумбара.  Шта бисте 
радили у случају напада астме? Како 
зауставити крварење? Шта ако је 
некоме потребна реанимација? Човек 

мора бити присебан, брз и мора 
знати шта да ради. Некад загушење 
залогајем може бити опасно по 
живот. 

Да ли си ти некада био у 
ситуацији да некоме помогнеш?

- Јесам, пар пута. Најупечатљивија 
су ми два случаја - кад сам помогао 
једном дечку који је имао напад 
епилепсије и једној девојци код 
велике расекотине на руци.

Од полицајца се, као и од сваког 
здравственог радника, очекује да 
помогну људима увек, и кад нису на 
дужности.

Јасна Обрадовић

Активности ван школског круга

Здраво је ићи бос
Прву помоћ треба сви да знају!
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У току школовања ове класе 
било је много промена. Мењали су 
интернате, професоре, командире...  
У првој години начелник им је 
био Мирослав Мијаиловић, а од 
септембра 2006. Саша Бранковић. 

- Кад сам их преузео, више нису 
били баш тако мали, али су још увек 

били дечаци. 
Мислим да 
сам могао у 
потпуности да 
их разумем, јер 
сам и ја отишао 
од куће са 14 
година - сећа 
се господин 
Б р а н к о в и ћ . 
- Напустио 
сам своју 

Смедеревску Паланку и уписао се у 
Војну гимназију у Београду. Ту сам 
завршио и Војну академију, после које 
сам, као војно лице, био распоређен 
на четири године у Словенију. Тада 
није било испуњавања жеља - где би 
ко волео да ради. 

Када сте дошли у Школу и шта 
сте све овде радили?

- Од јануара 1992. био сам прво 
командир вода у 25. класи, предавао 
сам Одбрану и заштиту, а начелник 
31. класе сам постао када су они били 
матуранти.  За време школовања 35. 
класе, био сам у Земуну, на ОЕБС-
овом курсевима за котренере. Посао 
треба мењати. Човек тако стиче нова 
искуства. Надам се да сам нешто од 
тога пренео и својим ђацима.

Свака класа је по нечему 
другачија од осталих, и све имају 
и по нешто заједничко. Каква је 
била 38. класа?

- Не бих да их поредим са другима, 
али они ће свакако бити запамћени 
као последњи ђаци ове школе. Није 
им све било баш лако. Три пута 
су се селили. Прве две године су 
провели у интернату П+3. Цело прво 

полугодиште треће године били су 
на Клиси. Тамо нису имали услова 
ни за учење, ни за бављење спортом, 
ни за ваннаставне активности. А 
кад се изгуби континуитет, тешко је 
после наставити. У четвртој години 
имали су јако добре услове, у новом 
интернату. 

Али тада су били сами у 
Школи. То овде ни једна класа 
није доживела.

- Да, то је било некако тужно. Они 
нису имали своје Пилиће. Није више 
било земљака из других класа. Нема 
млађих да им завиде што су Џомбе, 
нема ко да их испрати. 

Поред тога, морали су и све да 
раде. У оволикој кући, увек има 
неког посла. Они су, као матуранти, 
сами чистили и сређивали цео круг! 
Наравно, уз све редовне обавезе – 
обезбеђење Сајма, праксу, полагање 
возачког испита...

Ипак, трудили смо се да не буду 
запостављени, мада знам да су се 
они тако осећали.

Колико је командира било у 
овој класи?

- Како-кад. Некад само два-три, 
а како су нам остале класе одлазиле, 
било их је све више. Сад, на крају 
– седам. Ако један командир има 
више од два вода, тешко му је и да 
их све упозна, а камоли да буде 
прави васпитач. Иако је ту од јутра 
до сутра. Ради се у сменама, 24 сата 
дневно. 

Сви сте били ан га-
жовани и на ло го ро-
вању, које ђацима по-
себно остаје у сећању.

- За све нас су то 
незаборавни дани. За 
њих, и поред свих мука, 
ипак су лепи. За нас, 
који тамо проводимо 
по две смене, нису баш 
тако лаки. Заменик 

начелника класе Благота Бањац, 
већина командира  и ја били смо на 
Гочу од 20. јуна, до 25. јула прошлог 
лета. Важно нам је да су се сви 
вратили живи и здрави, да су научили 
све што је планирано, а надам се да 
ће памтити лепе доживљаје

Сви ви имате и велику 
одговорност.

- И то по цео дан, од првог до 
последњег дана школовања. Чак 
и док су код куће. Они су ђаци ове 
школе, где год да су. Ако направе 
било какав прекршај, то се одмах 
јави нама. 

А док су овде, води се рачуна 
кад је ко изашао из круга, да ли 
су се сви вратили са викенда, ко 
је болестан, ко има слабе оцене, 
ко иде на какво такмичење, коме 
се разводе родитељи, ко има нову 
девојку...

- Наравно. И о још много тога. 
Свако ко има и једно дете, зна шта 
све прати његово одрастање. А ми 
смо их у овој класи имали 11 водова. 

Без обзира на неке непријатности 
којих је било сад, на крају њиховог 
школовања, свима им желим пуно 
здравља и среће у животу. А у послу 
ће се снаћи. Мислим да су спремни 
за оно што их чека. Само нека буду 
људи!

Ј. Обрадовић

38. класа 

Нека буду људи!
У разговору са начелником класе
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Неки у оделима, са краватама, 
неки мало опуштеније обучени, али 
сви некако посебно расположени, 
окупили су се матуранти 38. класе, 
29. 4. 2009. године, на последњој 
заједничкој вечери у школском 
ресторану. Са својим старешинама, 
командирима и  професорима који 
су им предавали ове четири године, 
провели су део вечери за свечано 
постављеним столовима. 

- Захвљујем се свима који су 
допринели школовању ове класе, 
- рекао је том приликом помоћник 
директора, Душан Поповић. - 
Верујем да ћете се дуго сећати и 
шала и несташлука из ове школе. И 
ја сам, седећи у тим истим клупама, 
док су ми говорили да је од колевке, 
па до гроба најлепше ђачко доба, 
мислио како ме варају. Али сад знам 
да су били у праву.

Добром расположењу допринела 
су оба школска оркестра. Прво су, 
током вечере, велику салу ресторана 
испуниле ноте и стихови забавних 
мелодија, а затим су  своје другаре 
подигли на ноге коло и познате 
народне песме.

Остатак вечери сваки од 11 водова 
провео је са својим одељењским 
старешином и командиром,  у 
ресторанима у граду, у Каменици, на 
Рибарском острву... Време повратка 
у Школу овог пута није било строго 
одређено, па је некима било тешко 
да стигну на време следећег јутра у 8 
сати на час одељењског старешине. 
Али устати се морало, јер их је 
одмах после овог часа чекао пут. 
Торбе су биле спаковане и собе новог 
интерната су ускоро остале празне. 
Преко рампе је отишла 38. класа. 
Пред њима је била још само матура 
и промоција 29. маја.

Ј. Обрадовић

38. класа

Последња матурска вечера
Овог пута нису били у униформи, на линији, са тацном
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Прва смотра

Последњи дани августа били су 
протеклих 38 година резервисани 
за пријем ученика прве године. 
То су били дечаци који су тек 
завршили основну школу. Неки 
од њих су се први пут одвојили од 
куће и родитеља. Схватили су да 
се њихово детињство завршило и 
да их овде чека другачији живот.

Пријем првака

Први дан 36. класе
Издвојили смо једну 
од генерација које су овако 
примане у школу.
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Прва смотра

Обука нове генерације полазника Центра за основну 
полицијску обуку почела је 30. 3. 2009. године. На 
почетку њиховог првог радног дана, поздравила их је 
и пожелела им много успеха у раду директорка Школе 
- Центра, госпођа Биљана Пушкар. Она је истакла да је 
120 девојака и момака 2. класе одабрано од преко 3.000 
оних који су прошле године конкурисали за ЦОПО. 

Пар речи о начину обуке, која је прилагођена учењу 
одраслих, рекао је новим полазницима координатор 
Центра г. Мирко Умићевић и представио  све тренере 
Центра.

Прва фаза обуке је у току. У Центру се изучавају 
само предмети везани за струку, обавеза је много, а 
полазници имају најчешће по осам часова дневно. Пред 
њима је година напорног учења. За сада су сами у школи. 
Матуранти су отишли последњег дана априла, да се 
припреме за полагање испита зрелости. Планирано је де 
се још 449 полазника који су положили пријемни испит, 
прими у 3, 4. и 5. класу. До тада - цео круг је њихов.

Ј. О.

Стигла 2. класа
Још 449 полазника биће уписано у ЦОПО
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Сусрет новинарских секција, 
намењен професорима и ученицима 
који се баве припремом и уређивањем 
школских листова и часописа, одржан је 
2. 4. 2009. године у СШУП - ЦОПО-у, у 
организацији Новинарске секције Школе 
- Центра у сарадњи са Новосадском 
новинарском школом (ННШ).

Учесници
Осми Сусрет је, уз петоро 

представника и радионичара из ННШ, 
окупио 77 ученика и 18 професора из 
16 средњих школа Јужно-бачког округа, 
који су представили и своје школске 
листове:
  1.  Гимназија “Исидора Секулић” 

- “Исидора” и “Исидорини 
сапутници”,

  2.  Гимназија “Јан Колар” из Бачког 
Петровца - “Сладкович”,

  3.  Гимназија “Ј. Ј. Змај” - “Скамија”,
  4.  Гимназија “Лаза Костић” - 

“Каламбур”, 
  5.  Гимназија “Светозар Марковић” 

- “Гимназијалац” и “Светин лист”, 
  6.  Гимназија “Светозар Милетић” из 

Србобрана - “Мозаик”,
  7.  ЕТШ “Михајло Пупин” - 

“Позитрон”, 
  8.  Карловачка гимназија - “Бранко”, 
  9.  Медицинска школа “7. април” - 

“Дрво живота”, 
10.  Саобраћајна школа “Пинки” - 

“Саобраћајац”,
11.  Средња машинска школа - 

“Машинац”,
12.  СШ “Лукијан Мушицки” из 

Темерина - “Генарација”,
13.  СШУП - ЦОПО - “Млади 

полицајац”,
14.  ТШ “Јован Вукановић” - “Прави 

смер”, 
15.  ТШ “Павле Савић” - “Алхемичар” и
16.  Школа за дизајн “Богдан Шупут”, 

чији лист је још увек у припреми.

Младе новинаре и њихове професоре 
поздравила је  директорка Школе - 
Центра, госпођа Биљана Пушкар, која је 
затим упознала госте са  трансформацијом 
наше школе и променама које се у њој 
дешавају.   

О овом и претходним сусретима, 
рекла је неколико речи професорица 
Јасна Обрадовић, организаторка ових 
сусрета. Она је затим упознала учеснике 

семинара о програму овогодишњег 
семинара.

У име ННШ обратила се доц. др 

Дубравка Валић Недељковић, истакла 
дугогодишњу успешни сарадњу наших 
двеју школа и издвојила сличности 
полицијског и новинарског посла.

Радионице
О в о г о д и ш њ и 

Сусрет имао је 4 
радионице, у које су 
били укључени сви 
полазници. Предавање 
и радионицу за про-
фесоре - Будућност 
школ ских новина и 
Ана лиза школских ли-
с това, држао је Дин ко 
Грухоњић, пред сед ник 
Независног друштва 
новинара Вој водине, 
предавач на Филозофском факултету, 
Одсек за медијске студије. 

Ученици су били подељени у 2 
групе и обе су биле ангажоване у двема 
радионицама. Водили су их Дејан 
Пралица, асистент на Филозофском 
факултету, Одсек за 
медијске студије и 
Смиљана Милинков, 
стручна сарадница на 
Филозофском фа кул-
тету, Одсек за медијске 
студије, новинарка 
Радија 021.

Теме су биле 
актуелне и занимљиве: 
Интернет издања 
школских новина и 
Facebook.

У оквиру радионице Интернет 
издања школских новина, ученици су 
имали задатак да осмисле и скицирају 
почетну страну замишљеног сајта своје 
школе. 

Прво место освојила је Медицинска 
школа “7. април”. Ученици Гимназије 
“Лаза Костић” били су други, а 
представници наше Новинарске секције, 
Игор Вучковић и Милан Петровић, 
освојили су 3. место. 

У току дана гости су обишли круг 
Школе - Центра, Тактичку кућу и 
спортску халу и били на заједничком 
ручку.

Семинар су пратили и чланови наше 
Фото-секције.

- Овај семинар је и за ђаке и за 
професоре прилика да стекну спе ци-
јализована знања из области новинарства, 
- рекла је Елена Поповић, наша 
сарадница из Новосадске новинарске 

школе. - На сваком од осам до сада 
одржаних Сусрета расте и број школа и 
број учесника. Ипак, у једној групи не би 
требало да буде више од 20 ученика, па 
је овог пута радионичарима  било тешко 

да организују рад тако великих група 
полазника.

Ј. Обрадовић

Осми Сусрет 

100 новинара
Овог семинара ће бити и када не буде Школе
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Из другог угла
Још као малa сањала сам да постанем 

новинарка, да једнога дана својим 
истраживањима о неким друштвеним 
појавама помогнем да ово друштво 
напредује, да укажем на неке проблеме 
који чекају да неко на њих обрати пажњу. 
Због тога сам се ове године укључила у 
рад новинарске секције у својој школи, 
Гимназији „Светозар Марковић“. 
Анкетирала сам ученике и професоре 
новосадских школа, скретала им пажњу 
на актуелне проблеме међу младима 
- кризу читања, пушење, изостајање 
ученика са часова...

Крајем марта професорица српског и 
руководилац наше новинарске секције, 
Нада Хложан-Шљапић, предложила ми 
је да са друштвом са секције посетимо 
СШУП-ЦОПО и присуствујемо 8. 
Сусрету новинарских секција. Јако сам се 
обрадовала овом позиву и у четвртак, 2. 

априла, пошли смо у Сремску Каменицу.
Чим смо ушли у двориште, ученици 

су нас поздравили и повели до школског 
бифеа, где смо попричали уз кафу и 
сокиће. Затим смо се преместили до сале 
у којој су се одржале радионице, где су 
нас поздравили организатори сусрета. 
Након кратког упознавања са програмом 
семинара, одвојили смо се од професора 
и поделили у две групе. 

Прву радионицу у којој сам 
учествовала одржао је Дејан Пралица, 
асистент на Филозофском факултету. 
Са њим смо разговарали о интернет-
издањима школских новина. Саветовао 
нас је како да напишемо што бољу вест, 

да је учинимо привлачном 
за шири круг људи... За 
крај смо добили задатак 
да осмислимо и нацртамо 
почетну страну замишљеног 
сајта наше школе, а аутори 
три рада су на крају  били 
награђени.

Затим смо кренули у 
обилазак Школе-Центра, 
били смо у спортској хали, 
а оно што је за већину било 
најзанимљивије је Тактичка 
кућа.

Након заједничког 
фотографисања, моју групу 

је преузела Смиљана Милинков, стручна 
сарадница на Филозофском факултету 
и новинарка Радија 021. Са њом смо 
разговарали о теми врло актуелној у 
нашем, тинејџерском свету, нечему без 
чега многи млади данас кажу да не могу 
да живе. То је Facebook. Наводили смо 

његове позитивне и негативне стране, 
неки од нас били су за, други против, али 
смо успели да нађемо заједнички језик и 
поред малих неспоразума. Разговарали 
смо и о  вези Facebook-а и новинарства, 
на какве све начине ми можемо у свом 
„послу“ искористити Facebook.

Након напорног рада, одјурили смо 
на ручак, где смо сабирали утиске о 
протеклом дану и још мало се дружили 
са вршњацима из осталих новосадских 
школа. Утисци су били заиста лепи, сви 
смо уживали, и било нам је жао када је 
дошло време да се разилазимо. Вратили 
смо се у салу, радионичари су дали 
своју завршну реч, професорица Јасна 
Обрадовић нас је поздравила и разишли 
смо се у жељи да се и следеће године 
организује овакав сусрет.

На овом семинару нам је било јако 
лепо, стекли смо нова знања и вратили 
се пуна лепих утисака, са надом да ће се 
овако нешто ускоро поновити.

Вања Јандрић, ученица Гимназије 
“Светозар Марковић”

новинарских секција
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Потреба за еволуцијом интернета 
и његових могућности довела је 
до тога да се означи почетак нове 

генерације Мреже - Web 2.0. Главна 
идеја је да се популаризује социјална 
интеракција, или једноставно - 
повезивање људи. Из свега тога се 
рађа нови феномен модерног живота 
- социјалне мреже, створене да би 
повезале већи број људи и омогућиле 
им што занимљивију комуникацију. 
Из мноштва се убрзо издвојио 
један, чувен Мајспејс (енг. my 
space - мој простор). Међутим, 
како интернет заједница 
захтева константни развој, и 
Мајспејс је превазиђен све 
већом популарношћу новог 
феномена.

Вредност фејсбука (енг. 
facebook, www.facebook.
com) процењује се на више 
од 15 милијарди долара и 
доказ је колико се далеко 
може стићи са добром идејом. Његов 
креатор је сада већ славни Марк 
Цукерберг (Марк Zukeberg), бивши 
студент Харварда, који наставља да 
успешно управља овом мрежом. Број 
корисника је одавно довео фејсбук на 
прво место и премашио 150 милиона, 
од чега је око 800.000 регистровано у 
нашој земљи.

Једна од главних предности 
је дефинитивно комуникација, 
која постаје све једноставнија 
и занимљивија. Како је акценат 
постављен на самог корисника, 
имамо прилику да пронађемо 
велики број људи који дели наша 
интересовања (попут места рођења, 

школе, вере...). Свако може да створи 
групу одређене тематике.

Такође, ту је и instant chat услуга, 
која умногоме помаже, за разлику од 
сликања порука на мајспејсу.

Корисник може да остави свој 
коментар на скоро сваку новост, било 
да је то статус другог корисника, 
његова нова слика, блог или вест.

Фејсбук данас поставља рекорде 
у многим областима, попут прилива 
фотографија (око 12 милиона днев-
но), чи ме је превазишао и Flickr.com, 
сајт специјализован за ову услугу.

С обзиром на то колико нам 
могућности пружа, показујући 
сав потенцијал Веба 2.0, не чуди 
нас огроман број регистрованох. 
Међутим, оволика популарност 
никад не пролази без проблема и 
непријатности.

Опасности
Једна од најчешћих критика 

била је опасност крађе идентитета. 
Фејсбук прецизира и тражи да се 
приликом регистрације 
упи шу реални подаци, за 
разлику од мајспејса, коме 
то није на првом месту. На 
овај начин, људи постају 
интерактивнији у виртуелној 
заједници, мада то носи 
ризик откривања и крађе 
виталних података. Срећом 
или нажалост, ова мрежа код 
нас није заступљена у истом 
броју као у САД, стога се 
још увек не појављује ни 

овај облик криминалитета, што 
не искључује могућност његовог 
ширења. Један занимљив пример је 
чињеница да Новак Ђоковић (као 
и многе друге познате личности) 
поседује неколико десетина личних 
профила. Осим што доведе до нереда 
у самом коришћењу, ова злоупотреба 
се може лако претворити у нешто 
много озбиљније. Познат је догађај 
да су одређене особе створиле лажни 
профил Оље Бећковић и на њему 
изнеле ставове против одређених 
друштвених група. Ово може довести 
до великих проблема, јер не само да 
је тешко спречити такве поступке, 
већ је теже пронаћи учиниоце и 
исправити грешку.

Једна од бољки коју Фејсбук носи, 
као и све друге соц-мреже, јесте 
поменуто постављање фотографија. 
Поред тога што су власници сајта 
слободни да раде са њима шта желе, и 
корисници поседују такву могућност, 
али на нелегалан начин. Велики 
је и број малолетника који у жељи 
за доказивањем и популарношћу, 
постављају личне фотографије које 
се често граниче са порнографијом.

Спемовање, зависност, вируси, 
педофилија и злоупотреба су само 
неке од опасности које нас чекају. 
Међутим, то не умањује значај ове 
мреже у одређеним сферама живота. 
Заједница тежи повезивању и 
интернет, са фејсбуком на челу, нам 
помаже у томе.

Игор Вучковић, 38/8

Нове социјалне мреже

Опасни, заразни али неизбежни
Фејсбук и Мајспејс
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- Добар дан. Да ли имате ферт-
гредице за југо? 

Смех са друге стране мало ме 
је поколебао да поновим питање. 

- Шалим се, - одговорио сам. - 

Знам да немате, али желим да ми 
направите. 

Дао сам папир на коме сам 
написао димензије и рекао: 

- Мртав сам озбиљан!  
Чекао је да се насмејем 

или испричам виц, све док 
нисам извадио паре и платио 
више од очекиваног. И тако је 
почело. Сутрадан сам дошао на 
градилиште по гредице. Праћен 
убеђењем да је свет изродио још 
једног идиота, оставио сам им 
простор за разговор и одличну 
причу за измотавање. Следећег 
дана извадио сам из југа седишта 
и тапацирунг и поставио гредице. 
Све сам то залио бетоном. Е 
нећеш више да ми трунеш, 
да те варим! Када сам вратио 
тапацирунг и седишта, југо је 
изгледао као бомбоница. Ондa 
сам позвао зидара, преко огласа. 
Није ни слутио да ће бити плаћен 
да ми измалтерише под југа - из 
канала. 

- Хоћеш да ти окречим? - 
питао је.

- Не,  ја ћу. 
Могу се заклети да је, док је 

одлазио, полако провлачио  идеју 
- да и он свој опел бетонира. 
Није се смејао. Размишљао је. 
Невероватно! Префарбао сам 
бојом за бетон  под и бетонске 

трепне пуне арматуре 
десетке. Када сам 
први пут провозао 
југо, лежао је у 
кривинама боље него 
ја у кревету. Просто 
је пријањао за асфалт! 
Потрошња горива се 
попела за литар, што 
и није много. Осећао 
сам се фантастично. 
Први пут сам био 

сигуран да не могу пропасти 
кроз под. У себи сам вриштао од 
задовољства, постао сам жива 
атракција на градилишту када 
сам се појавио. У мом месту се за 
који дан прешло на бетонирање 
југа. Биле су то моћне машине 

којима киша, и рђа нису могле 
апсолутно ништа. На свом другом 
ауту сам повадио лим и остале 
су само носеће гвоздене греде. 
Другар ми је направио провидни 
под од плексигласа дебелог 2 цм. 
Заједно са трепнама од ојачане 
пластике, коју сам префарбао 
црном фарбом. Обична трепна је 
у ствари само украсна лимчуга за 
покривање носећих греда и труне 

чим се завари. После зиме вриште 
рупе на југу на све стране! 

Било је у исти мах нестварно 

возити се у том ауту и очаравајуће 
видети нешто о чему нисте 
ни сањали. Асфалт је јурио 
испод плексигаса, прошаран 
белом траком која се стопила 
у једну линију. Чинило се да 
ћеш погинути ако пропаднеш. 
Седишта као да су висила у 
ваздуху. Апсолутно стравично! 
Какве све рупе избегавамо на 
путу, нисам био свестан. Брат ме је 
возио до Београда а ја сам гледао 
кроз прозирни под. Ужас. Као да 

смо газили огромног човека, чији 
је капут био пун закрпа. Чекали 
смо главу о коју ћемо треснути. 
Тај аутопут је појело време и 
универзум. Остале су само тужне 
наплатне рампе и суморно небо 
изнад њих притиснуто навиком 
коју смо плаћали, а за то добијали 
скупље регистрације. 

Предраг Ласица

Из Пеђине сваштаонице

Како сам реновирао југо
Ако нисте уплатили нови ауто...
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Један од најзанимљивијих 
делова  школовања у СШУП  
је обука за возаче и полагање 
возачког испита. Један од разлога 
је то што се управо та стечена 
знања и вештине могу  практично 
применити одмах након  добијања 
возачке дозволе. Осећај који се 
јавља код младих људи након 
добијања возачке дозволе је 
повезан са преласком из дечачког 
доба у момачко, зрелије. 

Није мала ствар кад после 
изласка у град, девојку можеш 
колима одвести кући - кажу 
ученици својим професорима.    

Центар за обуку возача
У СШУП-у се возачи 

обучавају од 21. 12. 1971. године. 
Сваки ученик Школе је у току 
треће и  четврте године имао 
обуку за возача. Теоретски део 
је изучаван у оквиру предмета 
Безбедност саобраћаја, а имали 
су и пракитичну обуку у вожњи. 
До 30. класе  ученици су се 
обучавали за  возаче возила А и Б 
категорије, а  од 31. класе само за 
возила Б категорије.

Бројке говоре
Од оснивања Центра за обуку 

возача до сада:
•  14.424 ученика је обучено 

за управљање возилима Б 
категорије, 

•  11.400 ученика обучено је за 
А категорију, 

•  око 4.327.200 км  пређено је 
током обуке, 

•  потрошено је око 400 тона 

горива  током обуке,
•  око 400.000 евра коштало је 

гориво за потребе обуке.  

Безбедност
Током ових 38  година  обуке, 

није било саобраћајних незгода  
са тежим последицама у којима 
су учествовала возила Центра 
за обуку возача СШУП-а. Било 
их је само неколико са мањом 
материјалном штетом, коју 
су изазвали други учесници у 
саобраћају.

Инструктори
Људи који су обучавали 

кандидате су запослени у 
СШУП.-у То су униформисана 

Ауто-школа

Шофери, шофери...
Школа у Школи
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Ауто-школа

службена лица са завршеном 
школом за инструкторе (V 
степен). Велики број инструктора 
је током ових година радио у 
Центру за обуку возача који су 
поред обуке често  били испомоћ 
запосленим возачима, радницима 
на пријавници и обезбеђењу. 
Инструктори који су обучили 
последњу, 38. генерацију, су: 
Мирко Тодоровић, Мирослав 
Нарачи, Синиша Пишчевић, 
Новак Тунић, Живан Пејин и 
Душко Капур.

Најстарији и најновији 
семинар

Професори који предају 
Безбедност саобраћаја, сваке 
године присуствују одређеним 
скуповима на којима се говори о 
мерама за повећење безбедности 
у саобраћају. Када су постојале  
могућности, водили смо и 
најбоље ученике из класе,  као 
представнике осталих ученика. 
Сви професори су завршили 
потребне додатне курсеве да 
би што квалитетније изводили 
наставу. Пратимо најсавременија 
техничка дос ти гнућа за рад 
у контроли и регулисању 
саобраћаја. 

Најстарији забележен семинар 
о којем чувамо податке у Активу 

саобраћаја и Центру за обуку 
возача је у облику откуцаних 
бележака са предавања америчког 
професора Нејхарта, одражаног 
15. и 16. септембра 1961. године 
о практичном поступању и 
неким уређајима за контролу 
возила и возача. Занимљиво је, 
поред осталог, да је причао о 
контроли брисача ветробранског 
стакла. Тај уређај се постављао 
између брисача и стакла и мерио 
притисак на стакло. Ако притисак 
није довољан, тј. ако је мањи него 
што је прописано, сматра се да 
је брисач неисправан, јер неће 
моћи довољно добро да избрише 
стакло.

Милан Илић

Дигитални тахограф

У наставном центру МУП-
а у Кули 17. и 18. марта одржан 
је специјалистички семинар за 
припаднике саобраћајне полиције 
на тему «Дигитални контролни 
уређаји за контролу теретних 
моторних возила и аутобуса». Овом 
семинару који је организовала 
Управа саобраћајне полиције уз 
подршку Фондације «Ханс Зајдел» 
из СР Немачке, присуствовали су и 
наставници СШУП – ЦОПО-а Милан 
Илић, Безбедност саобраћаја, као и 
Зорка Ловре и Драгана Скробоња, 
наставнице немачког језика. 

О дигиталним тахографима 
говорио је полицијски комесар, из 

Президијума полиције у Минхену, 
господин Томас Неле (Thomas Nöl-
le), који има дугогодишње искуство 
у контроли саобраћаја. Колега из 
Баварске полиције је говорио о 
правним прописима који прате овај 
савремени вид контроле теретних 
возила и аутобуса. Од 2010. го-
дине сва возила која се први пут 
региструју мораће имати дигитални 
тахо граф. Господин Неле је говорио 
о карактеристикама неколико мо-
дела. Савремену технику прате и  
манипулације на тим уређајима: 
вожња без убачене картице возача, 
ометање тахографа помоћу магнета, 
нерегуларно баждарење, прекид 
довода струје ...

Учесници семинара су другог 
дана имали и кратку практичну обуку 
за очитавање и контролу података 
са оваквог тахографа на аутопуту 
Суботица - Београд.

Исти семинар је одржан 19. и 20. 
марта и у Београду.

Зорка Ловре

Преко везе

Сваком ученику је циљ да што 
пре дође на ред за обуку, положи 

и  добије возачку дозволу.   
- Професоре кад ћу ја на обуку? 

Напунио сам 18 година а још 
нисам на списку!? - пита кадет.

- Какав успех имаш из прошле 
године? - пита професор кадета.

- Добар!  
- Прво полажу одлични, па врло 

добри, па тек онда добри по 
успеху.   

- А је л то може мало раније? 
Знате, обећао сам девојци да 

ћемо изаћи колима.
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Неуобичајен звук прошао је нашом биоскопском 
салом 27. јануара 2009. године - зашуштале су 
униформе, док су се руке подизале да се прекрсте.

Сала је била пуна. Они који су на Светосавску 
ака демију стигли после 13 часва, стајали су иза 

задњих редова, у 
којима су седели 
кадети 38. класе, њи-
хови наставници, ко-
мандири, домаћини и 
гости. Малишани из 
Дечијег села са својим 
васпитачима седели 
су у првим редовима, 
као и господин Јанош 
Ко пас, руководство 
Шко ле - Центра, све-
штеници овдашњи и представници Канцеларије 
Мисије ОЕБС-а у нашој земљи. Сасвим напред, 
биле су професорице српског језика, организаторке 

ове свечаности 
- Радојка 
В р а њ   ко в и ћ , 
Светлана Гајић 
и Маријана Ми-
лановић, ко  ја 
је при премила 
и презентацију 
“Шта се све 
зове по имену 
светог Саве”.

Свечана ака-
де мија почела 

је  Све тосавском 
хим  ном, коју су 
от пе вала деца 
Дечијег села. 
Они су приказали 
и део свог Све-
то  савског про   -
грама.

Изу  зетно до -
б ри, као и увек, 
били су ис пра-
ћени топ лим 
апла    узом. 

Славски колач 
ломили су са свештеницима Цркве свете Петке из 
Сремске Каменице, Теодором  Катићем и Јовицом 
Јовановићем, г. Јанош Копас, наша директорка 
Биљана Пушкар и њени помоћници Душан Поповић 
и Мирослав Мијаиловић и ученици Школе.

Стихове о светом Сави ре ци товали су 
матуранти Ми лош Сретеновић, Павле 
Кра говић, Милош Спасић, Мирко 
Благојевић, Марко Благојевић, Горан 
Ђорђевић и Милош Дра го љубовић. 
Народна пре да ња ка зивали су Синиша 
Јак шић, Бог дан Ђондовић, Бојан Ла за-
ре вић и Милош Дејановић.

Сцена је била сасвим јед но ставна. 
На зиду насупрот публици, стајале су 
само три слике. У средини  “Хиландар”, 
рад нашег некадашњег професора 

Драгана Јајића, а уз њега “Свети Сава” и “Свети 
Симеон” професора Јована Ковачевића.

После све ча ног дела про гра ма гости и домаћини 
н а  с  т а в и л и 
су дружење 
у школском 
клубу.

Јасна 
Обрадовић

Били, видели...

Светосавска академија
Још ове године наши ученици наступили су као глумци
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- У оваквим тренуцима свакоме 
се учини да је тек јуче отворио 
врата и закорачио у обавезе, борбе 
и бриге свакодневице у којој се 
живот одмотава, али и испуњава.

Чини вам се да је то бескрајни 
пут али дан по дан, нанижу се 
тренуци и стигне до врата која 
воде у слободу.

Сада ћете моћи да одживите 
своје време како ви хоћете - 
без журбе, притисака обавеза; 

без страха да нећете стићи ни 
постићи.

Слободни сте и своји!
Нека вам здравље и срећа, 

смех и радост, попут лампиона 
осветле дуг пут пред вама.

Овим речима обратила се 
госпођа Биљана Пушкар, ди-
ректорка Школе - Центра, 
будућим пен зионерима, на све-
чаности која је у нашем клубу ор-
га низована 29. 12. 2008. године. 

Током протекле године, 
у пензију су отишли: Не го-
слав Дошен - наставник Кри-
миналистике, Дмитар Ковљенић 
- наставник Безбедности са о-
браћаја, Бошко Ми лутиновић 
- ин струк тор вожње, Светозар 
Парента - наставник Правила 
службе, Томо Радомировић - 
васпитач-командир вода, Младен 
Савић - информатичар, Мирослав 
Сте фа нишин - васпитач-командир 
вода  и Миле Танасковић - 
запослен на центру везе.

Овој свечаности, 
којом је обележен и 
испраћај прошле и 
долазак нове године, 
при суствовали су 
и представници 
Уп раве за стручно 
обра зовање, ос по-
собљавање, уса вр-
шавање и на уку. 
Честитајући уче-
ницима и свим 
за посленима пред-
стојеће празнике, начелник 
Управе, мр Јанош Копас је рекао:

- У протеклој години постигли 
сте значајне успехе. Школовање 
је завршила прет по следња, 37. 
класа. Убрзо ће и 38, а тиме ће 
Школа отићи у историју. Упоредо 
са њима, обучавала се овде у 

Сремској Каменици и прва класа 
ЦОПО-а, чиме почиње ново 
поглавље у животу ове установе. 

Јасна Обрадовић

Били, видели...

Господари свог времена
Дружење уз тамбураше 
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Oд 30. 11. до 3. 12. 2008. године, 
делегација СШУП - ЦОПО посетила 
је Полицијску академију Федералног 
министарства унутрашњих послова 
Федерације Босне и Херцеговине 
у Сарајеву. Делегацију су чинили 
госпођа Биљана Пушкар, директорка 
СШУП-ЦОПО, госпођа Десанка 
Баста, начелница Одељења за израду 
и развој НПП-а и организовање обуке, 
тренери Бранислав Димитријевић и 
Миодраг Машуловић и  шеф Одсека 
за област полицијска овлашћења, 
делатности полиције и јавни ред 
и обезбеђења - тренер Миленко 
Калацун.

Ову студијску посету је 
организовала Мисија ОЕБС-а у Р 
Србији, чији су представници - Тунџај 
Дурна, саветник за полицијску обуку 
и руководилац тима у Сремској 
Каменици и Шандор Хорват, 
саветник за полицијску обуку, такође 
били у саставу делегације.

Званична посета Полицијској 
академији почела је 1. 12. 2008. 
пријемом и обраћањем директора 
Академије и помоћника министра 
ФМУП, господина Таиба Спахића. 
Затим је уследила презентација о 
организацији полиције у ентитету 
Федерација БиХ као и о организацији, 
надлежностима и делокругу рада 
Полицијске академије ФМУП. 
Реформа полицијског апарата у 
ентитету започела је када и реформа 
полицијског школства, 1998. године, 

уз непосредну стручну, саветодавну 
и финансијску помоћ бројних 
међународних организација. Овај 
процес траје и данас. 

Иначе, полиција Федерације БиХ 
је потпуно децентрализован државни 
апарат који чине Министарство 
са три унутрашње организационе 
јединице и десет кантоналних 
министарстава унутрашњих послова. 
То су потпуно самостални органи 
извршне власти, са сопственим 
законодавним регулативама и 
начином организације. Академија је 
самостална организациона јединица 
која је за свој рад организационо од-

го ворна искључиво 
МУП-у.

Ова институција, 
у оквиру својих 
надлежности, обу-
ча ва и стручно ос-
пособљава по ли циј-
ске службенике за 
кантонална ми ни-
старства и Дис трикт 
Брчко (као и за 
ентитет Република 
Српска, уколико би 
се указала пот реба), 
затим службенике 

Судске полиције, а организује и 
изводи више специјалистичких 
курсева за полицијске службенике 
као на пример мотоциклистички 
курс, курс за крим-техничаре, курс 
за борбу против организованог 
криминала итд.

Поред тога, Академија организује 
и изводи курсеве за стручно 
оспособљавање кадрова других, 
ванинституционалних служби као 
што су такозвани «заштитари» или, 
како би се у Р Србији звали, радници 
физичко-техничког обазбеђења. Ови 
специјалистички курсеви организују 
се у трајању од 5 до 30 дана.

Како се школују полицајци?
Посебна пажња делегације ипак 

је била усмерена на развој наставног 
плана и програма и обуку и стручно 

оспособљавање полазника - будућих 
полицијских службеника у оквиру 
основне полицијске обуке.

Основна полицијска обука у 
Федерацији БиХ подразумева струч-
но оспособљавање полицијских 
служ беника са завршеном че тво ро-
годишњом средњом, са вишом или 
високом школом. Обука за оне који 
имају средњу школу траје једну 
годину, а за оне са завршеном вишом 
или високом школом 6 месеци.

Једногодишња обука ор га-
ни зована је у односу 7+4+1, тј. 
седам месеци на Полицијској 
академији, четири у кантоналним 
министарствима и још један месец 
обуке на Академији. Полазник је 
обуку успешно завршио полагањем 
завршног испита. У поступку 
дефинисања дужности и задатака 
полицијског службеника федерације 
БиХ утврђено је укупно 222 
полицијска посла и процедуре на 
основу чега је и усклађен Наставни 
план и програм основне полицијске 
обуке.

Наставни план и програм 
основне полицијске обуке заснован 
је и развијен на предметном систему 
уз пуно уважавање дидактичких 
и педагошко-психолошких за ко ни-
тости учења одраслих. Ситуациона 
обука, односно решавање про блем-
ских ситуација коришћењем стечених 

теоријских знања и искустава, 
највиши је ниво обуке и присутан је 
у завршним фазама оспособљавања. 
Полазници основне полицијске 
обуке са средњом школом похађају 
наставу из 13 предмета, а са вишом 

Путовања

Сарајево
У посети Полицијској академији БиХ
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Путовања

или високом имају још и Полицијски 
менаџмент.

После седам месеци обуке на 
Полицијској академији, полазници се 
упућују у кантонална министарства, 
односно у полицијске управе где се 
спроводи обука у трајању од четири 
месеца, по принципу менторског 
рада. Обуку полазника изводе 
цертификовани ментори чији рад 
контролише и организује ментор 
координатор. 

Ментори и ментори координатори 
такође се обучавају на Академији, 
према утврђеном плану практичне 
обуке према којем полазници 
партиципирају у раду више 
надлежних линија рада ( позорничко-
патролни рад, рад по криминалитету 
итд.). Праћење и оцена практичног 
рада спроводе се на основу 
стандардизованих докумената које 
креира Академија. Ова оцена чини 
једну од три, из којих се изводи 
закључна оцена обуке.

По завршетку практичног дела 
обуке полазници се враћају на 
Академију, где похађају још један 
месец обуке, углавном ситуационе, 
након чега им се закључује оцена 
из овог, условно речено, теоријског 
дела. 

Завршни испит полазника састоји 
се из израде писменог рада и његове 
одбране пред трочланом комисијом 
коју именује директор Академије.  
Оцена са завршног испита је трећа, 
а завршна оцена је аритметичка 
средина три оцене из предходно 
описаних области.

Смештај, објекти, опрема
Полицијска академија је 

смештена у Сарајеву, у делу града 
Враца, у урбаној средини, са добром 
комуникацијом са осталим деловима 
града.

Објекти Академије реновирани 
су и пружају солидне услове за 
живот и обуку полазника као и за рад 
наставника.

Академија располаже  једном 
већом и двема мањим спортским 
салама, а део улазног хола је покретним 
преградним зидовима модификован 
у мању стамбену јединицу за потребе 

ситуационе обуке. Наша делегација 
је имала прилику да посматра обуку 
полицијских службеника за вршење 
увиђаја у стану у којем се догодило 
убиство.

Академија рас по ла-
же довољним бројем 
опре ме за рад (пласти-
чни веж бовни пиштољи, 
гу мени ножеви, веж-
бовне палице, спе ци-
ја листичка заштитна 
опре ма - «кор њаче», 
по лицијски ауто мобили 
и друго) а такође је со-
лидно информатички 
опре мљена. Вежбе 
по лазника снимају се 
ви део системом а у 
поступку је набавка 
дигиталне опреме.

Обука у руковању ватреним 
оружјем спроводи се у филмској 

стрељани фирме “Laser shot” каквом 
располаже и СШУП - ЦОПО.

У саставу Академије је и издвојени 
објекат Суходол, где је изграђено 
стрелиште за бојево гађање дугим 
и кратким наоружањем. Иначе 
полицијски службеници федерације 
БиХ опремљени су пиштољима XS 
2000, калибра 9х19 мм, хрватске 
производње.

За време наше посете, у Суходолу 
је била била обука Судске полиције.

Академија располаже смештајним 
капацитетима за боравак 450 
полазника. Собе су предвиђене за 
рад и боравак 2 полазника, али су 
тренутно, у сваку собу додата по још 
два кревета.

Број полазника у једној класи је 
увек различит и креће се од 12 до 150. 
Настоји се да у једном одељењу не буде 
више од 25 до 30 полазника. Њихов 

број одређују потребе појединих 
кантоналних министарстава, ко-
ја иначе спроводе процедуру 
селекције и пријема кандидата према 
бројчаним потребама уз уважавање 

уравнотежене полне и етничке 
структуре полиције.

Кантонална министарства сносе 
трошкове целокупне обуке полазни-
ка, па и ова чињеница некад утиче на 
број упућених полазника (у складу 
са финансијским могућностима 
КМУП). Одељења су мешовита 
(мушко - женска). Полазници за 
време обуке примају новчану накнаду 
у висини 50 конвертибилних марака 
(око 2.000 динара).

Била нам је интересантна 
презентација рада и могућности 
филмске стрељане, а  посебно 
начина снимања и софтверске 
обраде домаћих сценарија. Пошто 
постоје техничке могућности за 
то, договорили смо се о будућој 
сарадњи.

Сумирањем утисака, постигнута 
је пуна сагласност делегације и 
домаћина да је студијска посета имала 
изузетан значај и обострану корист, 
а наглашено је и да би било корисно 
да се ова сарадња настави. Због 
компатибилности наставних планова 
и програма, сличних законодавних 
и упутствених регулатива било 
би корисно размењивати наставне 
материјале који се користе у раду и 
у обуци.

Миленко Калацун 
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Директорка СШУП-ЦОПО-
а Биљана Пушкар и начелница 
Одељења за израду и развој НПП-
а и организовање обуке Десанка 
Баста, боравиле су 22. и 23. марта 
2009. године на округлом столу у 
Даниловграду, на позив директора 
црногорске Полицијске академије 
Живка Шипчића, да би представиле 
реформски процес основног 
полицијског образовања и обуке у 
Републици Србији. Циљ округлог 
стола био је упознавање са радом 
полицијских образовних установа  
Федерације Босне и Херцеговине, 

Републике Српске и 
Црне Горе са резулта-
ти ма постигнутим у 
Центру за основну 
полицијску обуку у 
Сремској Каменици, 
могућностима ос тва-
ривања стручне са рад-
ње и задацима који 
предстоје у процесу 
придруживања Ев-
роп  ској унији и мо-
гућностима хар мо ни-
за ције полицијског 
обра зовања у земљама 

региона.
Према предвиђеном  програму 

учесницима округлог стола 
обратили су се директор Академије 
у Даниловграду и менаџер “Ехbis” 
програма, Џорџ Левицки,  који су 
истакли потребу за хармонизацијом 
полицијског образовања у региону 
и нужноности умрежавања, ради 
размене искустава, тренера и 
полазника. Потом се присутнима 
обра тила Невенка Томовић, која је 
представила тему “Полицијско обра-
зовање и европске инте грације”.

У току презентација излагачи су 
упознали учеснике округлог стола 
и са могућностима аплицирања код 
међународних фондова као што 
су IPA, ICITAP, фонд швајцарске 
Агенције за развој и бројних других  
(код којих до сада нису  конкурисале 
полицијске образовне установе у 
Републици Србији).

- На крају смо се сви сложили да 
је организовање оваквог округлог 
стола допринело унапређењу 
сарадње између образовних 
институција у региону, размени 
искустава и проналажењу нових 
идеја за обуку полицијских 
службеника земаља у окружењу - 
рекла је Биљана Пушкар. - Дат је и 
предлог да се институционализује 
идеја о стварању мреже полицијских 
образовних установа, нарочито када 
имамо у виду и припреме које нам 
предстоје у процесу прикључивања 
Европској унији. 

Трошкове овог путовања сносио 
је “Ехbis” програм америчког 
Министарства правде.

Ј. О.

Даниловград
За округлим столом

Прва Мисија за процену органа 
за спровођење закона у Републици 
Србији - правосуђе, слобода, 
безбедност, која је боравила у нашој 
земљи од 2. до 6. фебруара 2009. 

године, посетила је СШУП - ЦОПО 
4. 2. 2009. године.

Начелник Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, уса-
вршавање и науку, мр Јанош Копас и 

представници 
Школе - 
Центра до че-
кали су че-
т в о  р оч л а н у 
д е  л е г а ц и ј у 
Ми сије. 

Н а к о н 
представљања 
система обуке 
и образовања 
полиције у 
нашој земљи, 

уследило је неколико питања гостију, 
која су се односила на наставне 
планове и програме, реализовање 
обуке и начин селекције кандидата 
за полазнике Центра. 

Посета је завршена кратким 
обиласком кабинета за стране језике 
и Тактичке куће.

Ј. О.

Представници европске Мисије 
Наш допринос укидању виза

Путовања
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Четвртог децембра 2008. године 
у планинским крајевима Србије 
вејао је снег, док је аутобус са 50-ак 
средњошколаца и два наставника 
путовао са Косова и Метохије ка 
Сремској Каменици. Већ је увелико 

пао мрак кад су стигли у СШУП - 
ЦОПО. Мада су били уморни од пута, 
после вечере им је пријало дружење 
уз музику са ученицима Школе.

Програм њиховог боравка 
наредна два дана, био је пажљиво 
испланиран. После обиласка Школе 
- Центра, у петак су присуствовали 
свечаној промоцији 1. класе 
полазника ЦОПО-а, обишли су Сајам 
образовања, Нови Сад, Тврђаву и 
Планетаријум. 

У суботу су могли да проведу 
пре подне у граду, а после ручка 
су посетили Карловачку гимназију 
и прошетали центром Сремских 
Карловаца. Вече су провели у 
Српском народном позоришту.

- Можда ће то вама бити 
чудно, али ја никада нисам био у 
позоришту - испричао нам је Душан 
Николић, наставник Техничке 
школе “Михаило Петровић Алас” 
из Косовске Митровице. - Мада 
сам дипломирао електротехнику у 

Приштини, нисам имао прилике за 
то. Године мог школовања  биле су 
бурне и невеселе. Верујем да многа 
од ове деце нису била ни у биоскопу. 
Они долазе из различитих села и 
градова са КиМ. 

- То су већ одрасли момци и 
девојке, сви су матуранти. Али они 
живе другачије него млади у другим 
крајевим наше земље. Нарочито у 
српским енклавама и на југу, одакле 
сам ја - додаје Јовица Антић, секретар 
Економске школе у Ранилугу. -  Ја 

сам старији од колеге и школовао 
сам се доста раније. Студирао сам 
права у Београду и одлазио редовно у 
“Атеље 212”, у “Београдско драмско 
позориште”... Наша деца сад немају 
такве прилике. Овај боравак код вас 
је за њих изузетан доживљај.

- Сви смо стварно одушевљени 
- каже Жарко Радовић, ученик 
Медицинске школе из Косовске 
Митровице. - Прелепо је било. 
Презадовољни смо.

Међу нашим гостима било је 
неколико оних који би желели да дођу 
у Сремску Каменицу, као полазници 
ЦОПО-а. Једна од њих је Жаркова 
школаска другарица Тамара Гуснић.

- Од малена желим да постанем 
полицајка. Када сам ја завршавала 
основну школу, такве могућности 
није било. Мада је од тада прошло 
четири године, та жеља ме није 
напустила. Све је јача. А нарочито 
сад, после ове посете, када сам 
видела у каквим условима се 
обучавају будући полицајци. 

- Како није ред да се гости испрате 
празних руку, обезбедили смо им и 
мале поклоне, захваљујући нашим 
спонзорима - рекла је, опраштајући 
се од гостију, директорка Школе - 
Центра госпођа Биљана Пушкар. 

- Да се овај програм оствари, 
осим наших радника и ученика, 
помогло је девет новосадских 
установа - додала је Зорка Ловре, 
задужена за организацију ове 
посете. - То су: BB MINAQUA AD, 
ДДОР, Електровојводина, ЕПС ПД 

Панонске термоелектране - топлане, 
ЈКП Паркинг сервис, Планетаријум 
- Природно-математички факултет, 
Српско народно позориште и 
Туристичко-информативни центар. 
Свим спонзорима се најлепше 
захваљујемо што су помогли ову 
акцију.                  Јасна Обрадовић

Посетили су нас...

Средњошколци с Косова и Метохије
Незаборавни дани, много утисака и пријатељства која још трају
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Из другог угла
Мислио сам да ће наши драги 

гости са Косова и Метохије бити 
тихи и повучени, због начина живота 
и услова у којима живе. Размишљао 
сам о томе на који начин са њима 
треба ступити у контакт, како им се 
обратити... Међутим они су сасвим 
“нормални”. Баш  као и сва деца у 
Србији. И поред тога што им се у 
животу дешавало много тога ружног, 

они и даље на лицу имају осмех 
и ведар и мио поглед. Тотално су 
порушили моја очекивања. Нисам 
био у праву и драго ми је због тога. 
Са некима од њих сам се спријатељио 
и скоро цео викенд смо провели 
заједно. Седели смо до касно у ноћ и 
разговарали о свим могућим темама 
које су нам падале на памет. 

Пред овим девојкама и момцима 
је живот, који треба искористити. Све 
ружно треба заборавити и оставити 
за собом. 

Када сам их питао да ли им се 
свиђа Нови Сад, сви су рекли да је 
прелеп и да би волели овде да живе. 
Имају високо мишљење о Средњој 
школи унутрашњих послова - Центру 
за основну полицијску обуку, а неки 
од њих ће можда  бити полазници 
Центра у скоријој будућности. 

Мада је три дана мало да би неког 
упознао, мени је било довољно да 
стекнем нове другове и другарице и 
да од њих чујем како је то живети на 
Косову и Метохији.

Милан Петровић, 38/9

Путовање у Сремску 
Каменицу, децембра 

2008. године
Још почетком школске године 

добили смо обавештење да ће ученици 
целокупног подрјуча Косова и Метохије, 
добити јединствену прилику да гостују у 
полицијској школи у Сремској Каменици. 
Сви су то са нестрпљењем очекивали и 
надали се да ће баш они бити изабрани. 
Међутим на списку је могло бити само 

50 путника, тако да је свака 
средња школа могла послати 
само по три представника. 

Нисам се надао да ћу 
баш ЈА бити изабран, јер 
ја имам сасвим другачије 
планове након завршетка 
Средње медицинске школе. 
Међутим, ако ми се већ 
указала прилика, зашто је не 
искористити? Након кратког 
размишљања, одлучио сам 
да кренем. Са нестрпљењем 
сам очекивао дан нашег 
поласка за Сремску 
Каменицу. Одахнуо сам тек 

када сам ушао у аутобус, јер сам тада био 
потпуно сигуран да ћу путовати и стећи 
нова пријатељства и познанства, која ћу 

памтити до краја живота. 
После дугог путовања, дошли смо 

до жељеног циља. Био сам задивљен 
призором који сам видео - огроман 
објекат, са огромним двориштем, које 
личи на парк! Чекали су нас наши 
вршњаци из полицијске школе. Сви су 
били јако пријатни и угостили су нас 
на прави начин. Пошто смо стигли у 
касним вечерњим часовима, чим смо се 

сместили у своје собе у новом интернату, 
отишли смо на вечеру. У ресторану нас је 
чекало изненађење - школски оркестар, 
стари и нови ђаци, права журка! Како 
смо били уморни од путовања, нисмо 
дуго издржали и наше дружење те прве 
вечери, није могло дуго трајати.

Сутрадан нас је очекивао јако згуснуст 
и напет програм, који су нам спремили 
вршњаци, професори, водичи и домаћини 
полицијске школе. Након неколико 
часова одмора, зачули смо звоно које нас 
је пробудило и дало нам знак за устајање. 
Обишли смо прво школу и друге објекте 
који се налазе уз њу. Тог дана је била 
свечаност поводом промоције 1. класе 
полазника реформисане школе полиције. 
Стигли смо у велику спортску халу у 
којој се већ окупило много људи. Били 
су ту и највиши представници МУП-а 
Републике Србије. После званичног дела 
програма, неколико лепих, народних 
игара одиграли су нам чланови културно-
уметничког друштва из Новог Сада.  

Очекивао нас је занимљив остатак 
дана. После краћег одмора, отишли смо 
у обилазак Новог Сада. Када смо стигли 
у центар, од свог водича  смо чули 
кратку историју града. Имали смо затим 
слободно време за шетњу и шопинг. 
Све нас Нови Сад је подсећао на друге 
европске градове, попут италијанске 

Вероне. Посебан утисак на мене оставиле 
су српске задужбине и цркве, а нарочито 
Матица Српска. 

Вече смо искористили за 
обилазак Петроварадинске тврђаве и 
Планетаријума. Тврђава и Планетаријум 
су очаравајући. Сви смо били задивљени 
од узбуђења. 

После узбудљивог дана и упознавања 
нових другара, нико од нас није спавао. 

Посетили су нас...
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Сутрашњи дан био је мање напоран, јер 
смо имали више времена за дружење 
са својим вршњацима. У време нашег 
боравка у Сремској Каменици одржавао 
се и Сајам образовања у Новом Саду, 
што  је и повод нашег гостовања. На 
Сајму смо видели велики број књига и 
приручника за бруцоше. То нам је, као 
матурантима, било посебно занимљиво 
и корисно.

Након обиласка Сајма, поделили смо 
се у неколико мањих група са својим 
водичима, и отишли у обилазак Спенса 
и неколико већих објеката у граду. 
То поподне смо отишли и у Сремске 
Карловце и имали прилику да видимо 
чувену, велику и лепу Карловачку 

гимназију. Вече смо провели у 
позоришту. Опет изненађење! Најстарије 
српско позориште, смештено је у новој, 
модерној згради. А Молијеров “Тартиф”, 
завршава се једном реп-нумером. Ова 
представа нас је све одушевила. Било је 
потпуно неочекивано.

На нашу велику жалост, то је био 
други и последњи дан нашег боравка у 
полицијској школи. Ни те ноћи нико није 
спавао.  До јутра смо причали са својим 
другарима, а наше дружење се завршило 
звоном, које је означило наш повратак у 
родни крај. 

Пре него што смо пошли на пут, 
директор школе нас је одвео у посебан 
објекат који је предвиђен за обуку и 

вежбе. При поласку кући, добили смо 
поклоне и сликали смо се сви заједно, 
за успомену на боравак у полицијкој 
школи. 

Све ово на мене је оставило јак 
утисак, који ћу памтити до краја живота. 
Постоји изрека, која за све нас са Косова 
важи „Свуда пођи, својој кући дођи“, али 
знам и да све што је лепо, кратко траје.

Овакав дочек можда ће и наше школе 
на Косову приредити, али ситуација код 
нас је јако тешка и напета, па нам остаје 
само да се надамо да ћемо се поново 
видети са својим новим пријатељима. 

Жарко Радовић,
матурант Медицинске школе 

у Косовској Митровици

Почетни сусрет учесника 
Међународног курса за командире 
станица, који је од 9. до 13. марта 2009. 
године одржан у СШУП - ЦОПО-у 
у Сремској Каменици, припремљен 
је у сарадњи Женевског центра за 

демократски надзор оружаних снага 
(DCAF) и стручњака из образовних 
институција као и граничних 
полиција земаља Југоисточне Еврпое. 
Курс похађа 31 полазник из Албаније, 
Босне и Херцеговине, 

Македоније, Србије, Хрватске 
и Црне Горе, а предавачи су из 
Аустрије, Естоније и Словеније,

- Овакав курс у Европској Унији 
не постоји - рекао је господин 
Душан Буриан, руководилац Курса, 
обраћајући се гостима у, како је рекао 
“овом већ легендарном комплексу”. 

- Сећам се спортских игара на 
којима су ђаци ове школе постизали 
значајне успехе. Окупили смо се 
око овог пројекта који ће, надам се, 
имати исти такав реноме. Требало 
би да овде стекнете нова знања у 

практичном руковођењу, 
не само ради вашег личног 
образовања, него да бисте 
их преносили даље. Ово је 
пионирски рад. Наш циљ ће 
бити постигнут када будем 
слушао вас како изводите 
овај курс.

У име МУП-а Р Србије, 
успешан рад гостима 
пожелели су мр Јанош 
Копас, начелник Управе 
за стручно образовање, 
оспособљавање, уса вр-

шавање и науку и Драган Глигорић, 
зам еник начелника Управе граничне 
полиције.

- Ви ћете бити ти који ће спровести 

закључке Конференције министара 
полиција земаља Југоисточне Еврпое, 
управо завршене у Београду - рекла је 
директорка Школе - Центра у својој 
добродошлици учесницима Курса. 
-  Наш министар полиције, г. Ивица 
Дачић, истакао је значај сарадње 
полиција у региону, за унутрашњу 

безбедност сваке земље и за борбу 
против организованог криминала. 

Оваква врста обуке допринеће 
формирању јаке мреже, у коју ће се 
хватати представници организованог 
међународног криминала.

Јасна Обрадовић

DCAF
Курс за командире гранично-полицијских 

станица, јединствен у Европи
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Oбука у Тактичкој кући прати 
динамику реализације наставног 
плана и програма. У почетним фазама 
обуке, она се своди на једноставније об-
лике, везане углавном за упознава ње 
са организацијом и функционисањем 
полицијске службе и њених 
основних чинилаца. Полазници 
се прво упознају са основним 

начином обављања полицијских 
послова, а то је секторски принцип 
рада са позорничком и патролном 
делатноћу, као својим основним 

видовима непосредног превентивног 
и репресивног деловања радника 
МУП-а, упознају се са пословима 
сталног дежурства  и започињу 
обуку за непосредно обављање 
позорничке и патролне делатности 
и дела дужности које припадају 
корпусу послова дежурне службе 
полицијских станица односно 
испостава. С обзиром на то да 
полазници још нису стекли довољно 
знања и овладали довољним 
степеном вештине, у овој фази обуке 
се обучавају  за основне дужности 
и технике рада и комуникације са 
грађанима и осталим субјектима 
као и за квалитетне међусобне 
односе унутар колектива, утиче се 
на дефинисање етичких ставова и 
вредности на којима је заснована 
полицијска професија, чиме се јача 
осећање припадности служби. 

У 2. фази полазници уче 
примену конкретних полицијских 
овлашћења па  и обука у Tактичкој 
кући постаје сложенија. Почиње 
се од блажих овлашћења, као што 
су Давање упозорења и Издавање 
наређења. Вежбе подразумевају 

обједињавање више нивоа знања 
и вештина, испуњења законских 
основа за полицијско поступање, 
разликовања појединих услова, 
одабира најефикаснијих техника 
комуникације, поштовања 
различитости и других обавезујућих 
фактора који су уједно и елементи 
оцењивања. У овој фази се почиње 
са оцењивањем трансфера знања 
и вештина, односно са степеном 
примене знања, вештина и ставова, 
стечених приликом реализације 
других предмета и ранијих модула. 

Приликом демонстрације 
полицијског овлашћења Преглед 
лица, оцењује се поштовање законске 
регулативе у смислу испуњења 
услова, затим изглед и опремљеност 
полазника, адекватна комуникација 
са грађанима, мере безбедности 
полицијских службеника, лица 
према коме се овлашћење предузима 
и осталих субјеката и сама мануелна 
техника полазника. Према томе, поред 
знања и вештина које полазници 
стичу у предметном модулу, потребно 
је демонстрирати и знања и вештине 
из предмета: Вештине комуникације, 
Ментално хигијенски аспекти 
полицијске професије, Одбрамбене 
вештине, као и из претходних модула 
РБС и РПЗ. Овако стечено знање и 
вештина касније се користи за обуку 
за примену сложенијег полицијског 
овлашћења Претресање лица. Ово 
је један пример поступног стицања 
знања и вештина.

Наравно, сценарији за практичне 
вежбе још нису сложени пошто 
полазници нису обучени за употребу 
средстава принуде. Ниво отпора 
маркираната иде до граница вербалне 
непослушности, али без обележја 
кривичног дела или прекршаја. На 
овај начин утиче се на повећање 
нивоа стреса и изазивање конфликата 
и фрустрација код полазника који 
решава одређену проблемску 
ситуацију, да би се на личном 
примеру сви полазници уверили у 
негативан утицај оваквог психичког 

Тактичка

Грешке су пожељне
Играју се улоге какве их чекају у служби

У Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици од недавно постоји 
комплекс просторија чија је 
основна намена практична 
обука будућих полицијских 

службеника.
На месту бивше сале за СФО, 
на око 300 квадратних метара, 

изграђен је један логичан 
урбанистички комплекс који 
чине комплетно опремљен 
стан са системом ходника 

који представља део стамбене 
зграде или куће, градски трг са 
прилазним улицама са којег се 

улази у банку и мењачницу, кафе-
бар и полицијску станицу.

Све ове просторије и објекти 
изграђени су у пуној сразмери са 
истим или сличним објектима у 
реалним урбаним окружењима, 

а опремљени су савременим 
намештајем и техничком 

опремом.
У процесу обуке полазника 
- ученика у Тактичкој кући 
се изводе практичне вежбе 
и демонстрације реалних 
проблемских ситуација у 

којима се налазе полицијски 
службеници у оквиру својих 

професионалних дужности. Они 
који не учествују у вежби, цео 

ток посматрају са платформе која 
се простире изнад комплетног 

простора Тактичке куће. По 
завршетку, вежба се анализира 

у просторији опремљеној 
савременим видео-надзором и 
другим наставним средствима.
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стања приликом поступања и да 
се обуче да ове утицаје ограниче, 
каналишу или неутралишу.

Почетком обуке за употребу 
средстава принуде сценарији постају 
сложенији, а ситуације које се 

креирају подразумевају такав ниво 
отпора или напада на полазнике 
који се може савладати или одбити, 
управо оним средством принуде које 
је предмет обуке, или уколико је 
могуће лакшим, што нам је у сваком 
случају увек циљ.

За реализацију ових сценарија 
полазници морају да примене и низ 
других овлашћења и поступања па 
се на тај начин перманентно понавља 
научено. 

У раду се користи формацијско, 
безбедносно модификовано, нао-
ружање и опрема као и заштитна 
средства која омогућавају што 
реалнију демонстрацију вештине.

Паралелно са овом обуком 
полазници уче да до кументују свој 
рад и поступање сачињавањем 
извештаја, бележака и осталих 
писмена.

Врхунац обуке достиже се у 3. 
фази која је о углавном конципирана 
као ситуациона. Овде се примењује 
такозвани ментално-тактички тре-
нинг.

Реализација стручних модула 
заснива се највећим делом на 
практичном раду и то на третирању 
најзначајнијих проблем ситуација из 
области јавног реда, криминалитета 
и безбедности саобраћаја.

Сценарији који се развијају 
на овом ниву обуке сложени су, 
реалистични и са високим степеном 
опасности (наравно контролисаним) 
по полазнике.

Од свих навешћемо нај карак те-
ристичније:

•  насилничко понашање у кафани 
или на јавном месту;

•  насиље у породици (физичко и 
психичко злостављање);

•  затицање извршиоца на лицу 
места кривичног дела тешке 
крађе;

•  проналазак лица за којим се 
трага;

•  блокада станичног подручја 
због из вршеног тешког кри вич-
ног дела уз употребу ватреног 
оружја;

•  рација у угоститељском 
објекту;

•  интервенција јединице по ли-
ци је ради успостављања ЈР 
нарушеног у већем обиму и др.

Основни захтев је да се свака 
задата ситуација може решити.

Свака вежба у Тактичкој кући 
почиње припремом током које се 
тренери уверавају у спремност 
полазника за обуку, саопштавају 
се циљ и исходи обуке, мере 
безбедности, деле се и разјашњавају 

улоге, потребна опрема, проверавају 
се сва средства и просторије које 
се користе у раду. Када се утврде 
све безбедносне чињенице, вежба 
почиње.

Полазници који демонстрирају 
рад полицијске патроле добијају 
опрему и средства за рад, одређују 
им се дужности у патроли и са што 
мање информација, упућују се ван 
Тактичке куће.

Остали полазници активно 
учествују у вежби играњем неке 
од улога или вежбу посматрају са 
платформе - моста. Сви имају задатак 

да уочавају сваки поступак полазника 
који су у улози полицијских 
службеника. 

Они који имају специфичне улоге 
у сценарију (актери туче, извршиоци 
КД, оштећени, очевици) детаљно 
се упознају како да се понашају у 
зависности од реакције полиције. На 
овај начин сваки сценарио се грана 
на најмање два развоја догађаја.

Тренер је увек непосредно 
присутан на самом месту де мон-
страције. Прати поступање и реакције 
полазника у смислу законитости и 
тактике и води рачуна о безбедности 
полазника, пошто физички контакт 
није искључен, а вежбе прати 
екстремно висок ниво стреса.

Свака вежба почиње дојавом 
грађана о неком безбедносном 
догађају. Радници дежурне службе 
морају да поступе у складу са 
ситуацијом, да информишу и упуте 
патролу на лице места догађаја. 
Излазак на лице места, безбедносна 
процена, одлука и итервенција 
у надлежности је полазника ко-
ји демонстрирају  полицијско по-

ступање. Све вежбе у Тактичкој 
кући се снимају, а по завршетку 
се детаљно анализирају. Веж-
бе коментаришу и оцењују 
учесници, посматрачи и на крају 
тренери. Три основне компоненте 
које се посматрају су законити 
оквири поступања, тактика 
и вештина и емоционални 
доживљај, односно утицај стреса 
на перцепцију стварности.

Током вежбе у Тактичкој кући 
нико не може да погреши, пошто 

не настаје забрањена последица. 
Грешке су чак и пожељне, пошто 
се једино на њима може градити 
дуготрајно искуство, а самим тим и 
избећи да се оне дешавају по почетку 
професионалне каријере, када се 
последице, на жалост, не могу 
исправити.

Вежба је завршена када полазници 
о томе информишу тренера и сачине 
сва неопходна писмена.

Миленко Калацун 

кућа
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Настава из предмета Руковање 
полицијским оружјем са наставом 
гађања, реализује се у посебно 
опремљеној учионици, која се налази 
у објекту поред новог интерната. 
У овом простору је од недавно и 
филмска стрељана.

Читава стрељана је смештена у 
само једној учионици?

- То је заправо један савремени 
уређај, софтвер, који пружа мо-
гућности обуке полицајаца у 
нишањењу, окидању, гађању раз-
личитих циљева и решавању реалних 
практичних ситуација у којима се 
полицајци могу наћи - објаснио 
нам је виши инструктор Бранислав 
Димитријевић. 

Планирана је и изградња 
стрелишта у школском кругу.

- Да, требало би да оно буде иза 
нашег објекта, до ограде. За сада 
имамо термалну камеру за бојево 
гашање. Уз помоћ овог уређаја 
добијамо комплетне податке о 
обучености полазника, на основу 
којих можемо да формирамо лични 
досије сваког од њих.

Како се још користи та 
камера?

- Имамо и могућност да снимамо 
ситуације које сами осмислимо. 
Затим их приказујемо на платну, 
анализирамо и указујемо на грешке. 
То је и корисно и важно, јер је примена 
ватреног оружја најсложеније овлаш-
ћење полиције.

Може ли се рећи да је то 
најсавременији начин обуке из 
овог предмета?

- Свакако. То је јако важно у овој 

ери технолошког напретка. Оваква 
стрељана за сада не  постоји нигде 
више, ни код нас, ни у некој од земаља 
у нашем окружењу. Купљен је на наш 
предлог, средствима МУП-а.

Како се зове тај уређај?
- То је “laser shot”, произведен у 

Сједињеним Америчким Државама, 
поред осталог, и за потребе њихове 
војске. Користила га је и аустралијска 
војска за обуку контигента војника 

мировне мисије у Ираку. Аутрнтичне 
филмове, који су тамо снимљени, ми 
сад користимо у настави.

Какво се оружје користи у 
филмској стрељани?

- У саставу овог уређаја су и четири 
пиштоља ЦЗ - 99, модификована 
у рикол систему. Употребом CO2 
симулира се трзај и принцип рада 
пиштоља. То је одлична припрема 
полазника за “живо”, бојево гађање.

Ј. Обрадовић

Ново

Филмска стрељана
Такве нема надалеко!

-Ови митраљези имају 
могућност прецизне паљбе и благ 
трзај оружја на великим дистанцама 
у свим временским и климатским 
условима, дању и ноћу. Они су 
такође кључно оружје у многим 
борбама, способни да разреше 
немогуће тактичке ситуације – каже 
за наш лист главни полицијски 
инспектор и предметни професор 

Одбране и заштите Благота Бањац. 
Претражујући интернет и 

стручну литературу сазнали смо 
да је ово оружје намењено за 
испуњавање сложенијих захтева 
пешадијских јединица и да се 
може користити са преклапајућим 
двоножним постољем. То омо-
гућава велику прецизност и 
гађање на различитим теренима. 
Сви метални делови су израђени 
од челика високог квалитета, 
што смањује ризик од корозије. 
Цев је хладно кована, док је 
њена унутрашњост у потпуности 
хромирана. Функционални делови  
су израђени на најсавременијим 
ЦНЦ машинама и зато су балистич-
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Оружје

ке карактеристике, за више од 18.000 
метака, непромењене. Једна од 
занимљивости је да сваки митраљез 
пролази завршну контролу и 
испитивања високог критеријума 
по узору на државе Западне Европе. 
Пуњење из реденика је капацитета 

100 или 250 метака, смештених у 
одговарајуће муницијске кутије. 
Регулатор протока барутних 
гасова је у потпуности прилагођен 
функционисању у екстремним вре-
менским и теренским ус ло вима. 
Расклапање и склапање је врло 
једноставно и цев се може скинути и 
заменити за само неколико секунди, 
у шта су се наши кадети и уверили 
приликом војно-полицијске обуке 
на Гочу. Такође је намењен за 
монтажу на тенкове и борбена возила 
као спрегнути митраљез. Садржи 

и електроокидач са могућношћу  
ме ханичког окидања. Тада се на 
њега не поставаљају нишани, с 
обзиром на то да је навођен тен-
ковским системом контроле паљбе. 

Уз митраљез се испоручују и 
резервни делови, пратећи прибор 
за чишчење и одржавање, две 

врсте муницијских кутија (100/250 
метака) и пуњач реденика (количина 
по произвођачевој препоруци, или 
на захтев купца). За оба митраљеза 
се користи муниција калибра 7,62 

мм, а систем брављења им ради на 
принципу ротирајућег затварача. 
Брзина паљбе је изузетно велика  и 
износи 700-800 метара у секунди 
а максималан ефективан домет је 
1000 метара.

Морамо напоменути да је за 
М87 употребљена конструкција 
познатог НСВ-а, најбољег теш-
ког митраљеза који је икада 

направљен. Она му омогућава 
поуздано функционисање без 
застоја у било каквим теренским 
или временским условима. 
Просто је неуништив. Годинама 
се користи као противавионски 
митраљез на борбеним тенковима 
и оклопним возилима. Пружа 

ефикасну противавионску заштиту 
јединицама брдске пешадије, али 
и тешку прецизну паљбу на мете 

на земљи, на површини воде и на 
обали, на великим дистанцама. 
Зависно од намене и врсте борбеног 
возила на које је постављен, 
овај митраљез се користи са од-
говарајућим пиштољем. Када се 
користи на тенковима, смештен је 
на ротирајуће постоље и његова 
примарна улога је да пружи 
противавионску заштиту. Он 
се такође може поставити и на 
бродско постоље, које се састоји 
од звона са седиштем за стрелца и 
уграђеним тенковиским постољем, 
укључујући и оптичке справе.

Припремио
Душан Клапаревић 38/8

Тешка артиљерија
М86 и М87
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Последња, 38. класа, завршила је 
своје четворогодишње школовање. 
Дошли су као деца из основне 
школе у Средњу школу унутрашњих 

послова, а сада као зрели момци, 
пуни елана, воље и знања, једва 
чекају почетак рада у полицијским 
станицама и испоставама. И не слуте 
да их у пракси вребају многобројне 
“замке”. Ако у једну такву упадну, у 
тренутку пониште четири године у 
Школи у Срeмској Каменици, сновe 
и плановe у животу и каријери. То 
их обележи за цео живот. Жиг који 
остане, мораће носити заувек пред 
родитељима, пријатељима, колегама, 
својом децом и јавношћу.

Ова трибина је имала циљ 
да упозори на могуће замке 
током обављања полицијских 
послова и да укаже на могуће 
последице. Један број тих 
младих људи на почетку 
полицијске каријере направи 
наивне грешке. То их не 
ослобођа одговорности, али 
се може закључити да нису 
озбиљно схватили последице 
које настају због тога. Неки од њих 
су суспендовани и воде се одређени 
поступци против њих, некима је 
престао радни однос у МУП-у, а неки 
су на издржавању затворске казне.

Сматрамо да ће ова трибина 
допринети смањењу оваквих појава 
у служби и омогућити да најмлађа 
генерација препозна и адекватно, 
професионално и законито реагује 
на “Замке за младог полицајца на 
почетку каријере”.  

То је друга трибина на ову тему. 

Прва је одржана прошле године на 
крају школовања  37. класе.

Трибину је на предлог на став-
ника Безбедности саобраћаја, глав-

ног полицијског ин-
с пектора Милана 
Или ћа, подржало ру-
ко водство Школе, а 
сагласност је  добијена 
од  Управе Сектора 
унутрашње контроле, 
Управе за стручно 
оспособљавање уса-
вршавање и науку, 
Упра ве саобраћајне 
по лиције и Одељења 

саобраћајне полиције ПУ Нови Сад. 
Гости су били представник 

Сектора унутрашње контроле по-
лиције Раденко Лукић, представник 
Саобраћајне полицијске испоставе 
Ис ток Стеван Загорчић и представ-
 ник Саобраћајне полицијске ис-
поставе Запад Милан Томић. У раду и 
организацији трибине су учествовали 
помоћник директора, полицијски 
саветник Мирослав Мијаиловић и  
наставник Безбедности саобраћаја 

и руководилац Актива саобраћаја,  
главни полицијски инспектор 
Милан Илић. Трибину су, поред 
ученика, пратили и координатор  
Центра за основну полицијску 
обуку, полицијски саветник Мирко 
Умићевић, тренер предмета 
Безбедност саобраћаја и  шеф Одсека 
за безбедност саобраћаја Раде 
Богојевић, као и командири 38. класе 
Павле Пурић и Едвард Ковачевић.

Раденко Лукић је упознао 
присутне са организацијом 

Сектора унутрашње контроле. 
Најзанимљивији су били конкретни 
примери замки у које су упали 
полицијски службеници и  санкције 
које су добили за то. 

Поред примера које можемо 
условно ставити у групу наивних 
поступака, постоје и они који не 
спадају у наивна, већ  кривична 
дела, а она су озбиљнија и тежа. 
Припадници унутрашње контроле 
су их открили, прикупили доказе, 
подигнуте су оптужнице, осуђени су,  
упућени на издржавање затворске 
казне и престао им је радни однос у 
МУП-у.    

Стеван Загорчић, саобраћајни 
полицајац, мотоциклиста, изнео 
је своје виђење ове проблематике. 
Нагласио је да ради у саобраћају 
скоро 10 година (био је ученик 28. 
класе) и свакодневно се сусреће 
са учесницима у саобраћају који 
покушавају на све могуће начине 
да избегну или умање предвиђену 
казну. Свака од тих ситуација је 
замка у коју пре или касније упадне 
свако ко не рашчисти са собом да ли 

ће бити поштен и частан или 
корумпиран полицајац. 

И саобраћајни полицајац 
Милан Томић,  био је ђак 
28. класе СШУП-а. За ових 
десет година, колико је у 
служби, већи део провео је 
у саобраћају. Он наглашава 
да су  замке за полицајца 
многобројне. Међутим, ако 
добро познаје законске про-
писе, процењује си ту ацију 

и правилно примењује тактичко  
поступање, тешко може погрешити. 

Након врло интересантних 
излагања колега, уследила су бројна 
питања ученика. 

Помоћник директора Мирослав 
Мијаиловић се на крају захвалио 
гостима и још једном нагласио 
значај законитог и професионалног 
поступања, јер се пре или касније 
све открије.

Илић Милан

Трибина

Чини добро, не бој се!
Замке за младог полицајца 



53

Млади полицајац

Кроз читаву историју човечанства, 
почев од времена Старих Грка и 
Римљана, људско биће је било предмет 
трговине, а нарочито људи тамније пути. 
Трговина људима беле пути била је 
санкционисана, те је у данашњем речнику 
још увек присутан израз „трговина белим 
робљем’’. Жртве трговине људима данас 
могу бити људи свих раса, старости, пола, 
вероисповести, образовања и сл.

У данашње време, разликују се два 
облика ове појаве, и то обичајна (тради-
ционална) и криминална трговина људима. 
Обичајна трговина људима представља 
део традиционалне културе неких народа, 
а на нашим просторима је позната као 
обичај куповине невесте на свадбама. 
Битна одлика криминалне трговине 
људима је њена противправност, тј. 
забрањеност међународним конвенцијама 
и националним законодавствима. У глави 
34. (Кривична дела против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом) Кривичног законика Републике 
Србије ова област одређена је кривичним 
делима трговина људима (чл.388.), 
трговина децом ради усвојења (чл.389.) 
и заснивање ропског односа и превоз 
лица у ропском односу (чл.390.), а убраја 
се у групу кривичних дела из области 
организованог криминала. Овом врстом 
криминала остварују се огромне зараде. 
Организоване криминалне групе које 
се баве трговином људима делују на 
подручју једне државе, али су и увезане 
на међународном нивоу. 

Трговина људима одвија се у три фазе, 
и то: врбовање, транспорт и експлоатација. 
Жртве се врбују на различите начине, а 
најчешће им се нуде примамљиви послови 
путем огласа (фотомодели, манекенство, 
чување деце у иностранству и сл.), лака 
зарада, склапање бракова у иностранству 
и слично. Лица која врбују жртве најчешће 
користе незапосленост жртве, жељу за 
лепшим и бољим животом. Транспорт 
жртава преко границе се одвија најчешће 

на легалан начин, након чега им се 
одузимају документа како не би побегле. 
Према видовима, експлоатација жртава 
може бити сексуално и радно ропство, 
илегално усвојење, принудни брак, 
трговина људским органима и деловима 
тела, принудно бављење криминалним 
радњама и принудно учешће у ратним 
сукобима.

За подручје Европе, државе порекла 
су најчешће државе југозападне Азије 
и Африке, или источне Европе. Државе 
транзита су Турска, Бугарска, Румунија и 
државе настале распадом СФРЈ. Крајња 
дестинација су државе западне Европе, 
односно европска унија. Србија је земља 
транзита, и крајња дестинација трговине 
људима.

Поред трговине људима, присутне су 
и илегалне миграције, што представља 
посредничку делатност којом се 
омогућава илегалан улазак у државу, 
уз сагласност самог мигранта, који за 

то плаћа велике суме новца. Илегални 
мигранти се транспортују и смештају 
у крајње нехуманим условима, тако да 
један број њих и не доживи долазак на 
одредиште. За транспорт се користе 
посебно израђени бункери у камионима 
и аутобусима, бродски контејнери и сл, у 
којима су људи често дуго без хране, воде 
и свежег ваздуха.

На подручју Републике Србије 
присутан је проблем трговине људима. 
У медијима се често могу наћи вести о 
откривању и пресецању ланаца трговине 
људима. Младе жене и девојке, као жртве 
сексуалне експлоатације, најчешће су 
приморане да пружају сексуалне услуге 
у ноћним клубовима за рачун „свог 
власника’’.

Ради спречавања трговине људима 
битне су мере превенције, где до изражаја 
долази медијска кампања полиције и 

невладиних организација које се баве 
овом проблематиком. Циљ је првенствено 
упознавање потенцијалних жртава 
на опасности огласа за примамљиве 
послове у иностранству, као и са осталим 
начинима врбовања. Што се тиче 
репресије, односно откривања ланаца 
трговине људима, полиција се налази на 

првом месту. Прикупљањем информација 
и предузимањем одређених оперативно-
- тактичких и других мера и радњи 
(контрола државне границе, заседе, 
блокаде, контрола саобраћаја, претресање 
стана и других просторија, привремено 
одузимање предмета, потражна делатност 
по пријави нестанка лица и сл.), полиција 
проналази жртве трговине људима и 
лишава слободе извршиоце ове групе 
кривичних дела. Највећи проблем 
приликом обезбеђења доказа представља 
несарадња жртава. Наиме, извршиоци 
ових кривичних дела застрашују жртве 
и прете им да ће наудити њима или 
члановима њихове породице.

У 2008. години, у окружном суду 
у Новом Саду, донета је пресуда и 
изречене су казне затвора групи лица 
из околине Новог Сада која се бавила 
трговином људима (извор www.nskrimi-
nal.net). Наиме, ова група је на превару 
(ступање у љубавну везу са жртвом) у 
свој угоститељски објекат довела младу 
жену са подручја Војводине, где су је 
приморавали да пружа сексуалне услуге 
гостима за њихов рачун. Сексуалне услуге 
је морала да пружа под изговором да мора 
да отплати наводне трошкове смештаја, 
исхране и превоза. Свој положај жртва 
није смела да пријави никоме, јер су 
извршиоци претили да ће наудити њеној 
породици.

Драган Пауњеловић

Из полицијске праксе

ТРГОВИНА ЉУДИМА
Врбовање, транспорт и експлоатација
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Ходницима Средње школе 
унутрашњих послова – Центра 
за основну полицијску обуку про-
лазило је почетком маја приметно 

мање ученика. Необичну прилику 
да се нађу у овако тихој школи, 
имали су полазници Међународног 
курса енглеског језика за чланове 
руководства државних служби  
(Integrated Training for Peace 
Support and Security Management). 
Са обе фазе, курс је трајао од 4. до 
16. маја 2009. године, а учесници 
су долазили из шест земаља, 
укључујући и Србију. 

Циљ овог курса је да 
пружи прилику запосленима у 
Министарсву унутрашњих послова, 
којима је за службену комуникацију 
неопходан енглески језик, да 
прошире и унапреде своје знање 
енглеског језика, тако што ће га 
вежбати кроз језик који се користи 
на мађународним састанцима. 
Полазници су показали свој 
напредак последњег дана курса, 
када је организован мини-састанак 
на тему везану за полицијски 
посао. Ово је седамнаести курс у 
оквиру Пројекта учења енглеског 
језика за службе које се баве 

спровођењем закона, у циљу 
очувања мира (Peacekeeping English 
Project) који се завршио почетком 
ове године. Британски савет је 

и овог пута допринео успешној 
реализацији курса у виду донације, 
а за организацију се, по први пут, 
побринула земља домаћин. 

Теме курса су биле уско везане 
за полицијски посао: борба 
против трговине дрогом, трговине 
људима, имиграција и избеглице, 
нестали људи и људи који се 
траже, међународна сарадња и 
анитероризам. 

Током шест дана, тим предавача 
(учеснице из Литваније, Норвешке, 
Румуније и Србије) осмислио 
је часове. У другој  фази овог 
интензивног курса, полазници 

из Мађарске, Словеније и Србије 
су, кроз мноштво активности и 
модерних метода преношења знања, 
активно учествовали на часовима; 
самостално су проширивали своје 

знање у правцу и области у којој 
су желели, користећи материјал 
на енглеском језику који им је 
стављен на располагање; радили 
су и на томе да течно говоре 
енглески језик кроз посебно 

осмишљене неформалне дискусије 
(speaking corners).  Разменили су 
професионална и друга искуства, 
остварили контакте и одличне 
међусобне односе неопходне за 
даљу сарадњу, како током часова, 
тако и за време друштвених 
активности (интернационално 
вече, посета фрушкогорским 
манастирима, тренинг центрима 
„Авала“ и „Макиш“, спортско вече 
у гимнастичкој сали СШУП-ЦОЦО-
а) и све то искључиво на енглеском. 
За случај да се забораве и почну да 
дискутују на неком другом језику, 
свуда где су се кретали било је 
очигледно назначено да се на курсу 
говори English only!

Снежана Вла

Млади полицајац

Курс

English only!
Запослени у Министарству у учионици
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(наставак из прошлог броја)

Од 175 курира дроге ухапшених на 
међународном аеродрому у Боготи, њих 
108 је сакрило плен у својим стомацима. 
Пошто аеродромски рендген-апарати 
могу да скенирају пртљаг, а не људе, 
верује се да већина “гутача” прође 
неопажено.

Агент DEA-е је напоменуо да су 
власти недавно увеле медицинску 
просторију на међународном аеродрому 
Џон Ф. Кенеди како би могли рендгеном 
да прегледају сумњиве на лицу места.

Колубмијске кријумчаре слање 
шверцоване дроге килограм по килограм 
уз помоћ путника често кошта више од 
њеног преношења у пртљагу. Међутим, 
чак и ако неколико мазги ’’падне’’, 
ова тактика смањује ризик губитка 
милионског терета ако га открију 
полиција или царина.

- Имате организације које “отписују” 
мазге, - каже агент DEA-е. - Они 
шаљу много мазги на одређени лет, 
а права је коцка видети ко ће проћи. 

Личи на берзу. Нећете зарадити 
улажући на деонице само једне фирме. 
Ипак, криминални синдикати могу да 
уберу невероватне профите. Килограм 

хероина који у Колумбији кошта 13.000$, 
у Сједињеним Америчким Државама се 
прода за око 80.000$.

Власти кажу да је гутање дроге само 
једна у серији техника које се тек развија-
ју како би се наркотици камуфлирали. 
Куририма су хируршки убацивали 
хероин у задњице или груди. Кокаин 
растворив у води може се натопити у 
одећу и перике или се обликовати у 
пепељаре и друге рукотворине, а потом 
се опет може претворити у прах.

- Ништа нас више не може изненади-
ти! - рекао је поручник Маурисио Агудело, 
командант аеродромске полиције у 
Боготи. Гутање дроге је можда једна од 
најдомишљатијих техника, али лекари 
истичу да може бити огромна агонија 
за мазгу. Само питајте Хулија Тореса. 
Мршав, храма због незгоде у детињству 

и има око 60 кг. Торес изгледа као да не 
би могао да “очисти” тањир за вечером.

Он је ипак пристао да “ускладишти” 
78 капсула кокаина у стомаку и одлети у 
Милано. 

Попут криминалца не спрет ња ковића 
у филму Пола Њумана Cool Hand Luke 
који се кладио са другим затвореницима 
да може да поједе 50 тврдо куваних јаја 
тренирајући гутањем тањира и тањира 
пиринча, и Торес је покушао да припреми 
дигестивне органе за навалу.

Торес је вежбао гутањем грожђа. 
Затим је узео “ломотил”, лек који изазива 
затвор, и почео да гута капсуле кокаина. 
Заливао их је “кока-колом”, мада друге 
мазге кажу да капсуле иду боље са Jell-O 
са укусом вишње.

- Са 50 капсула заиста се осећаш 
ситим, - каже тридесет петогодишњи 
Торес. - Ако почнеш да повраћаш, 
све излази напоље. Боље је престати, 
одморити се 15 или 20 минута и мало 
прошетати. Онда почињеш поново.

Када прогутају наркотике, мазге се 

упозоравају да не једу док не избаце сву 
дрогу. То је зато што храна стимулише 
лучење киселине за варење у стомаку 
и цревима. Киселина може да прогризе 
капсуле од гуме, а цурење готово увек 
значи огромно предозирање и смрт.

У периоду од 14 месеци Царина САД-
а је пријавила осам случајева у којима су 
се гутачи предозирали пошто су њихове 
капсуле прсле.

Иако пост може спасити живот 
гутачима дроге, он такође може 
открити њихову превару. Након дугих 
интерконтиненталних летова, мазге 
често стижу на ивици несвестице због 
глади и саплићу се низ излазне степенице 
авиона, као да су рањени.

- Лакше их је ухватити, - објашњава 
господин Каранза, колумбијски 
званичник. - Због свог држања или одеће 
која им не пристаје, мазге понекад боду 
очи као мало вероватни кандидати за 
скупе боравке у иностранству. Торес 
није био међу срећнима. Пошто је био 
мазга први пут и надао се да ће зарадити 
неколико хиљада долара, био је нервозан 
и почео је да се зноји, па га је аеродромска 
полиција одвела у страну.

- Хтео сам да уложим зараду у фарму 
парадајза, - рекао је Торес, док је седео 
везан лисицама за столицу у полицијској 
станици.

У болници у Боготи, полицајац је 
отворио торбу у којој се налазила 101 
капсула хероина, које је Нелсон Вергара 
прогутао.

Али полицајац није био нарочито 
импресиониран.

Полиција још увек прича о 76-
годишњем Колумбијцу који је ухапшен, 
како они кажу, након што је прогутао 365 
куглица хероина.

www.chron.com/disp/story.mpl/spe-
cial/drugquagmire/603860.html

Превела Сања Антић

Do You Speak English?

Метаморфоза дроге
Мазге преносе дрогу преко границе у игри на срећу,



56

Млади полицајац

Позајмили смо од Немаца
Речи повезују народе, прелазећи од једних другима

Sprechen Sie Deutsch?

ГЕЛИПТЕР или ГИЛИПТЕР
За мангупа се у српском језику 

употребљава и израз «гелиптер». 
Настало је од немачке речи 
„geliebter“, што значи љубавник, 
вољени. 

У облику немачке речи „Ge-
liebter“ сусрећемо у суседству 
два сугласника различита по 
звучности. Сугласник б је звучан, а 
т је безвучан. Такве гласовне групе, 
у којима су сугласници различити по 
звучности, тешко се изговарају, па 
као такве не могу у српском језику 
ни опстати. Зато је звучни сугласник 
б испред безвучног т прешао у 
безвучни сугласник, тј. претворио 
се у свој безвучни парњак п, па је од 
гелибтер у српском настао гелиптер. 
Још нешто... Изгледа да се временом и 
вољени претворио у мангупа...

ЦИМЕР
Немачка реч zimmer значи на 

српском соба. Уколико у српском 
језику кажемо за неку особу да је 

наш цимер, ми у ствари желимо да 
објаснимо да се ради о особи, која 

заједно са нама дели једну собу. Израз 
је настао од речи zimmergenosse, а 

временом је реч друг = genosse нестала, 
па је у српском остала само дословно 
речено-соба.

Изабрала Борка Галавић

БИТАНГА
По Вуковом српском речнику реч 

битанга значи скитница, лењивац. 
Рећи некоме у овим крајевима да 
је битанга, била је жестока увреда. 
Порекло ове речи је везано за 
пролеће 1189. године, када је у 
походу на Христов гроб, пролазила 
силна војска немачког цара 
Фридриха Барбаросе. Изгладнели 
и исцрпљени, војници би залазили 
у куће мештана и пружајући руку 
са дланом на горе, говорили bitte 
(молим). Кад би тако молећи добијали 
парче хлеба или меса, захваљивали 
су се са danke.

Народ је по своме свео реч на 
битанге, па је њоме означио све оне 
који краду, отимају и силеџијски се 
понашају, јер су преморени војници 
понекад узимали нешто и без одобрења 
домаћина.

ШПОРЕТ
Шпорет потиче од немачке 

речи Sparherd. То је стари назив за 
прве шпорете затвореног типа са 
вратанцима, који су на тај начин 
штедели дрва и угаљ.

У немачком језику се временом 
изгубила реч spar (штедети), а остала 

је само herd (шпорет).
Код наших суседа у Хрватској 

и Босни користи се реч штедњак 
за шпорет, што је буквалан превод 
изворне речи Sparherd.  

ЈАРАН
Реч јаран потиче такође од немачке 

речи jahrgang, што значи генерација. 
Користило се у војсци. Истог јарганг-
а су били они, који су исте године 
служили војни рок. Временом је 
отпао додатак gang и остао је само 

јаран као назив за особу, која је добар 
друг, пријатељ, колега.

Аутори Великог речника страних 
речи и израза Иван Клајн и Милан 
Шипка тврде да је ова реч турског 
порекла.
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Из школског дворишта

Мало који објекат у граду је окружен зеленилом као 
што је Средња школа унутрашњих послова. То је права 
шума од великог еколошког, естетског, здравственог и 
васпитног значаја. У њој су стара стабла липе и букве,

али и она веома ретка као што су Вајмутов бор, ариш, 
акцидентална туја, Панчићева оморика, кедар, секвоја, 
од којих су нека под заштитом Завод за заштиту природе 
Војводине. Њихове крошње су рај за птице и веверице.

Јован Ковачевић

Башта раја

Букве

Кедар Секвоја
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Брзи смо
И трчали и пазили на друге

Традиционални „Новосадски 
полумаратон“ одржан је 29. марта 
2009. године. Наша школа сваке 
године узима учешће на овој 
манифестацији како у такмичарском 
делу тако и у обезбеђивању стазе 
на којој се трчи. На овогодишњем 
маратону представљали су нас 
матуранти 38. класе: Марко 
Костић, Марко Игњатовић, Негован 
Стаменковић, Слађан Благојевић и 
Владимир Глигорић.

- Стаза је била дугачка 24 
километара и наши ученици су 
трчали у штафетној дисциплини - 

каже руководилац Атлетске секције 
Кривокућа Стево. - Сваки ученик 
је имао да претрчи отприлике пет 
километара. Поред наше, учествовале 
су школе из Новога Сада и из целе 
Србије, као и Војна академија, 

Војна гимназија и Жандармерија. У 
изразито тешкој конкуренцији, наши 
момци су заузели прво место у рангу 
средњих школа, а у укупном пасману 
- високо треће место. И ове, као и 
прошлих година, са овог такмичења 
вратили смо се са пехаром у руци.

 

Крос у Сегедину 
Били смо најмлађи

На позив колега из Средње школе 
унутрашњих послова у Сегедину, 
учествовали смо на кросу који је 
одржан у кругу њихове школе. Поред 
нас, на овом кросу учествовали су и 

ученици из Румуније. У Мађарској 
постоје четири полицијске 
школе и полицијска академија, 
па је ово пре свега било њихово 
интерно такмичење. Поред кроса, 
организовано је и такмичење у 
гађању из пиштоља. На жалост ми 
нисмо имали представнике у овој 
дисциплини. 

Нашу школу представљали 
су матуранти: Слађан Благојевић 
38/6, Марко Костић 38/10, Негован 
Стаменковић 38/10 и Марко 
Игњатовић 38/10.

Крос је био одржан на изузетно 
лепом месту, поред језера. Такмичари 
су трчали шест километара, односно 
три круга око језера, по доста 
захтевној стази. У овој тешкој трци 
Благојевић и Стаменковић су заузели 
осмо и девето место, а Костић и 
Игњатовић су били 16. и 18,  у 
конкуренцији од око 70 такмичара. 

У екипном пласману заузели 
смо седмо место. Треба истаћи да 
су наши ученици били најмлађи 
од свих такмичара. Руководиоци 
сегединске школе су нам обећали да 
ћемо бити позвани и следеће године 
и да ће овај крос и наредних година 
окупљати ученике полицијских 
школа у региону.

Стево Кривокућа

Спорт

Још овај пут
Са једног такмичења, 11 
медаља

На јуниорском првенству Србије 
у џу-џуцу, одржаном 25. априла 2009. 
године у Темерину, учествовали 
су и представници наше Секције 
самоодбране. 

Десеторица ученика 38. класе 

донела су са овог такмичења 11 
медаља - три златне и по четири 
сребрне и бронзане. Прво место 
у борбама освојили су Богдан 

Ђондовић и Мирослав Бантић, 
друго Ален Ајхингер и Лазар 
Стојановић, а треће Радомир 
Чотрић, Милош Илић, Војкан Алић 
и Милош Спасић.

У дуо-систему прво место је 
припало Александру Пајкићу, а 

Милош Спасић и Лазар Стојановић 
заузели су трећа места. 

Овом такмичењу је претходило 
сениорско државно првенство 
одржано у Новом Саду, у СПЦ 
„Војводина“.
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Најава
Полиција у локалној 
заједници

У Школи – Центру ће се 22. и 
23. јуна одржати семинар на тему 
«Полиција у локалној заједници». 
Семинар организујемо уз подршку 
Фондације «Ханс Зајдел» из Баварске 
– Представништва у Београду.

Предавач ће бити господин Клаус 
Валтрих (Klaus Waltrich), директор 
полиције у Северној Швабији – регији 
немачке покрајине Баварске.

У оквиру програма сарадње за 2009. 
годину планирани су и семинари на 
којима ћемо се бавити темама «Полиција 
у демократији» и «Превентивно 
деловање у циљу спречавања насиља 
међу младима». 

З. Л.

Фестивал оптимизма
Средња школа унутрашњих послова – 

– Центар за основну полицијску обуку 
у Сремској Каменици позвана је да 
заједно са осталим средњим школама 
и гиманзијама обележи Светски дан 
породице учешћем на 8. фестивалу 
оптимизма.  

Фестивал познатији под називом 
Baby Exit се већ традиционално одржава 
на Петроварадинској тврђави, а ове 
године 23. и 24. маја.

Наша школа је више пута учествовала 
на Фестивалу, а посебно запажен наступ 
смо имали прошле године.

Ове године наступили смо заједно са 
Одељењем саобраћајне полиције ППУ 
Нови Сад.

Као и лане, учествовали смо у оквиру 
програмске целине која је названа Улица 
професија. Матуранти последње, 38. 
класе СШУП-а и полазници 2. класе 
ЦОПО-а, заједно са својим наставницима 
и тренерима, информисали су посетиоце 
ове популарне манифестације о 
професији полицајац и о основној 
полицијској обуци у Центру, како 
би млађим суграђанима помогли у 
избору будуће професије. Приказали 
смо различите технике самоодбране и 
показали део опреме полиције опште 
надлежности. 

Пошто ову манифестацију у великом 
броју посећују деца предшколског узра-
ста и овог пута смо им помоћу Бојанке, 
која је осмишљена за прошлогодишњи 
Фестивал, упутили поруке које се тичу 
њихове безбедности. Малишани су 

имали могућност да бојећи цртеже из 
Бојанке или цртајући своје цртеже, 
„зараде“ своју Бојанку. Дружећи се 
са нашим ученицима и полазницима 
као и ликовима из Бојанке, малишани 
упознају полицајце као своје пријатеље 
и заштитнике.

З. Ловре

**
Упознају се полицајац и плавуша.
- Ја сам Милутин. А ти?
- Ја сам Изабела.
- Иза чега?

**
- Зашто полицајац трчи око бандере?
- Чита рото-рекламу.

**
- Зашто полицајац лиже сат?
- Чуо је да тик-так освежава дах.

**
- Зашто полицајац седи у задњем 

реду биоскопа, кад гледа комичан филм?
- Ко се задњи смеје, најслађе се 

смеје.

**
Долази шеф полицијске станице на 

посао и каже једном колеги:
- Од сутра си ти шеф смене.
А на то ће полицајац:
- Па шефе, не каже се шеф с мене, 

него СА МНОМ.
**

Младог полицајца, који је тек 
завршио школу, пита један човек на 
улици:

- Да ли знате где се налази Булевар 
ослобођења?

- То знам. Питајте ме нешто теже.
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