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ЛАЗО ЂУКИЋ 
Рођен је 19. марта 1963. године 

у Новом Саду. Средњу војну школу 
завршио је у Сарајеву, а Војну 
академију у Београду (1987).

Из ЈНА је 1. 9. 1991. прешао у 
Министарство унутрашњих послова, 
у Средњу школу унутрашњих 
послова, где је радио као наставник 
Правила службе у ОУП-у и Одбране 
и заштите, а затим као заменик и 
начелник класе. Био је руководилац 
Актива војне наставе. Почетком рада 
Центра за основну полицијску обуку 
постављен је на место начелника 
прве класе Центра. Имао је звање – 
полицијски са ветник. 

Преминуо је 7. јула 2011. године.
Још као дечак отишао је од куће, 

да се спрема за часни официрски 
позив и од тог дана његов живот 
био  је посвећен другима – прво 
на бранику отаџбине, у страшним 
ратним сукобима који су за нама, а 
затим у учионици и интернату пред 
стотинама и стотинама голобрадих 
младића које је спремао за тежак 
посао полицајца.

У тешким мисијама не може се 
мислити о себи. Често је чак и нечасно 
мислити о својим проблемима. О 
томе ћемо касније, када све прође, 
када завршимо све обавезе. Такав је 
био наш Лазо.

Али, нисмо од челика. Огроман 
терет који је носио на плећима утицао 
је да његово племенито срце ослаби, 
а онда и да стане, те несрећне ноћи 
уочи Ивандана.

Стотине ученика Школе, као и 
бројни полазници Центра, памтиће 
га као доброг педагога, старешину и 
човека. 

БОГДАН СТУПАР 
Рођен је 8. 8. 1937. у Дабру 

код Санског Моста, у Босни и 
Херцеговини.

Завршио је Високу школу за 
физичку културу у Београду. 

Као војник, одликован је медаљом 
Уједињених нација у Египту 1957. 
године.

У Средњој школи унутрашњих 
послова „Пане Ђукић“ радио је од 
септембра 1968. до краја 1990. Првих 
неколико година био је васпитач, 
а затим је, до одласка  у пензију, 
предавао Опште физичко образовање. 
Са својим ученицима освајао је 
бројна признања и много допринео 
афирмацији Школе. Републички 
Секретаријат за унутрашње послове 
СР Србије наградио га је 1981. године 
као радника Школе који се истиче на 
свом радном месту и у друштвено-
политичком раду.

Био је ангажован у двема 
општинским организацијама – 
као председник Друштва педагога 
физичког васпитања и као начелник 
„Партизана“, од којег је добио 
Плакету за 25 година плодног рада. 

Изразито музикалан, певао је 
годинама о школском октету, а од 
када је отишао у пензију у хору 
„Споменак“.

Преминуо је 17. 12. 2011. године.
Прави господин, фин, тих, од-

мерен. Висок, стасит, до сто јан-
ствен. Памтићемо га као изузетно 
толерантног и увиђавног, човека који 
је имао разумевања за свакога.

In memoriamIn memoriam
Садржај

Макиш 2011 ... 3
Четврта класа ... 4
Пета класа ... 6

За Београд! (6. и 7. кл.) ... 8
Пријемни испит ... 9

Границе без препрека ... 10
Сарадња двеју школа ... 11
Посетили су нас млади 
Роми и Албанци ... 12

Сарадници и пријатељи (ОЕБС) ... 15
Јубиларни Сусрет 

новинарских секција ... 20
Полиција и деца ... 25

Десети Фестивал оптимизма ... 26
Били, видели ... 27

Од наших полазника ... 29
Из Норвешке ... 30
Боље спречити ... 32
Ко су Русини? ... 33

Годишњице матуре ... 35
Бивши ђак Жељко Мојсиловић ... 36

Спорт ... 38
Забава ... 39

Главна и одговорна уредница: 
Јасна Обрадовић; 

Сарадници: Зорка Ловре, 
Наташа Малешевић, 

Тања Чизмар, Мирослав 
Мијаиловић;

Фотографије: Александар 
Гајић, Марина Чоловић, 
Марија Николић, Марко 

Николић, Ненад Максимовић; 
Припрема и штампа: 

Maxima Graf, Петроварадин
Тираж: 500 комада

www.copo.edu.rs
offi ce@copo.edu.rs

CIP – Каталогизација у публикацији 
Библиотеке Матице Српске

375.5 (479.113)

Млади полицајац / главна и одговорна 
уредница Јасна Обрадовић. - 2001. бр. 
39 - Сремска Каменица: СШУП - ЦОПО, 
2001. - Илустр. 30 цм

Два пута годишње. - Наставак 
публикације Млади Милиционар

ISSN 1452-0990

COBISS.SR-ID 20421274



3

децембар 2011. Млади полицајац бр. 58

Макиш 2011

На централној свечаности у 
Наставном центру Макиш, на којој је 
Министарство унутрашњих послова 12. 
6. 2011. обележило славу Свете тројице, 
Дан МУП-а, Дан полиције, као и два 
века српске полиције, присуствовали 
су  председник Републике Србије Борис 
Тадић, премијер Мирко Цветковић, 
председница парламента Славица Ђукић 
Дејановић, припадници војске, служби 
безбедности и бројни грађани.

Атрактивне тачке у програму 
имали су службеници Управе за 
обезбеђење одређених личности и 
објеката, Управе саобраћајне полиције, 
Противтерористичке и Хеликоптерске 
јединице, припадници Жандармерије, 
Интервентне јединице, Сектора за 
ванредне ситуације, Специјалне 
антитерористичке јединице и 

Криминалистичко-полицијске академије. 
Они су демонстрирали део својих 
редовних радних активности, приказавши 
обученост  и професионализам, што 
су многобројни грађани поздравили 
аплаузима.

Свечаност је употпуњена изложбом 
наоружања и техничке опреме, на којој 
су посетиоци могли да се увере чиме 
полиција располаже.

Директор полиције Милорад Ве-
љовић положио је венац на београдску 
Чукур-чесму, где је српска жандармерија 
на Духове (Тројице), 15. 6. 1862. године, 
као и у наредна два дана током турског 
бомбардовања Београда, одиграла пре-
судну улогу у сукобима са Турцима.

У оквиру обележавања Дана МУП-а 
и Дана полиције, министар унутрашњих 

послова је претходно положио венац на 
спомен-плочу првом српском министру 
унутрашњих послова Јакову Ненадовићу. 

Награде
У име председника Србије, министар 

Дачић је припадницима МУП-а  уручио 
по 25 медаља за ревносну службу првог 
и другог реда, честитајући им на тим 
одликовањима. 

Златна медаља 
Указом председника  Републике 

Србије број КОПФ 6 од 8. јуна 2011. 
године за изузетне заслуге и резултате 
показане у обављању дужности и задатака 
у области јавне безбедности одликована 
је директорка Средње школе унутрашњих 
послова – Центра за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици Биљана 
Пушкар.

– Ово признање има посебан значај 
како за мене, тако и за запослене у Центру за 
основну полицијску обуку. Настављајући 
четрдесетогодишњу традицију Средње 
школе унутрашњих послова, Центар је 
реформисан захваљујући стручности и 
раду тима запослених. Ова медаља је још 
један подстицај свима нама да наставимо 
да обучавамо основни полицијски кадар 
по савременим принципима обуке у 
складу са потребама службе – рекла је 
госпођа Пушкар. – Посебно ми је драго 
што је ово признање стигло баш у години 
јубилеја, када  обележавамо два века 
српске полиције и  160 година постојања 
школског здања у Сремској Каменици.

Биљана Пушкар je рођена 1961. 
године у Новом Саду. Дипломирала је на 
Филозофском факултету у Новом Саду 
1985. године.

Од 1985. до 1991. године је радила 
у Центру за усмјерено образовање у 
Вуковару. Од јануара 1992. ради у Средњој 
школи унутрашњих послова у Сремској 
Каменици. Фебруара 2005. године је 
именована за помоћника директора 
Средње школе унутрашњих послова, а 
јула 2006. за директора Средње школе 
унутрашњих послова–Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици. 

Активно је укључена у процес реформе 
основне полицијске обуке.

За резултате постигнуте у развоју 
полицијског школства фебруара 2003. 
године је добила награду “Арчибалд Рајс”, 
коју додељује министар унутрашњих 
послова Републике Србије. У новембру 
2003. је награђена за постигнуте резултате 
у обављању послова и задатака, такође од 
министра унутрашњих послова. Говори 
енглески језик. Удата је и има две ћерке.

Ванредно унапређен
Међу 128 награђених овом приликом, 

на основу члана 127. став 3. Закона о 
полицији, по одлуци Комисије за награде 
и признања, министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић донео је решење 
на основу којег је виши полицијски 
инспектор Немања Радовић ванредно 
стекао звање самосталног полицијског 
инспектора. Комисија за награде и 
признања, предложила је Немању 
Радовића, запосленог у Центру за 
основну полицијску обуку, за ванредно 
стицање непосредно вишег звања, ради 
изузетних резултата у раду. 

– Ово унапређење је за мене велика 
част. С обзиром на то да сам га добио 
на почетку каријере, биће ми посебан 
подстицај да и даље улажем максималан 
труд у свом раду.  

Немања Радовић рођен је 11. 2. 
1982. у Новом Саду.  После завршене 
Полицијске академије у Београду, био 
је четири године помоћник командира 
Полицијске испоставе Сталног дежурства 
и интервенција у Полицијској управи 
Нови Сад.

У Центру за основну полицијску обуку 
је запослен од новембра 2009. године. 
Након завршеног Курса за тренере, 
ради као тренер за Област полицијска 
овлашћења, делатност полиције, јавни 
ред и обезбеђења. 

На последипломским студијама на 
Правном факултету у Новом Саду пише 
магистарску тезу Кривично-процесни и 
криминалистички аспекти прикупљања 
обавештења од грађана. Ожењен је и има 
двоје деце.

Јасна Обрадовић

Три празника и две награде у једном дану
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Свечаности поводом промоције 
полазника 4. класе Центра за основну 
полицијску обуку у полицајце 
приправнике, 21. 2. 2011. године, 
присуствовали су председник Скуп-
штине АП Војводине Шандор 
Егереши, министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић, угледни гости 
из земље и иностранства, пријатељи, 
рођаци, колеге...

Министар Дачић доделио је 
признања и пригодне поклоне 
трома најуспешнијим полазницима 
4. класе Центра, наглашавајући да 
му је посебно драго што су међу 
њима две девојке. Он је оценио 
да су образовани, стручни и про-
фесионални полицајци, који ће и 
након основне обуке наставити да 
раде на свом усавршавању, темељ 
модерне полиције, али и безбедности 
свих грађана Републике Србије.

Сто педесет четворо полазника 
завршило је обуку, са просечном 
оценом 3,90. Средња оцена класе на 
завршном испиту била је 3,72.

Занимљиво је да су и следећа 
два места на ранг-листи заузеле 
девојке. То су: Ана Стаменковић 

из Власотинца и Минка Миладиновић 
из Прћиловице, код Алексинца.

Директорка Центра Биљана Пу-
шкар је честитала полазницима 

на успешно завршеној обуци. 
Обра ћајући се гостима, она је 
објаснила да у Сремској Ка-
меници, у складу са процесима мо-

За постигнут успех, троје најбољих у класи је добило награде:
1.  Тања Живковић из Шапца – лаптоп,
2.  Дејан Стаменковић из Лесковца – камеру и
3.  Славица Милић из Шавца код Параћина – фото-апарат.

Промоција

Четврта класа
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ПромоцијаПромоција

дернизације, трансформације и 
про фесионализације српске по-
ли ције, а на темељима деценијске 
традиције школства, од 2007. године 
ради Центар за основну полицијску 
обуку. Она је рекла и да је уверена 
да ће четврта класа полицајаца 
приправника, школованих по новом 
систему, свој посао обављати час-
но и професионално, на корист 
грађана Републике Србије и њихове 
безбедности. 

У културно-уметничком програму 
су учествовали увек радо виђени гости 
–малишани из Дечијег сала “Доктор 
Милорад Павловић” у Сремској Ка-
меници. Занимљиво освежење про-
грама био је наступ ученика Одсека 
соло певања Средње музичке школе 
“Исидор Бајић” и ученица двају 
одсека – за класичан балет и за 
савремену игру Средње балетске 

школе у Новом Саду. Након недавног 
гостовања у Центру, својим учешћем 
на овој свечаности обрадовао нас је и 
глумац Војин Ћетковић.

А онда, команда: “Вољно!” Капе 
су полетеле увис. Честитке, загрљаји, 
сузе... Још једна заједничка фо то гра-
фија. 

Читање распореда није донело 
оно узбуђење са којим је тај тренутак 
ранијих година очекиван. За ову 
класу се од почетка знало – сви ће 
радити у Београду.

Ј. Обрадовић
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Промоција

У звање полицајаца приправника 
промовисани су 25. јула 2011. године 
полазнице и полазници пете класе 
Центра за основну полицијску обуку. 

Свечаности која је одржана 
тим поводом, присуствовали су 
министар унутрашњих послова 
Ивица Дачић, директор Полиције 
Милорад Вељовић, представници 
Кабинета министра, епископ бачки 
Иринеј Буловић, уважени гости 
из иностранства и наше земље, 
родитељи, рођаци и пријатељи 
полазника. 

Минутом ћутања одата је 
пошта настрадалим и преминулим 
припадницима полиције. 

Након химне „Боже правде“ госте 
је поздравила директорка Центра 
Биљана Пушкар, честитала петој 
класи на успешно завршеној обуци,  
као и прво полицијско звање.

У свом обраћању гостима и 
полазницама и полазницима пете 
класе министар Ивица Дачић је 
истакао да је ово година јубилеја – 
два века постојања Министарства 
унутрашњих послова и 160 година 
постојања овог  здања у Сремској 

Каменици, које је одувек било 
школа у којој се обучавао војни и 
полицијски кадар и да је полиција  
спремна да сталним реформама, по 
највишим европским стандардима, 
оспособљава своје кадрове да делују 
поштујући законска овлашћења, 
одлучно заштити сваког од свих 
облика угрожавања и обезбеди 
ефикасну заштиту људских права и 
слобода.

У име класе у којој је током 
обуке био најуспешнији, Александар 
Николић је, захваљујући министру 
на награди, обећао да ће он и 

Пета класа
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Промоција

његове колеге радити савесно 
и професионално, упркос свим 
опасностима посла који их чека. 

Гости свечаног програма 
промоције пете класе били су 
првакиња Драме Српског народног 
позоришта Гордана Ђурђевић Ди-
мић, мр Весна Аћимовић, сопран 
и пијанисткиња Маја Грујић, као и 
Оркестар полиције.

Премијерно је приказан и филм 
о Центру чији је аутор Предраг 
Ласица.

Након командe начелника класе 
Жељка Секулића: „Класа, вољно!“ 
увис је полетело 27 шешира и 89 
шапки.

Јасна Обрадовић

Министар унутрашњих послова 
Ивица Дачић доделио је награде 

најбољима у рангу:

1. Александру Николићу 
из Лесковца –  лаптоп;
2. Сањи Живадиновић 
из Параћина – камеру и

3. Владимиру Петровићу 
из Рашке – фото-апарат.
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Шеста класа
Цела 6. класа (26 девојака и 102 момка)  долази из 

Београда. Њихов први дан у Центру био је 15. август 2011. 
године и сад су већ завршили 1. фазу обуке и 2-недељну 
информативну праксу у полицијским станицама ПУ за 
Град Београд. 

– Мислим да је сувише рано за генералне оцене, пошто 
је још доста посла пред нама, али први утисци о 6. кл. су 
веома охра брујући – каже начелник Миленко Калацун. 
– То је јед на стабилна, по слуш на класа, за ин те ре со вана 
и за обуку и за ваннаставне  ак тивности. Од пр вог дана 
врло су озбиљно схватили своје задатке у Центру, не као 
наметнуту обавезу, него као лични образац понашања.

Имамо много спортиста, ус пешних и на државном и 
на међународном нивоу, а посебно нам је драго што међу 
њима влада ведар дух и другарство.

Почетак обуке седме класе
Обука 111 полазника 7. класе (16 је девојака) почела 

је 7. 11.  2011. године. Још су на почетку, још се сналазе, 
али њихов начелник Жељко Секулић верује да ће ускоро 
успети да се навикну на правила живота у Центру.

Мада је већина класе из Београда (94), један део их 
је са југа Србије, из Лесковца и Врања, па је ова класа 
шароликија  и по националној структури.  Има Албанаца, 
Рома, по један Горанац и Македонац...

– Има међу њима јако добрих – каже менторка Соња 
Живић. – Ево, издвојићу само једног, који је тзв. ЗКВ, 

Ферид Заими, иначе Горанац из Медвеђе. То је вредан и 
послушан момак. Сви га воле и цене. Иначе је причљив, 
темпераментан, прави јужњак.

Ј. Обрадовић

Нове класе

За Београд!
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић је на промоцији 3. класе Центра, 31. 8. 2010, 

изјавио да Србији недостаје велик број униформисаних полицијских службеника, да је тај проблем посебно 
изражен у великим градовима, а да их само у Београду недостаје 2.000. У Министарству је зато одлучено 
да полазници 3, 4, 5, 6. и Београђани из 7. класе, као и 8,  након обуке у Центру, буду распоређени у главни 
град. 

Полазници 6. класе на почетку обуке
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Шеста класа полагала је пријемни испит у Сремској 
Каменици у пролеће 2011. Пратили смо их током полагања 
испита.

 

Четири фазе 
Лекарски преглед се састоји из општег лекарског 

прегледа којим се утврђују: лична и породична анамнеза; 
хронична обољења која су контраиндикована за пријем 
на рад у Министарство; антропометријске мере (висина 
минимум 163 цм за жене и 170 цм за мушкарце, тежина) 
и опште здравствено стање кандидата. 

Кандидати који прођу општи лекарски преглед 
упућују се на специјалистичке прегледе:  офталмолошки, 
ОРЛ, физијатријски, интернистички, стоматолошки, 
неуропсихијатријски, гинеколошки преглед, ла бо ра то-
риј ске анализе и тест на дрогу. 

Квалификациони испит састоји се из 4 дела: испита 
из српског језика (писање састава на задату тему и тест 

познавања правописних правила), психотеста, провере 
физичких способности и интервјуа са кандидатима. 

Ранг-листа 
Кандидати који су испунили посебне услове и 

положили квалификациони испит за упис, рангирају 
се на основу збирних резултата у сва четири сегмента 
квалификационог испита. 

Смештај и исхрана
Кандидати који буду позвани на лекарске прегледе и 

квалификациони испит, сносе путне и трош кове смештаја 
и исхране који нису обезбеђени у Центру. 

Министарство сноси трошкове лекарских прегледа. 
Ј. Обрадовић

Пријемни испит

Нове класе
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Бо-Бо

Први пројекат прекограничне 
сарадње Мађарска–Србија у Ми-
нистарству унутрашњих послова 
Републике Србије у области обра-
зовања, успешно је реализован.

Пројекат „Границе без препрека”, 
чији је  акроним „Бо-Бо” (Boundless 
Borders), реализовале су  Полицијска 
школа из Сегедина и Средња школа 
унутрашњих послова – Центар 

за основну полицијску обуку из 
Сремске Каменице, од 1. 5. 2010. до 
31. 10. 2011. године.

За реализацију пројекта одо-
брена су финансијска средства 
у оквиру програма Инструмент 
предприступне помоћи (ИПП, или 
IPA – како је скраћеница енглеског 
назива Instrument for Pre-Accession) 
у укупном износу од 351.000 евра, 
од којих је Школи–Центру намењено 
181.135 евра, а договорено је да 
износ од 31.965 Є (15% вредности) 
суфинансира Министарство уну-
трашњих послова Републике Србије. 
Покрајински секретаријат за управу, 

прописе и националне заједнице, као 
придружени партнер, дао је 330.000 
динара као финансијску подршку 
пројекту. 

Пројекат се састојао из три ак-
тивности: 
• Курс страног језика, 
•  Платформа за учење на даљину 

(е-learning) и 
•  Мобилност наставника и студената.

Договорено – остварено
Све активности планиране про-

јектом су успешно реализоване.
• Организовани су курсеви 

мађарског и српског језика.  

• На основу праксе чланица ЕУ 
и других земаља, успостављена је 
заједничка платформа за учење на 
даљину за додатну обуку полиције 
у области граничне контроле, и 
уопште рада полиције у пограничном 
подручју, које регулишу прописи 
ЕУ и Шенгенског уговора. Овим 
начином учења ће се унапредити и 
заједнички увид  у стање пограничне 
безбедности.

Обезбеђена је информатичка 
опре ма (сервер и 18 лаптоп рачунара), 
као и софтвер за учење на даљину за 
додатну обуку полиције у области 
граничне контроле и рада полиције у 
пограничном подручју, које регулишу 
прописи ЕУ и Шенгенског уговора.

• Студенти и наставници са обе 
стране границе добили су могућност 
да сагледају обуку и систем обра-
зовања у партнерским школама, 

размене искуства и успоставе личне 
контакте, учвршћујући тако сарадњу 
између учесника у пројекту.

У току спровођења пројекта 
реализовано је седам размена 
полазника основне полицијске обуке 
и тренера. Кроз овај вид сарадње 
двеју школа прошло је 43 полазника 
основне полицијске обуке и 6 тренера 
из Сремске Каменице, и исто толико 
полазника и тренера из  Полицијске 
школе из Сегедина. 

Прилози о овим активностима 
постављени су на заједничком сајту 
www.srb.boundlessborders.eu.

Соња Јаковљевић
Начелница Одељења за заједничке послове

Границе без препрека

Курс мађарског
Познавање мађарског језика омо гу-

ћиће полицијским службеницима бољу 
комуникацију са људима којима је овај 
језик матерњи. Од маја до октобра 2011. 
по 20 полицијских службеника у Новом 
Саду и у Суботици учило је мађарски. 
У исто време, са друге стране границе, 
текао је Курс српског језика за колеге 
из полицијске школе у Сегедину.

На Отвореном универзитету у 

Суботици 7. 10. 2011. обележен је 
крај Курса доделом цертификата 
полазницима – полицијским слу ж-
беницима Министарства уну траш њих 
послова Р Србије.

За овај курс припремљен је посебан 
приручник за учење мађарског језика.

Овај пројекат значајан је допринос 
развоју мађарско-српских пограничних 
подручја, јер мађарско–српска граница 
није само граница између две земље, 
него и јужна капија Европе.            Ј.О.
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Бо-Бо

Сарадња двеју школа

Друга размена полазника и тренера сегединске Школе полиције и Центра за основну полицијску обуку 
у Сремској Каменици, од 21. до 25. 3. 2011.

Посета 
полазника 6. 
класе Центра 
сегединској 

Школи 
полиције, од 22. 
до 27. 8. 2011. 

Последња размена представника двеју 
школа, у оквиру Програма прекограничне 
сарадње Мађарска–Србија, организована 

је од 10. до 14. 10. 2011. године.
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Посетили су
 Роми  и

Дани отворених врата

Певало се и пуцало, дружило 
и учило... Тридесеторо младих Ро-
ма, комуникативних, радозналих, 
спрем них да одмах остану у Центру, 
боравило је од 7. до 9. септембра 2011. 
године, у студијској посети ЦОПО-у, 
коју је организовалo Министарство 
унутрашњих послова у сарадњи са 
Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији.

– Мислим да нема бољег начина 
премошћивања разлика између грађана 
и државних институција – рекао је (на 
српском језику!) господин Томас Мур, 
заменик шефа Мисије у нашој земљи, 
истакавши да је Центар постао симбол 
модернизованости српске полиције и 
да је Мисија посебно задовољна што ће 
припадници ромске популације имати 
могућност да се обавесте о обуци 
полиције. – Желео бих да се захвалим 
сваком појединцу међу вама, што сте 
издвојили време да дођете у Сремску 
Каменицу. 

Добродошлицу је гостима пожелела 
и директорка Центра Биљана Пушкар:

– Данашњи дан, који је још један 

у низу оваквих, назвали смо Дан 
отворених врата, јер тада дочекујемо 
из свих крајева наше замље младе 
људе, који су заинтересовани за 
полицијску обуку. Током овог боравка 
код нас, припаднике ромске заједнице 
упознаћемо са правилима селекције, 
обуком, садржајима  и смештајем у  
Центру.

Велико задовољство нам је што су 
данас са нама представници Мисије 
ОЕБС-а у Р Србији – госпођа Кристина 
Дејвис, виша саветница за питања 
једнаких могућности и  господин То-
мас Мур, заменик шефа Мисије у РС. 
Из МУП-а Србије су овде Љиљана 
Тришовић Фелбаб, помоћница на-
челника Сектора финансија, људских 
ресурса и заједничких послова; Сла-
вица Денић, државна секретарка 
Министарства за људска и мањинска 
права, државну управу и локалну 
самоуправу и Божидар Оташевић, 
заменик начелника Управе за стру-
чно образовање, оспособљавање, уса-
вршавање и науку.

Слична посета била је организована 
2009. године. Двоје тадашњих гостију, 
који су и ову прилику искористили 
да сазнају још нешто више о Центру, 

изјавило је да је овај пут све много 
боље организовано. Кажу да је сад, 
када знају све о условима конкурса, 
начину полагања пријемног испита 
и самој обуци, остало само да се 
што боље припреме. Сем оних који 
не задовољавају критеријуме (нпр. 
минимална висина за момке је 170, а за 
девојке 163 цм), сви остали су изјавили 
да ће се пријавити на конкурс, чим буде 
расписан.

О томе зашто би баш они требало 
да заврше ову обуку, говорила је  Сања 
Нешић, активисткиња за ромска питања 
„SOS линије на језицима мањина“:

– Јако је важно да ви постанете 
полицајци и полицајке. Свим људима, 
а нарочито жртвама насиља, много је 
лакше ако знате њихов матерњи језик. 
Уколико је то жена, пре ће испричати 
свој проблем жени, него мушкарцу. 
Тим поверењем успоставља се спона 
без које се не може помоћи свима 
онима са којима ћете и ви радити.

Јасна Обрадовић

Из угла једног кандидата
Од 80 пријављених, одабрано је 30  

кандидата који су имали прилику да се 
упознају са наставом у Центру.  

Гости су боравили у интернату 
Центра, па су могли да се упознају са 
полазницима шесте класе, од којих су 
такође добили информације о обуци у 
Центру.  

– Мислим да је овакав вид посете 
неопходан свима који планирају да 
конкуришу за ЦОПО. Добили смо довољ-
но података да можемо да се припремимо 
за полагање пријемног испита – изјавио је 
Стефан Илић из Власотинца. 

– Поручила бих свим својим 
вршњацима и другарима да пробају да 
конкуришу. Није толико тешко, потребна 
је само добра припрема – поручила је 
Сузана Станојевић из Лесковца.

Сем упознавања са теоријским и 
практичним делом обуке, посетиоцима 
су били организовани и обилазак 
Петроварадинске трвђаве и разгледање 
центра Новог Сада, где им је госпођа 
Зорка Ловре испричала најзанимљивије 
детаље везане за Петроварадинску 
тврђаву и знаменитости града. 

После завршетка посте сви посетиоци 
су се задовољни вратили својим кућама, 
решени да се припремају за пријемни 
испит очекујући први конкурс.

Радосав Бешић из Ваљева
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нас млади
Албанци

Дани отворених врата

Од преко 250 пријава младих 
Албанки и Албанаца – потенцијалних 
кандидата за полицијску обуку, 
Одељење за демократизацију Ми-
сије ОЕБС-а одабрало је 47 за-
интересованих. Мисија ОЕБС-а је 
уз финансијску помоћ Амбасаде СР 
Немачке у Београду организовала 
њихову посету Центру у Сремској 
Каменици, 24. и 25. новембра 2011. 
године.

– Надам се да ћете искористити 
ову прилику да се распитате  о свему 
што вас занима у вези са полицијским 
послом и да ће вас ова посета још 
више охрабрити да размотрите 
бављење управо овим послом – 
рекао је (на српском језику) господин 
Томас Мур, заменик шефа Мисије у 
нашој земљи. – Мисија ОЕБС-а има 
сјајну сарадњу са МУП-ом. Као 
пример, навео бих 2002. годину, 
када смо уложили изузетне напоре, 
да кроз Споразум о мултиетничкој 
полицији на југу Србије, више од 
300 припадника албанске заједнице 
приступи полицији. Драго ми је да 

чујем да највећи број њих и даље 
ради у полицијској служби. 

Искористио бих прилику да 
поново честитам директорки Биљани 
Пушкар за веома успешне напоре 
које су она и њен тим уложили, како 
би привукли што већи број жена и 
припадника националних мањина у 
полицијску службу.

У име Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, уса вр-
шавање и науку обратио се Рашко 

Степановић, самостални извршилац 
за стручно оспособљавање:

– Циљ Министарства је да се што 
већи број младих анимира да би се 
одлучили за ову службу. Надам се 
да сте видели Центар. Овде су дивни 
домаћини и професионалци. Ако 
заиста намеравате да се бавите овим 
часним послом, на правом сте месту.

Заменик директора Центра Ми-
рослав Мијаиловић је говорио о 
обуци из личне перспективе – уче-
ника, радника и руководиоца. Он 
се подсетио својих ђачких дана и 
пријатељства са вршњаком албанске 
националности, указујући да је 
школовање припадника мањинских 
националних заједница традиција у 
овој Школи.

Овој посети претходиле су 
трибине у Медвеђи, Бујановцу и 
Прешеву, а у плану је и трећа фаза 
анимирања младих припадника на-
ционалних мањина за рад у полицији 
– припрема кандидата за полагање 
пријемног испита. 

Јасна Обрадовић

– Свиђа ми се што је овде 
ред. Све је јако лепо. Захвални 
смо организаторима што су нам 
обезбедили превоз, исхрану, сме-
штај, па чак и одлазак у биоскоп. 
Гледали смо филм „Парада“ и 
насмејали се до суза – рекла нам је 
Мерлинда Муслиу. – Овде сам са 
братом и мужем. Волела бих да се 
сви упишемо у Центар. Сво троје 
нас издржава мој отац. Муж и ја 
студирамо, при крају смо Правног 
факултета, чије је седиште у 
Косовској Митровици. Његов отац 
је наставник српског језика. Ни он 
ни ја немамо проблем са језиком. 
Свима који су данас овде, желим 
много среће.
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Посете

Гости из Француске
Центар за основну полицијску 

обуку у Сремској Каменици су 5. маја 
2011. године посетили пуковник Тери 
Гиге-Дорон (Thierry Guiguet-Doron) – 
заменик директора Високе националне 
полицијске школе код Лиона, Доминик 
Бофи (Dominique Boffi ) – полицијски 
аташе Француске амбасаде и Татјана 
Шубаревић, асистенткиња полицијског 
аташеа и преводитељка.

Гости су упознати са системом 
основног полицијског образовања у 
Србији и реформом основне полицијске 
обуке у оквиру укупне реформе полиције, 
а затим су обишли просторије и објекте у 
Центру, који се користе за обуку, смештај 
и исхрану како полазника основне 
полицијске обуке, тако и за све видове 
специјалистичке обуке и стручног 
усавршавања  радника МУП-а али и за 
обуку припадника Комуналне полиције.

Господин Гиге-Дорон, који је на-
челник Одељења за припрему конкурса 
и за међународне односе, објаснио је да 
њихова Школа образује официре – од 
мајора навише, како се регрутује високи 
кадар полиције, да је обука предметно-
модуларна и да основна полицијска обука 
и у Француској следи након завршене 
средње школе. 

У разговорима са представницима 
француске полиције учествовали 
су и заменик директора Мирослав 
Мијаиловић и Јасна Обрадовић, уредница 
листа Млади полицајац.

Руси
Представници Волгоградске ака-

демије Министарства унутрашњих 
послова Руске Федерације први пут су 
посетили Центар за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици крајем 2010. 
године, а 6. маја 2011. уследила је друга 
посета колега са ове високошколске 
институције.

Делегација коју су чинили пуковници 
полиције Виталиј Борисович Вехов, 
професор на Катедри за организацију 

истраживачког рада и Николај Фе-
дорович Колосов, начелник катедре за 
криминалистику, посетила је Центар 
у пратњи госпође Ренате Самарџић, 
шефице Библиотеке Криминалистичко-
полицијске академије.

Чланови руске делегације су показали 
изузетно интересовање за начин основне 
полицијске обуке у Србији и рад Центра 
у Сремској Каменици. Посебно су били 
импресионирани тактичком кућом и 
филмском стрељаном, јер сматрају да 
практична обука има изузетан значај.  

Кинески КПУ
Центар у Сремској Каменици по-

сећују многи гости, са различитих 
страна, али са другог краја света не 
долазе баш често. 

На североистоку Кине, у Манџурији, 
налази се провинција Љаонинг која 
излази на Корејски залив и Бохајско 

море. Главни град ове провинције, 
Шенгјенг (Shengуang), имао је око 7 
милиона становника перма подацима из 
2005. године, а покрива територију од око 
13.000 км² (Београд са својих 17 општина 
има 3.227 км²). У овом милионском граду 
налази се Кинески криминалистичко-
полицијски универзитет чији су пред-
ставници боравили у нашој земљи од 20. 
до 23. септембра 2011. године.

Другог дана боравка у Републици 
Србији Центар су посетили: Ванг 
Шићан (Wang Shiquan), професор и 
председник Кинеског криминалистичко-
полицијског универзитета; Јенг Минг 
(Yang Ming), професор и потпредседник 

Кинеског криминалистичко-полицијског 
универзитета; Чен Сјенгмин (Chen Xi-
angmin), професор и декан Департмана 
за економски криминал; Ша Гуејђун 
(Sha Guijun), професор и продекан 
Департмана криминалистике; Љу Сје-
ојен (Liu Xiaoyan), преводитељка и 
професорка Департмана за основне 
студије; Џај Јуе (Zhai Yue), преводитељка 
(са кинеског на енглески) и предавачица 
Департмана за основне студије и у пратњи 
делегације Јелена Панџа, преводитељка 
(са енглеског) на Криминалистичко-
полицијској академији у Земуну.

Госте су дочекали директорка Центра 
Биљана Пушкар и заменик директора 
Мирослав Мијаиловић, представили им 
основну полицијску обуку и капацитете 
Центра. 

Обилазећи круг Центра, у разговору 
са гостима сазнали смо да се на њиховом 
Универзитету на свакој години студија, 
које трају четири године, школује по 
2.000 студената. Поред великих разлика, 
истакли су да постоје и многе сличности и 
заједнички интереси који везују установе 
које образују полицијске кадрове у наше 
две земље. То су закључили и прошле 
године, када је четворо представника 
Криминалистичко-полицијске академије 
из Земуна посетило Кинески КПУ. 

Мото њиховог Универзитета је: 
Оданост, храброст, јединство и борба.

На повратку у Љаонинг делегација 
ће посетити Волгоградску академију, 
чији су представници такође били наши 
гости.

Шведски форензичари
Представнице полиције Шведске – 

Гунел Карлсон, директорка Центра за 
форензичку едукацију у склопу Шведског 
форензичког института (ШФИ) и Ан 
Кристин Малмефјал, форензички екс-

перт у ШФИ, за време свог боравка у 
радној посети Р Србији (3-6. октобра 
2011), посетиле су Центар за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици 
6. 10. 2011. године.

Ј. Обрадовић
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Мисија

Крајем новембра 2011. на две 
огласне табле у Центру било је 
истакнуто следеће обавештење: 

„Куцнуо је и тај час... Канцеларија 
ОЕБС-а затвара шалтер у Центру. 
Позивамо све раднике Школе – Центра 
који желе да се опросте са нама, да дођу 
у ученички клуб 29. новембра 2011,  да 
се поздравимо!“

И поздравили смо се. Појединачно 
– представници руководства Центра, 
и сво петоро тренутно запослених у 
Канцеларији. Припремили смо им и 
мале поклоне и Захвалнице за успешну 
дугогодишњу сарадњу, свесрдну помоћ 
и подршку.

А затим смо поразговарали са 
вођом тима, господином Шандором 
Хорватом.

Када је отворена Канцеларија 
ОЕБС-а  у Сремској Каменици?

– Било је то 1. 7. 2005. Тог лета, 
већ 18. јула, кренула је  и обука првих 
полазника Курса за тренере.

Ко је све био на месту вође тима?
– Први је био колега из Словачке, 

Ернест Раконцаи, трећи Тунџаи Дурна 
из Турске, а ја сам био у другом и у 
четвртом мандату. 

Са каквим утисцима ћете отићи 
из Центра?

– Срећан сам и поносан 
постигнутим. Током свих ових година 
реформе промене су биле врло брзе, 
али су и постигнућа била брза и добра. 
Били сте јако добри домаћини, тако 
да смо остварили добре међуљудске 
контакте, и пословне и приватне.  

Да ли можете да се сетите 
свих људи који су радили у овој 
Канцеларији?

– Овде је било шест постава, 
различитих по броју запослених, по 
вери и нацији, али са истим задацима 

и добрим жељама. Сви говоримо 
енглески, мада су се неки трудили да 
науче и српски.

Набројаћу сва њихова имена: Ернест 
Раконцаи, Тирон Андрић, Тунџаи 
Дурна, Семи Ердур, Терије Гундерсен, 
Јованка Калаба, Ингер Грете Лиа 
Столесен, Мариана Обшуст, Милана 
Тодоресков, Јуриј Деревианченко и ја.

Једини ко се није мењао све ове 
године је Тирон Андрић. Он је овде од 
првог дана. Почео је као преводилац, а 
сада је асистент на пројектима.

Ко су сви ти људи?
– То су интренационални струч-

њаци, полицијски службеници. Ин-
ституција која их шаље је полиција. 
Имају уговор на једну, или највише на 
две године.

Како каже господин Јуриј, ова 
Канцеларија је била продужена рука 
ОЕБС-а.

– Да, ми смо остваривали одлуке 
донете на Управном одбору, који 
су чинили руководиоци из МУП-а 
и ОЕБС-а. На основу тих одлука 
урадили смо доста тога. Бавили смо се 
пословима из пет области: Организација  
и структура Центра, Инфраструктура, 
Наставни план и програм, Људски 
ресурси и Други предмети. 

Да се задржимо само на 
реконструкцији објеката, или како 
сте Ви рекли – инфраструктури. 

– Напоменуо бих да смо за неке од 
тих радова ми пронашли средства, за 
неке их је обезбедило Министарство, 
а ми смо били саветодавци, али смо 
учествовали у свему томе. Рецимо у 

изградњи тактичке куће и филмске 
стрељане, у реконструкцији интерната 
П+2 и П+3, свих учионица у школској 
згради, у набавци наставних средстава, 
а тренутно је у току реновирање 
библиотеке. 

Шта бисте још издвојили?
– Људски ресурси никако нису 

занемарљив сегмент нашег ангажовања 
у Центру. Ту бих првенствено споменуо 
курсеве за тренере, за евалуацију и за 
наставне планове и програме. Имали 
смо низ семинара за практични сегмент 
основне обуке (Ментално-тактичка 
обука, Симулациона муниција, Обу-
ка за рад у видео-стрељани) и два 
међународна семинара (Употреба 
ватреног оружја и средства принуде). 

У сегменту стручног усавршавања 
организовали смо студијске посете  
у Холандију, Шведску, Норвешку, 
Мађарску, Црну Гору, Босну и 
Хецеговину и Македонију. 

Са Британским саветом фи нан-
сирали смо и израду веб-сајта www.
copo.edu.rs.

Ваш боравак у Центру се ево 
завршава.  

– Да, на жалост. Већ око 20. 
децембра све ће бити пресељено у 
Београд, где се и ми селимо. Последњи 
ће остати Јуриј. Он ће погасити светла 
и закључати.

За све нас ово су биле лепе  и 
успешне године. Морам још само да 
додам оно што се и у Београду понавља: 
ОЕБС одлази из Центра, али ми ћемо и 
даље сарађивати.

Јасна Обрадовић

Сарадници и пријатељи
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Енглески језик за 
европске интеграције

Интензиван курс вештина ко-
муникације на енглескм језику 
за полицијске службенике Ми-
нистарства унутрашњих послова 
Републике Србије, у Центру за 
основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици, од 21. марта до 1. априла 
2011. године, организовали су Биро 
за међународну сарадњу и европске 
интеграције и Управа за стручно 
образовање, оспособљавање, уса вр-
ша вање и науку.

То је једна од активности пројекта 
„Учење енглеског језика за чланове 
руководства државних служби“ (In-
tegrated Training for Peace Support 
and Security Management) који се 
организује у сарадњи са Британским 
саветом.

– Полазници су били делегирани 
из организационих јединица 
МУП-а, а главни предуслов за 
учешће је био природа њихових 
послова (директно комуницирање 
са међународним организацијама, 
послови европских интеграција 
или они везани за међународну 
сарадњу). Други предуслов је био 
да њихово знање енглеског језика 
буде на средњем нивоу Б1 – рекла 

нам је Снежана Вла преводитељка 
из Управе за образовање. –  Курс 
је трајао две недеље, с тим што је 
настава реализована у два циклуса 
од по четири дана за полазнике (у 
првој групи их је било 19, а у другој 
28). Пети дан обуке био је предвиђен 
за нас пет професорица енглеског 

језика и тада је анализирана методика 
извођења наставе, наставна средства 
и материјали. 

Предавач је био господин Дејвид 
Роуз (David Rose). Господин Роуз 
је искусан међународни тренер за 
вештине комуникације за дипломате, 
политичаре и високе функционере. 
Већ 14 година се бави овим послом, 
а сличне обуке је држао и у другим 
европским земљама. 

Као сараднице предавача, улогу 
посматрача сарадника имале су 
професорице енглеског језика у 
Центру и колегиница Снежана Вла.

– Много смо научиле као 
асистенткиње господина Роуза. Би-
ле смо његова продужена рука – 
каже професорица Сања Антић. – 
Садржај курса углавном се односио 
на вештине вођења састанака и 
преговарање, као и на основе ко-
муникације са странцима који су у 
званичној посети Министарству. Али 
поред усмене комуникације, сазнали 
смо доста и о значају говора тела и о 
протоколу. На пример рукује се три 
пута, средње јаким стиском. 

С обзиром на велико интересовање 
свих полазника, било би корисно да 
се слични курсеви енглеског језика, 
са овом тематиком, а прилагођени 
различитим нивоима знања, 

редовно организују за запослене у 
Министарству.

Средства принуде
Семинар о практичним ас пек-

тима држања наставе из употребе 

сред става принуде изузев ватреног 
оружја одржан је у Центру за 
основну полицијску обуку од 11. 
до 15. априла 2011. у организацији 
МУП-а Р Србије и Мисије ОЕБС-а.

Учесници семинара, њих 23, били 
су представници МУП-а Р Србије 
и полицијских академија земаља у 
окружењу: Македоније, Републике 
Српске, Словеније, Хрватске и Црне 
Горе. Активно су учествовали  у 
демонстрацијама и дискусијама и 
размењивали мишљења о тактичким 
и  техничким аспектима поступања 
при употреби средстава принуде и 
начину извођења наставе.

Последњег, петог, дана после 
планираних активности, уследила 
је евалуација семинара, учесници су 
разменили поклоне са амблемима и 
ознакама појединих министарстава, 
добили групне фотографије од 
представника ОЕБС-а и отишли на 
заједнички ручак и испраћај гостију.

Сви учесници семинара су 
похвалили представнике Mисије 
ОЕБС–а на подршци и организацији 
семинара, Центар на гостопримству 
и учешћу у организацији и изнели 
да овакве семинаре треба редовно 
и чешће организовати, што би 
унапредило сарадњу полиције зе-
маља из окружења.

– На кратком састанку по 
завршетку семинара, договорили 
смо се да се у  наредном периоду 
направи предлог измена у плановима 
реализације часова, начину извођења 
обуке и садржаја одређених тема и 
наставних јединица у Центру, ради 
унапређења квалитета обуке – каже 
Петар Миливојевић шеф групе   за 
Одбрамбене вештине у ЦОПО–у.

Семинари
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Обука полиције у 
Европи

Годишња конференција Европске 
асоцијације полицијских колеџа (The 
Association of European Police Colleg-
es – AEPC) одржана је у Београду 5. 
и 6. маја 2011. Након добродошлице 
председника Асоцијације, господина 
Мориса Птиа, помоћник министра 
Жељко Којић је представио 
Министарство унутрашњих послова 
Р Србије. 

О Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици и 
специјалистичким центрима за обу-
ку полицијских службеника говорио 
је Саша Антић, шеф Одсека за обуку 
ментора, организовање  и спровођење 
обуке у ЦОПО-у. 

Криминалистичко-полицијску 
академију у Београду представио је 
доцент др Горан Бошковић, продекан 
за наставу на КПА.

Реч су затим имали представници 
високих школа за образовање 
полиције из Србије, Словачке, Ау-
стрије, Немачке, Холандије, Русије и 
Белорусије.

Мотори
Несвакидашњи призор привлачио 

је пажњу Новосађана током лета 
2011. године – улицама се кретала 
организована колона полицијских 
службеника на мотоциклима. Мада 
многи нису знали ко су они и какав 
то задатак имају, свима су деловали 
атрактивно.

– По 18 полицајаца, распоређених 
у 4 групе, проћи ће обуку на 
Курсу за управљање службеним 
мотоциклима у Центру у Сремској 

Каменици – објаснио нам је Миодраг 
Димитријевић, заменик руководиоца 
Курса. – На захтев Управе сао-
браћајне полиције, пошто је увидела 
такву потребу, организована је ова 
обука. Претходни курс је био још 
пре 18 година! На жалост, нема 
никаквог писаног трага о њему, али 
је био јако добар. Овај је осмишљен 
на тим основама, само новијом 
методологијом.

Прве недеље обуке, у мају 2011, 
господин Само Реп, главни инспектор 
словеначке Полицијске академије, 
експерт задужен за све безбедносне 
пројекте и програме везане за 
моторе у Словенији, обучио је наше 
инструкторе, који су затим наставили 
да преносе знање колегама. 

– Циљ овог Курса је сигурна 
вожња. Безбедност полицијског 
службеника који управља мотором и 
свих осталих учесника у саобраћају 
– каже један од инструктора, Иван 
Дробњак саобраћајни полицајац 
у Управи саобраћајне полиције. – 
Овде смо научили да практично 
искуство пренесемо другима. Људи 
који годинама возе имали су прилику 
да чују зашто нешто баш тако раде, 
или шта не раде добро. На пример, 
јако је важан поглед! Док вози, 
човек мора знати где гледа. Један 
колега који годинама вози мотор је 
изјавио: „Тек сад видим колико тога 
нисам знао!“ Било је и оних који су 
први пут сели на службени мотор, 
а велика је разлика између вожње 
приватног и службеног мотора. Па 
онда, формацијска вожња је нешто 
посебно. Неке организационе је-
динице у унутрашњости имају само 
по једног мотористу. А у уређеној 
колони се зна место и улога сваког 

појединца. 
У плану је и наставак усавршавања 

инструктора. У Грчкој их је било 
осам на стази Серез (у истоименом 
граду), на обуци за брзе моторе 
пресретаче и оне у пратњи. Курс за 
инструкторе прошло је 12 људи, а у 
септембру би требало да заврше и 
виши ниво обуке.

Руковођење 2
Други део семинара „Наука о 

руковођењу и стил руковођења у 
полицији“ одржан је 11. и 12. маја 
2011. године у Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици. Први део је био у марту 
2010. Организатор оба семинара је 

Фондација „Ханс Зајдел“ из Баварске, 
а предавач је био  виши полицијски 
саветник Алберт Хефнер, заменик 
руководиоца за обуку и усавршавање 
Президијума Баварске полиције 
у приправности са седиштем у 
Бамбергу. 

Након подсећања на садржаје и 
теме првог дела Семинара, господин 
Хефнер је говорио о следећим 
темама: „Промене (западно-)
немачке полиције и Кооперативни 
систем руковођења“, „Међународна 
студија: Поверење грађана“, „Еле-
менти кооперативног система ру-
ковођења: Делегирање, Учешће, 
Тран спарентност, Представљање, 
Кон трола и Утврђивање учинка“. 

На крају Семинара било је речи 
и о новим научним теоријама: 
Теорији система, Микрополитичкој 
теорији организације и Позитивној 
психологији.

Семинари
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– Постоје тесне везе између наших 
двеју земаља – нагласио је господин 
Хефнер. – У то смо се уверили и 
припремајући један пројекат под 
покровитељством Савезног МУП-а, 
који је тренутно у току у Србији. 
Немачка полиција је током последњих 
40 година од милитаристичке постала 
демократска. Циљеви су нам исти. 
Наравно, има и разлика међу нама, 
али баш из тих разлика можемо 
нешто да научимо.

Иначе, и прошли пут и сад, 
одушевили су ме полазници овог 
семинара, првенствено својим зна-
њем, отвореним дискусијама и 
активношћу у радионицама. 

– Сваки семинар и свака размена 
искустава су корисни, само је 
неопходно да после семинара знање 
које смо стекли и применимо! – каже 
помоћник начелника Полицијске 
управе за Град Београд Душан 
Пувача. – Ако свако задржи за себе 
оно што је сазнао, џабе кречимо.

Савремена 
библиотека

„Улога савремене библиотеке 
у образовању полиције“ је тема 
тродневног семинара који је 
реализовала директорка Библиотеке 

Шведске националне полицијске 
академије Хелена Нилсон. Учеснике 
и гошћу поздравили су на отварању 
семинара, 5. 7. 2011. године,  у 

Центру за основну полицијску 
обуку директорка Центра Биљана 
Пушкар, помоћници начелника Сек-
тора финансија, људских ре сур-
са и заједничких послова Љиљана 
Тришовић Фелбаб и Жељко Ве-
селиновић, као и руководилац Је-
ди нице за стручно образовање и 
усавршавање полиције Одељења за 
спровођење закона Мисије ОЕБС-а 
Стиг Монсон. 

Након кратког излагања о 
шведској полицији, Полицијској 
академији и Библиотеци (која је у 
склопу Академије), референткиња 
је говорила о информатичкој пи-
с мености и начину обуке по 
методологији која је нова у свету.

– Процес интеграције библиотеке 
у наставни процес је дуготрајан, – 
рекла је госпођица Нилсон. – На 
Шведској националној полицијској 
академији је започео пре 11 година 
и још траје. Пред вама је дуг пут, 
а ја сам спремна да вам пренесем 
наша искуства. Библиотека може да 
буде корисна алатка  у обучавању 
полиције, али за то су потребне 
озбиљне припреме и претходна 
обука свих њених корисника.

О тој теми – обучавању корисника 
библиотеке, како полазника, тако и 
запослених (полицајаца, тренера...), 
говорило се другог дана семинара.

После ручка, уче-
сници су посетили Би-
блиотеку Матице ср-
пске у Новом Саду, 
где су их дочекали: 
Гордана Ђилас ру ко во-
дитељка Оде љења за 
чување и коришћење 
пу бликација, Ра ди вој 
До  деровић ру ко во дилац 
Одељења за набавку и 
размену пу бликација и 
Новка Шо кица Шу ва-
ковић заменица уп рав-
ника  Би блиотеке.

Трећег дана семинара 
госпођица Нилсон је 
изнела своје предлоге за 

рад наше библиотеке и резимирала 
сугестије полазника, који су током 
семинара активно учествовали 
у разговору, консултацијама и 
радионицама.

Говорећи о установи којом 
руководи, нагласила је да је то 
централна библиотека за све по-
лицијске управе у земљи. У Шведској 
их има 21, а поједине управе имају и 
своје библиотеке.

Милан Илић, председник радне 
групе за имплементацију пројекта 
„Унапређење Центра за основну 
полицијску обуку Сремска Каменица, 
Србија – реновирање библиотеке, 
учионица и јединице за развој нас-
тавног програма“, представио је 
пројекат савремене Библиотеке 
Цен тра. Изнео је хронологију ре-
ализације и нагласио у којој фази се 
пројекат  тренутно налази. Приказао 
је фотографије библиотеке каква је 
била раније и каква ће бити након 
реновирања.

– Била би штета да се са садржајем 
овог семинара не упознају сви 
заинтересовани радници Центра, као 
и колеге у интерним библиотекама 
полицијских управа МУП-а РС – 
предлаже библиотекар Милован 
Бојат.

Учесници овог занимљивог 
и корисног семинара били су: 
директорица Биљана Пушкар, за-
ме ник директора Мирослав Ми-
јаиловић; представници Мисије 
ОЕБС-а Шандор Хорват и Јуриј 
Деревианченко; преводитељка у 
Управи за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и на-
уку Снежана Вла; тренери  за обуку 
тренера Центра Нада Бањац, Милан 
Илић, Саша Антић, Снежана Ђукић, 
Татјана Чизмар, Драгана Скробоња, 
Радојка Врањковић, Драган Мрдаљ, 
Предраг Васић и Немања Радовић; 
лекторка – главна и одговорна 
уредница листа Млади полицајац 
Јасна Обрадовић, библиотекари Свет-
лана Гајић и Милован Бојат и радник 
на пословима одржавања техничких 
средстава Предраг Ласица.

Преводиоци су били:  Валдетe 
Османи, Мариана Обшуст и Тирон 
Андрић. 

Јасна Обрадовић
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Савладавање стреса
Ментално-тактичка радионица 

организована је у Центру за основну 
полицијску обуку 18. и 19. 7. 2011. 
године, захваљујући сарадњи Ми-
сије ОЕБС-а у Србији и Управе за 
обезбеђење одређених личности 
и објеката, уз стручну подршку 
мађарског Међународног цивилног 
центра за обуку и управљање 

кризним ситуацијама. Предавачи 
су били мађарски стручњаци: Јозеф 
Вег клинички психолог за стрес 
менанџмент и његов асистент 
Андраш Сакмари. Представници 
Mисије ОЕБС-а у Србији су били 
Шандор Хорват и Адам Поржолт.

Полазници су били из Управе 
за обезбеђење одређених личности 
и објеката шеф Одсека за обуку, 
самостални полицијски инспектор 
Дражен Благојевић, руководилац 
Групе за обуку у руковању ватреним 
оружјем и гађању, полицијски 
наредник Маријана Косановић и 6 
полицијских службеника Управе: 
Виктор Стевовић, Жељко Симић, 
Милан Војиновић, Александар Ра-
дуловић, Предраг Томовић и Дејан 
Ђурђевић, као и психолошкиња 
Слађана Петаковић, руководилац 
Групе за комуникацију, ИС, СВ 
именталну хигијену и инструктор 
Зоран Веселиновић из Центра за 
основну полицијску обуку.

– Циљ ове радионице је био 
указивање на важност савладавања 
стреса у кризним ситуацијама и 
размена професионалних знања 

и вештина, а предвиђена је за 
инструкторе тренере који већ имају 
претходно искуство – рекао нам је 
господин Благојевић. – Сврха доласка 
мађарских експерата из области 
психологије је била да нам укажу 
на методе контроле стреса у циљу 
унапређења послова непосредне 
физичке заштите одређених лица. 

– Поред теоријских аспеката 
стреса током обављања послова 

непосредне фи зи чке заштите 
одређених ли ца, реализоване 
су и симулације угрожавања 
у разним ситуацијама са 
јед ним, два, три, четири и 
пет пратилаца у Тактичкој 
кући и на отвореном про-
стору – испричала нам је 
госпођа Петаковић. – На-
кон ментално-тактичке ра-
ди онице, ОЕБС и Управа 
за обезбеђење одређених 
личности и објеката са чи-
ниће материјал и сце нарио 
за петодневну ре ги оналну 
обуку, која ће се одржати 

у Београду, од 3. до 7. 10. 2011. 
године, а чији учесници ће бити 
инструктори тренери за непосредну 
физичку заштиту одређених лица 
из Словеније, Хрватске, Црне Горе 
и Србије, уз учешће стручњака из 
Италије и Шведске. 

Етика у полицији
Како пронаћи решења за лошу 

радну климу, незадовољство и 
преоптерећеност на послу, како се 
образују руководиоци у немачкој 
полицији – биле су неке од тема 
о којима се говорило на семинару 
Професионална етика полиције 25. 
и 26. јула 2011. у Центру за основну 
полицијску обуку. Са учесницима 
семинара поделиле су своја искуства 
Александра Кастнер, главна кри-
ми налистичка инспекторка у По-
лицијском президијуму у Минхену 
и Антје Гец-Бунгартен, дипломирана 
психолошкиња у Централној пси-
холошкој служби баварске полиције.

Након поздравне речи директорке 
Центра, госпође Биљане Пушкар, у 
име Фондације „Ханс Зајдел“, која 

је са МУП-ом Р Србије организовала 
овај Семинар, учеснике је поздравио 
Луц Кобер, руководилац Пројекта 
Фондације за Србију и Црну Гору.

– Било нам је изузетно за до-
вољство да присуствујемо и свечаној 
промоцији 5. класе полазника. Од 
срца честитам Центру на резултатима 
које постиже у раду. 

Позвали смо овог пута две даме, 
што је ретко. Као предавачи увек нам 
долазе мушкарци.

Иначе, у немачкој полицији има 
40% жена, а униформисане су од 
1990. године.

Током два дана, на предавањима 
и радионицама, говорило се о етици 
и моралу, институцији полиције 
виђеној споља и изнутра, о Европском 
кодексу полицијске етике...

Поред осталог, било је занимљиво 
чути и шта све обухвата обука за 
руководиоце у немачкој полицији. 
Две године се тестирају и проверавају, 
затим следи процена социјалних 
компетенција, па долазак у станице 
за унапређење где руководиоци 
раде различите послове, а после 
сваке фазе добијају оцене. Да би 
неко прешао на највиши руководећи 
ниво, мора по оценама бити међу 5 
најбољих. Потом на Полицијској ака-
демији учи руковођење. Ру ко водиоци 
су одговорни за добру радну климу, 
која компензује неповољне спољне 
околности. Због овако строгих 
критеријума, у неким президијумима 
нема довољно кандидата.

Учесници су били задовољни 
семинаром. Изјавили су да ће 
одређене теме и методе моћи да 
примене у свом раду. 

Јасна Обрадовић
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Десети Сусрет новинарских 
секција одржан је у Средњој школи 
унутрашњих послова – Центру 
за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици 3. 11. 2010. 
године. Семинар је окупио око 40 
учесника – предавача, ученика и 
професора из 10 средњих школа из 
Београда и Јужно-бачког округа: 
Школа за бродарство, бродоградњу 
и хидроградњу – Београд, Техничка 
школа „Михајло Пупин“ Инђија, 
Гимназија „Светозар Милетић“ – 
Србобран, Карловачка гимназија, а од 
новосадских – Гимназија „Исидора 
Секулић“, Гимназија „Светозар 
Марковић“, Електротехничка школа 
„Михајло Пупин“, Медицинска 
школа „7. април“, Техничка школа 
„Милева Марић Ајнштајн“ и 
Техничка школа „Павле Савић“.

Семинару је присуствовало и 

петоро полазника 6. класе Центра 
– једна чланица Фото-секције 
и четворо их је присуствовало 
семинару и учествовало у разговору 
са гостима.

Младе новинаре и њихове 
професоре поздравио је заменик 
директора Школе–Центра, по ли-
цијски саветник Мирослав Ми-
јаиловић. Он је гостима пожелео 
добродошлицу, успех у раду и 
пријатан дан, а затим је у име Центра, 
предао представници Новосадске 
новинарске школе, госпођи Агнеш 
Ћурчић Асоди, Захвалницу за 
успешну десетогодишњу сарадњу.

О претходним сусретима и о 
програму овогодишњег, јубиларног 
Сусрета, казала је неколико речи 
професорица Јасна Обрадовић, 
организаторка ових Сусрета. Она је 
упознала госте са  трансформацијом 
наше установе и променама које се 
у њој дешавају, о начину обуке и 
условима живота у Центру.  

О теми „Дрога у школи“ и о 
улози полиције у борби против 
дроге, говорио је заменик начелника 
Одељења криминалистичке полиције  
Полицијске управе Нови Сад Остоја 
Јовишевић. 

О наркоманији као болести 
причала је начелница Клинике за 

неуропсихијатрију Клиничког центра 
Војводине, проф. др Александра 
Дицков. 

Говорећи једноставно и за-
нимљиво, наводећи конкретне 
примере и корисне савете, користећи 
пажљиво припремљен материјал, 
предавачи су побудили интересовање 
свих учесника и покренули низ 
озбиљних питања. 

Учесници Сусрета су имали 
могућност да разговарају и са 
полазницима 6. класе, и да од њих 
сазнају више о животу и обуци у 
Центру. 

У поподневном делу семинара, 
новинарка Јелена Вукмановић 
представила је укратко пројекат 

Семинари

Јубиларни Сусрет
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Семинари

Новосадске новинарске школе 
посвећен борби против педофилије, 
а затим је са Јасном Обрадовић, 
уредницом листа Млади полицајац, 
организовала радионице. Учесници 
су подељени тако што су сваку 
групу чинили представници по једне 

школе. Задатак им је био да напишу 
прилог за свој лист или сајт, којем 
ће сами одредити наслов, форму 
и тему, користећи податке које су 
имали прилику да добију током 
презентације, предавања, разговора 
са полазницим 6. класе и обиласка 
круга Центра. 

Прилози о овом Сусрету и 

Центру биће објављени у школским 
листовима и/или на сајтовима 
свих школа које су присуствовале 
овом семинару. Ученици новинари 
писали су о теми семинара, која 
је и овог пута значајна и за школе 
и за полицију. Својим текстовима 
упознали су вршњаке са обуком 
будућих полицајаца.

Пошто је интересовање ученика 
и професора за проблеме у вези са 
сарадњом полиције и школа било 
велико, а времена за сва питања 
није било довољно, било би корисно 
да  се наставак дискусије настави у 
Полицијској управи Нови Сад. 

Бродарска школа
Тема овог семинара била је  

проблем наркоманије и дроге у 
школама,  

Након занимљивог интерактивног 
предавања, домаћини су нас провели 
кроз Центар. Видели смо просторије 
за полицијску обуку полазника, чули 
њихова размишљања и кроз разговор 
сазнали зашто су се баш одлучили за 
занимање полицајца.   

Наркоманија као епидемија
Наркоманија је болест за вис-

ности од дроге. Проблем се јавља 
највише међу младима у периоду 
адолесенције (између 14 до 19 

година). Овај проблем напада све 
нивое друштва без обзира на расу 
појединца, религију, сексуалну ори-
јентацију или социјални статус. 
Зависност се ствара већ након десетог 
коришћења опојних средстава. У 
таквом стању, човек мења свој начин 

размишљања и понашања. Проблем 
наркоманије, захватио је цео свет 
и тиме постао један од највећих 
проблема данашњице. Постоји опа-
сност да овај проблем прерасте у 
„потенцијалну епидемију“. 

Од првог сусрета са дрогом, 
болесник пролази кроз стање блаже 
или јаче психичке зависности. Веома 
је тешко вратити болесника из таквог 
стања, када он у новонасталом свету 
има све, пре свега сигурност и 
самопоштовање. 

На питање да ли постоје лаке 
и тешке дроге, није једноставно 
одговорити. Чак и у стручној 
литератури постоји таква подела. И 
једне и друге проузрокују штетне 
последице по људски ораганизам. 
Тако и оне лаке могу дати итекако 
озбиљна оштећења здравља (јетре, 
бубрега и мозга). Осим врсте и начина 
узимања дроге (пушење, шмркање, 
жвакање и угризгавање), важна је и 
учесталост коришћења. Већа доза, 
чешће примљена и убризгавање 
убрзава стварање зависности. 

Најчешће болести које се јављају 
код зависника су хепатитис Б, 
хепатитис Ц и сида (ејдс). Инфекција 
ХИВ је хумани имунодефицијентни 
вирус који узрокује сиду. Манифе-
сту је се падом имуносистема. Може 
се наћи у телесним течностима 
(крви, сперми, вагиналном секрету 
и мајчином млеку) заражених особа. 
Тренутно не постоји лек за сиду. 

Кристина Хајдуковић 
и Тијана Сретеновић
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Подршка колеге 
У организацији Управе за стручно 

образовање, оспособљавање, уса-
вршавање и науку у Средњој школи 
унутрашњих послова – Центру за 
основну полицијску обуку, од 14. 
до 18. новембра 2011, реализована 
је обука за примарну психолошку 
превенцију – Подршка колеге. Ово 
је друга класа полазника. Учешће 
је узело 25 изабраних колега из ПУ 
Шабац (ПС Лозница, ПС Богатић, 
ПС Владимирци, ПС Коцељева, ПС 
Мали Зворник, ПС Љубовија, ПС 
Крупањ), као и Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу. 

Специфичност ове обуке је и 
то што је на обуци учествовало 
и шест полазника ЦОПО-а. Саме 
колеге изабрале су прво међу собом, 
анонимном анкетом, особе у које 
имају поверења и које бирају као 
колегу за подршку.

Тим предавача је био тако 
састављен да су полазници могли 
да усвоје квалитетна теоријска 
и практична знања и вештине 
и размене искуства. Предавачи 
су били: начелник Националног 
тренинг центра Сектора за ванредне 
ситуације Александар Лазаревић, 
начелник Одељења за здравствену 
психолошку превенцију Сектора 
за ванредне ситуације др Слађана 
Антонијевић, др Сузана Виденовић, 
помоћник команданта полицијске 
бригаде Драган Новковић, шеф 
смене у ПУ Сомбор Божидар Стри-

чевић, правнице: Марија Каран 
и Милица Поповић из Управе са 
стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку, Данка Савић 
из Секретаријата, и психолошкиње 
из ЦОПО-а, Слађана Петаковић и 
Наташа Малешевић.

Курс је намењен полицијским 
службеницима и другим запосленим 
у стручним службама Министарства.

Овим програмом се обезбеђује 
побољшање система примарне пре-
венције менталног здравља за-
послених у Министарству уну-
трашњих послова Републике Србије 
као значајне потпоре, како стручним 
службама чија је основна надлежност 
здравствена и психолошка превенција, 
тако и руководиоцима.

Циљ обуке
Циљ семинара је оспособљавање 

полицијских службеника да до при-
несу подизању нивоа менталног 
здравља и мотивације за рад, као 
и побољшању социјалне климе 
и подизању нивоа ефикасности 
и квалитета рада полицијских 
службеника. 

Обука је обухватала теоријски 
део наставе и практичну примену 
претходно усвојеног знања, а теме су 
биле: 
• Стрес и управљање стресом,
• Криза и траума,
•  Посттрауматски стресни поремећај 

(ПТСП),

•  Модел психосоцијалне подршке,
• Синдром сагоревања и
•  Подршка колеге – правни оквир.

Практични део је обухватао 
вођење индивидуалних и групних 
разговора подршке и обуку о основним 
правилима, методама и техникама 
комуникације у  обављању  послова 
подршке колеге; препознавање по-
нашања саговорника као препреке 
у комуникацији; примени вештина 
успешне комуникације као одговора 
на различита его стања; примени  
вештине активног слушања; пре поз-
навање услова који налажу укљу-
чивање стручних служби у смислу 
пружања професионалне помоћи; 
примени вештина комуникације у 
проблематичним ситуацијама.

Полазници обуке су обучавани 
о томе како треба да наступају у 
својству колеге за подршку, како 
би након  курса могли да почну са 
подршком на свом радном месту. 

Сертификате о завршеној обуци 
уручили су помоћник начелника 
Управе полиције Дејан Живаљевић 
и помоћница начелника Управе за 
стручно  образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку Снежана 
Нововић. 

Обука 3. класе полазника Подршка 
колеге одржана је у Наставном 
центру Авала, од 14. до 18. новембра 
2011. године.

Наташа Малешевић

Теорија и пракса
Радионица на тему „Полицијска 

етика – теоријско и практично 
изучавање“ одржана је у организацији 
Мисије ОЕБС у Републици Србији , 
30. 11. 2011. године у Београду.

У циљу примене савременијих 
система образовања и надоградње 
постојећих знања из ове области 
учесникe радионице упознали су са 
својим искуствима и методологијом 
рада представници Сједињених 
Америчких Држава, Канаде, 
Словеније и Србије. 

О Плану и програму основне 
обуке полазника Центра у Сремској 
Каменици говорила је директорка 
Центра, Биљана Пушкар.

Семинари
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– Циљ радионице је био да се 
изведу конструктивни предлози 
ради адекватне примене прописа 
из домена Полицијске етике, њена 
практична примена која би пратила 
свакодневне феноменолошке и 
ети олошке појаве и концепт на-
доградње постојећих знања, до којих 
би полицијски службеници требало 
самоиницијативно да долазе – каже 
самостални полицијски инспектор 
Миодраг Ћујић, тренар Правила 
службе и Полицијске етике.

У завршном делу радионице 
изнете су генералне оцене о начину 
унапређивања образовања. Кључни 
акценат стављен је на процес 
усавршавања који се реализује на 
нивоу организационих јединица 
(по лицијских станица). У вези са 
надоградњом постојећих платформи 
Полицијске етике, речено је да 
би било пожељно да полицијски 
службеник у оквиру радног времена 
има могућност праћења наставе 
која не би била искључиво ex kate-
dra. Напротив, више би личила на 
интерактивни колегијум на којем 
би се расправљало о свакодневним 
догађајима, проучавали би се узроци 
појединих појава, разлози евентуалне 
примене средства принуде, угро-
жавање живота и здравља како 
грађана, тако и полицијских служ-
беника...

Искуства немачке 
полиције

У Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици, у 
сарадњи са Фондацијом „Ханс Зајдел 
из Баварске“,  одржан је 7. и 8. априла 
2011. семинар „Ангажовање полиције 
на демонстрацијама и спортским 
манифестацијама“. 

– Са учесницима Семинара 
своје искуство поделио је виши 
полицијски саветник Emil Pallay, 
руководилац Јединице за подршку 
Полицијског президијума Минхен 
Баварске полиције – рекла нам је 
Зорка Ловре задужена за односе 
Цен тра са јавношћу. – Го спо дин 
Палај је укратко представио ор га-

низацију По ли циј ског 
президијума Мин хен. 
Детаљно је говорио о 
структури, задацима, 
опреми и припремама 
Јединице за подршку. 
Веома отворено и 
самокритично је го-
ворио о потешкоћама, 
проблемима, гре шка-
ма и могућностима 
да се побољша рад 
на сличним ан га жо-
вањима. Примери су 
поткрепљени ори-
ги налним ви део-за-
писима са анга жовања 
приликом спортских манифестација, 
демонстрација и рација. Посебан 
осврт је направљен на ангажовање 
полиције приликом утакмица Лиге 
шампиона и Светског првенства у 
фудбалу које је 2006. године одржано 
у Немачкој. Део излагања посветио 
је правној регулативи и казненој 
политици. Представљени су могући 
сценарији и поступања приликом 
АМОК – ситуација, са којима се 
полиција у САД-у, а последњих 
година и полиције западноевропских 
земаља све чешће сусрећу.  

Излагања господина Палаја су 
изазвала интересовање учесника 
и подстакла их да постављају 
питања, коментаришу и износе своја 
искуства.

– Ово је била добра прилика 
да упоредимо начин рада колега 
у Немачкој са нашим. То ће нам 
користити у раду са полазницима, 
– каже Саша Пишчевић котренер, 
асистент у настави. – Мени је 
најинтересантније било њихово по-
ступање приликом нарушавања јав-
ног реда и мира у већем обиму на 
демонстрацијама  и фудбалским 
ута  кмицама, пошто сам то радио у 
Интервентној јединици Полицијске 
управе Нови Сад.

Велика је разлика у менталитету, 
па и понашању људи у Немачкој и 
код нас. То није зато што су Немци 
бољи, него зато што се сваки њихов 
прекршај наплаћује. Казне се 
одређују процентуално, у зависности 
од плате. Они који нису запослени 

одлазе на принудни рад.
Зато тамо на 96.000 гледалаца 

буде ангажовано 350 редара и 300 - 
500 полицајаца.

Путовање у Румунију  
На позив Школе граничне 

полиције „Аврам Ианку“ из Орадее, 
Мирослав Мијаиловић, Желимир 
Мрдаљ, Сања Антић и Радојица Зекић 
боравили су у овом румунском граду  
од 17. до  21.10.2011. године. Повод 
путовања је био симпозијум „Развој 
методолошке алтернативе и садржаја 
за примену процедуре селекције за 
наставнике полицијских образовних 
институција“. 

Поред наше, симпозијуму су 
присуствовале и делегације Немачке, 
Украјине, Молдавије, Мађарске и 
Румуније.

Јасна Обрадовић

Семинари
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Из Врњачке Бање 
У организацији Управе сао бра-

ћајне полиције и Фондације „Ханс 
Зајдел“, у Врњачкој Бањи од 9. до 
11. новембра 2011, одржан је 10. 

Стручни скуп на тему „Унапређење 
полицијских послова безбедности 
саобраћаја“. 

Поздравну реч и уводни говор је 
имао помоћник директора полиције, 
господин Срђан Грекуловић, а 
реферат о стању безбедности сао-
браћаја у Републици Србији поднео 
је главни полицијски саветник, 
господин Владимир Ребић, заменик 
начелника Управе саобраћајне по-
лиције. Присутнима су се обратили 
и Луц Кобер из Фондације „Ханс 
Зајдел“, Паси Кемпаинен председник 
ТИСПОЛ-а, Дик Џонсон руководилац 
Пројекта техничке помоћи без-
бедности сао браћаја на путевима 
у Републици Србији, Драган 
Јовановић помоћник министра за 
инфраструктуру и енергетику Владе 
Републике Србије, Горан Милошевић 
декан КПА у Београду, Милан 
Вујанић са Саобраћајног факултета 
Уни вер зитета у Београду и Драган 
Јовановић са Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. 

Своје радове изложили су и 
гости из иностранства: Финске, 
Аустрије, Шведске, Немачке, Бу-
гарске, Мађарске, Норвешке и Хр-
ватске. Радове су презентовали и 
преставници 15 београдских ин-
ституција,  Високе техничке школе 
струковних студија из Урошевца и 
Центра у Сремској Каменици. 

– Ми смо презентовали рад на тему 
„Ангажовање тренера и полазника 
Центра за основну полицијску обуку 
у едукацији учесника у саобраћају 
са посебним освртом на рањиве и 
ризичне категорије“ – рекао нам је 

полицијски саветник Раде Богојевић. 
– Сви радови ће бити објављени у 
jубиларном зборнику.

Размена искустава
Обука о принципима рада по-

лиције у заједници одржана је у 
Врњачкој Бањи од 26. септембра 
до 7. октобра 2011. године, као 
део Програма за полицајце за 
везу са заједницом коју спроводе 
Мисија ОЕБС у Србији у сарадњи 
с Министарством унутрашњих 
послова Републике Србије.

Око 50 полицијских службеника 
из 27 полицијских подручних 
управа, подељених у две групе по 
недељу дана, имало је прилику 
да чује следеће теме: превенција 
криминала, изградња поверења, 
решавање конфликта и медијација, 

као и рад полиције у мултиетничком 
окружењу.

Представник ЦОПО-а био је 
полицијски саветник Милош Иветић, 
који је (обема групама, по један дан) 
говорио о „Раду полиције у локалној 
заједници у програму основне 
полицијске обуке“.

– Оваква размена искустава је 
изузетно и вишеструко корисна и 
за наше колеге и за нас из Центра – 
сматра господин Иветић. – На једном 
оваквом скупу представници Центра 
не би требало да буду присутни 
само као гости, него и као активни 
учесници. На жалост овог пута нисмо 
имали такву прилику. Ипак, покушао 
сам да представим колегама садашњи 
начин основне обуке полиције и 
одговорим на низ њихових питања.

Шта знаш о саобраћају?
Ђаци који су у суботу, 16. 4. 2011, 

кренули у Основну школу „Светозар 
Марковић – Тоза“ у Новом Саду, 
нису носили књиге. Упркос лошем 
времену, ученици 12 основних школа 
новосадске општине су показали шта 
знају о саобраћају, на 42. општинском 
такмичењу и смотри основних шко-
ла, коју су организовали Ауто-
мото савез Србије, Министарство 
просвете и Друштво наставника 
техничког образовања Србије.

Полицијски саветник Раде Бо-
гојевић и полазници пете класе 
Центра – Срђан Анђеловић, Стефан 
Ђокић, Милош Васиљевић, Милан 
Цветковић, Саша Радосављевић и 
Владан Бојовић, били су ангажовани 
као чланови комисије за бодовање на 
овом такмичењу.

– Много су нам помогли колега 
Богојевић, који је био именован 
за главног судију такмичења и 
председника комисије за жалбе и 
ваших шест момака ангажованих 
у комисији за бодовање – каже 
Небојша Михаљица наставник те-
хничког образовања у ОШ „Светозар 
Марковић Тоза“. – Били су врло 
кооперативни, стрпљиви и пажљиви 
са децом. 

Ј. Обрадовић 

Семинари
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Предшколци из Ковиља
Овог пролећа смо се дружили са малишанима 

из Вртића „Невен“ из Ковиља. На Дан безбедности 

саобраћаја, 11. маја 2011, посетили смо ми њих, а деца 
старијег и најстаријег узраста, њихове васпитачице, 
сараднице и педагогица Мина Панић са господином 
Драганом Јајићем, провели су затим једно пре подне у 
нашем Центру.

Деца су нам показала шта знају о саобраћају, видела 
како се постаје полицајац, а затим су неке од утисака 

представила својим ликовним радовима: Моја улица, 
Полигон у нашем дворишту, Превозна средства и 
Саобраћајни знаци.

У томе су им помогле васпитачице: Јулка Маљик, 
Зоранка Берар, Снежана Јованов и Вера Поповић.

Занимљива занимања
Упознавање са различитим занимањима једна је 

од тема предвиђених Наставним планом и програмом 

Предшколске установе „Радосно детињство“, а деца 
из новосадског вртића 
„Гуливер“ имала су прилику 
да сазнају како се постаје 
полицајац. 

Група од око 30-оро 
предшколаца, са вас-
питачицама Јеленом Си-
ме уновић и Драганом Зе-
ремски и библиотекарком 
Весном Богдановић, по-
сетила је Центар за ос-
новну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, 26. 10. 
2011. године.

Данима пре доласка у 
Центар деца су била јако 
узбуђена,  а после посете 
били су пуни утисака. Тај 
дан ће сви дуго памтити. 

Јасна Обрадовић

Полиција и деца

Ево неких од одговора на питање шта им се 
највише допало:
–  Допала ми се борба у фискултурној сали, зато што 
смо тамо могли да радимо шта хоћемо, јер је све 
било безбедно.

–  Зато што су се изненадили што ја већ знам џудо.
–  Што су тамо биле  и  девојке. Заљубио сам се.
–  Тамо постоји један кафић који није прави, а ми смо 
мислили да је прави.

–  Кад смо се преоблачили у саобраћајце.
–  Све ми се свидело! Тамо је јако лепо.
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На Петроварадинској тврђави је 14. и 15. маја 2011. 
било весело, шарено и живо. Десети Фестивал оптимизма 
привукао је хиљаде посетилаца, великих и малих, да 
виде и науче нешто ново, да покажу своје умеће, маске и 
костиме, да се друже и сретну нове и занимљиве људе.

У Улици професија чекали су их представници 
Средње школе унутрашњих послова–Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици. Полазници 5. 
класе Центра, њихови наставници и тренери објашњавали 
су и показивали како се постаје полицајац, како изгледа 
обука и који су услови за упис у Центар. 

Полазници су приказивали различите технике 
самоодбране и тактичке ситуације поступања полицајца. 

Чланови Криминалистичко-техничке секције ор-
ганизовали су радионицу „Изазивање трагова папиларних 
линија“. Њихово учешће на овогодишњем Беби егзиту 
била је новина, занимљива нарочито деци.

Два припадника Жандармерије, Одреда у Новом Саду, 
изазвала су велико интересовање и млађих и старијих 
посетилаца.

Предшколци су и ове године стрпљиво испуњавали 
Бојанку, упознајући се уз то са неким од опасних 
ситуација у којима им полицајац може помоћи. 

– Лепо је што се појављујемо на оваквим 
манифестацијама. Кад сам ја био ђак Средње школе 

унутрашњих послова, није их било толико – каже Душан 
Станковић тренер Полицијских овлашћења у Центру. 
– То је добра прилика да се приближимо деци. Многи 
родитељи још увек плаше децу полицајцима! Она треба 
да знају да смо ми ту да бисмо им помогли. И заиста,  
на Тврђави су нам се људи  обраћали са различитим 
проблемима: један човек је изгубио дете, други мобилни 
телефон, трећи документа, червртом је било разбијено 

стакло на аутомобилу... То смо решавали успут. Важније 
је било то што смо могли да утичемо и на родитеље и на 
децу да разбију предрасуде које можда имају о полицији, 
а и да обавестимо потенцијалне кандидате о томе како се 
у Центру могу обучити за ово занимање.

– Полазници 5. класе су се изузетно трудили да покажу 
шта знају – истиче Драган Поповић тренер Одбрамбених 
вештина. – Није им било лако цео дан, без паузе, на сунцу. 
Али су били јако добри, заинтересовани и стрпљиви.

Ј. Обрадовић

Baby ExitBaby Exit

Десети Фестивал оптимизма
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Били, видели...

Сајам образовања
Сва три дана трајања Сајма образовања, од 24. до 

26. 2. 2011. године, на штанду МУП-а РС је било живо. 
Највише пажње привлачили су момци из елитних 
јединица (ПТЈ, САЈ, Жандармерија, Дежурна служба 
ИЈ 92), али ни за представнике Центра за основну 
полицијску обуку и Криминалистичко-полицијске 
академије није било предаха. Радознали ђаци обасипали 
су их питањима о условима уписа и начину образовања 
у овим установама. 

Сајамске приредбе отворио је министар просвете 
Србије Жарко Обрадовић, који је са покрајинским 
секретаром за културу Милорадом Ђурићем, 
покрајинским секретаром за образовање др Золтаном 
Јегешом и генералним директором Новосадског 

сајма Гораном Васићем, посетио и штанд МУП-а. На 
централној презентацији, 25. 2. 2011. у конференцијској 
сали „Мастер центра“, посетиоци су могли да сазнају 
како се школују полицајци новог доба. У програму је 
учествовао и Дечији хор „Чаролија“ којим диригује 
госпођа Биљана Брун.

Да би се што боље информисали о начину 
конкурисања и обуке за полицијски позив, Центар и Сајам 
су овог пута посетили средњошколаци из Медицинске 
школе „Надежда Петровић“ у Земуну, Техничке школе 
„Нови Београд“, Саобраћајно-техничке школе –Земун 
и Политехничке школе за нове технологије  Нови 
Београд. 

Трчи и уживај 
Полазници 5. класе Центра имали су двоструку улогу 

27. 3. 2011, када је одржан 18. Новосадски полумаратон и 
Штафетни полумаратон ,,Трчи и уживај”. Једна група је 
била ангажована на обезбеђењу, а друга у самој трци.

– Шесторица момака представљали су нас на овом 
познатом такмичењу – рекао нам је њихов тренер 
Драгослав Илић. – Обе трке су се одвијале истовремено. 
Наша стаза је потпуно брза, равна, без саобраћаја, 
пролази кроз град, дуж обале Дунава. Идеална је за 
остваривање личног рекорда и норме за учешће на 
Олимпијским играма и другим великим такмичењима. 
Оливера Јефтић је 2002. године у полумаратонској трци 

постигла тада 6. време 
у свету (1.09.18=. На-
ши момци нису про-
фесионалци, али 
су се сасвим до-
бро пласирали ме ђу 
многобројним так-
мичарима – били су 
4. Најбржа је била 
екипа Жан дар мерије.

– Ово је за њих 
било лепо, ново 
искуство као и за 
65 наших момака и 
девојака задужених 
за обезбеђење – каже ментор Јово Кусић. – Били су 
ангажовани на свих 6 трка. Међу учесницима су били 
малишани сa родитељима, ђаци, представници војске и 
полиције.

Није било никаквих проблема, осим што смо ранијих 
година добијали посебне мајице, па су наши полазници 
били лако уочљиви и препознатљиви. 

На крају су сви позвани на војнички пасуљ. 

Последњи дан
Последњег дана обуке 5. класе, 23. 6. 2011, у оквиру 

модула Сузбијање криминалитета, три часа су одржали 
представници Ватрогасне јединице Нови Сад, од којих 
су полазници научили како би могли да помогну у 
случају пожара. 

– Видели смо како раде противпожарни апарати 
и сазнали да постоје четири врсте апарата за гашење 
различитих запаљивих материја, – рекла нам је Марина 
Кнежевић, 5/1. – Сви смо имали прилику да пробамо како 
се њима рукује. Чак смо се мало и прскали међусобно, а  

и предаваче. Дакле – знамо да рукујемо апаратима!
Иако су се мало и играли, полазници су и научили 

да се пожар гаси одоздо, како му се приступа, рецимо у 
зависности од ветра, ако је избио у затвореном простору 
да прво треба проверити температуру тако што ће 
пипнути врата просторије...

Овај дан је, како кажу, био занимљив и предавачима  
и полазницима.

Јасна Обрадовић
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Промоцијом 4. класе, хладног 21. фебруара 2011, 
ми полазници 4. класе Центра добили смо звање млађи 
полицајац приправник. 

Завршено је једно дивно искуство, дружење, учење и 
обука, која је од нас створила пре свега људе, па онда 
полицајце. Већ након пар дана били смо запослени и 
радили, раме уз раме са својим полицајцима менторима. 
Свакодневне радне обавезе биле су лакше уз сећање на 
Центар, професоре и колеге, препричавање стеченог 
искуства и безброј анегдота...

Спремање на посао и журбу на аутобус, прекинуло је 
звоно телефона. Позив из Школе. Као прворангирана у 
својој класи позвана сам да представљам Центар  21. јуна 
2011. године на Белом двору, заједно са колегом Николом 
Здравковићем, најбољим у 3. класи.

Да ли треба да помињем узбуђење? Велика је част 
бити најбоља међу најбољима, представљати једину 
установу у земљи која образује кадрове за тако тешко 
и одговорно занимање као што је посао полицајца. 
Присуство начелника моје класе, полицијског саветника 
Миленка Калацуна и разредне Татјане Чизмар, пружило 
ми је велику подршку.

Пријем код Његовог височанства био је заказан за 17 
часова. Дочек и речи добродошлице, на нас су оставили 
утисак поштовања и топлине. Свечаност је почела 
интонирањем државне химне. Колега Никола и ја, одмах 
смо заузели став мирно уз поздрав застави.

Престолонаследник Александар Карађорђевић 
обратио се гостима захваљујући на доласку, а нама, 
ученицима, честитао на успеху који смо постигли током 
школовања. Потом је уследио тренутак због којег смо 
нас 500 најбољих ту, тренутак који смо сви нестрпљиво 

чекали. Излазак пред престолонаследника. 
„Никола Здравковић из Средње школе унутрашњих 

послова“, одјекнуло је Двором. Честитање и поздрављање. 
Затим се чуло моје име и наравно име школе. Пришла 
сам престолонаследнику и полицијски га поздравила. 
Осмехом задовољства и поштовања је отпоздравио. Још 
једном ми је честитао и пожелео успех у раду и даљем 
школовању.

После свечаности, прилазили су ми ученици и 
професори разних школа, исказујући поштовање и 
одушевљење због присуства и успеха жена у униформи. 
Распитивали су се о условима уписа и обуке у Центру, уз 
обавезну фотографију за успомену.

Бити на оваквом месту  и са таквим људима, част је и 
успех. Сигурна сам да је Центар поносан на нас, као што 
смо и ми са поносом представили своју службу. 

Тања Живковић, 4/3

Од наших

Двоје полазника на Белом двору

Такмичење у првој помоћи
Бојан Живковић, полазник 6. класе Центра за основну 

полицијску обуку у Сремској Каменици, члан Црвеног 
крста и Јединице за деловање у несрећи, остварио је 
невероватне резултате на Европском првенству у првој 
помоћи одржаном 18. 9. 2011. године у италијанском 
граду Лидо де Јесоло.

На такмичењу „FACE 2011“ (First Aid Conven-
tion in Europe), које организује Црвени крст, Бојан је са 
својом шесточланом екипом освојио прва два места у 
конкуренцији 18 земаља. Трећа је била екипа прве помоћи 
Црвеног крста Ирске. 

Наша држава је била домаћин Европског такмичења 
2010, те тако није имала право учешћа те године. Зато 
је Црвени крст Србије имао право да на овогодишње 
такмичење пошаље две екипе. 

– Када сам као петнаестогодишњак сањао да постанем 
полицајац нисам ни слутио да ћу обучен у полицијску 
униформу имати у рукама један овакав пехар – рекао 
нам  је Бојан не кријући узбуђење. – Захвалан сам Центру 

на подршци, а посебно што ми је омогућен одлазак на 
петодневне припреме на Палићу, које морам признати 
нису биле ни мало лаке.

– Поносни смо на Бојана, – каже начелник класе 
Миленко Калацун. – Он је  један од полазника који су 
успели, поред многобројних обавеза, да постигну успех 
ван граница наше земље. Многи од њих, упркос захтевној 
настави и тренинзима, налазе времена да се баве разним 
активностима и да у њима буду успешни.

Ивана Николић 6/6.
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Ich spreche Deutsch Разгледница из Беча
Путовањем у Центар за обуку Баварске полиције у 

граду Кенигсбруну, ради хоспитације немачког језика, 
Фондација „Ханс Зајдел“ већ трећу годину награђује 
најбољег полазника Центра за основну полицијску обуку 
из предмета Немачки језик у службеној комуникацији.

Моје путовање почело је 5. 12. 2011. године летом 
Луфтханзе из Београда за Минхен. После сат и по 
слетео сам на аеродром, где сам се нашао са осталим 
хоспитантима из Бугарске, Украјине и Мађарске. 
Љубазни домаћини одвезли су нас затим у Пето одељење 
Баварске полиције  у приправности у Кенигсбруну 
(Königsbrunn). У Баварској постоји 7 таквих одељења, 
у којима су смештене активне јединице полиције које 
се ангажују у ситуацијама као што су демонстрације, 
фудбалске утакмице и сл. У 6 одељења се одвија и 
основна полицијска обука, која траје две и по године.

Представници центра су нас изузетно лепо примили. 
По програму који је направљен за нас, распоређени 
смо у класе полазника обуке, где смо се упознали са 
њиховим начином учења и рада. Свако од нас је добио 
по једног полицајца који се бринуо да боље напредујемо 
у савладавању језика. 

Свако поподне имали смо прилику са видимо лепоте 
Баварске. Прошли смо делом чувеног Романтичног пута 

(Die romantische Straße), 
који води од Алпа до 
Вирцбурга (Würzburg), на 
северу Баварске. Посетили 
смо и Ротенбург (Rothen-
burg ob der Tauber), у ком 
су грађевине из средњег 
века. Све су рестауриране, 
па град изгледа стварно 
бајковито. Препун је 
туриста, традиционалних 
баварских производа и 
гостољубивих домаћина. 

Обишли смо и неколико прелепих божићних вашара, од 
којих издвајам онај у градићу Фридбургу (Friedburg). 

Аугсбург смо посетили више пута. Прелеп град, са 
бројним историјским споменицима, као што је Златна 
сала баварских краљева. Занимљив је део града Фугерај 
(Fuggerei), у којем се у зградама чији се спољашњи изглед 
не мења вековима, налазе најстарији социјални станови 
грађени почетком 16. века за сиромашне надничаре и 
занатлије.

Љубазни домаћин нас је водио и на баварски део 
Алпа, које заиста изгледају фантастично и јединствено. 
Ишли смо и у обилазак главног и највећег града Баварске, 
Минхена. 

Наш боравак у предивној Баварској завршен је 16. 12. 
2011. године. Свако ко жели да осети дух Баварске може 
да погледа неке од најлепших бајки из детињства. Нема 
много разлике.                                  Александар Јевтић, 

млађи полицајац ПУ за Град Београд, ПС Нови Београд,
полазник 3. класе Центра

Позив из бечког Удружења криминалиста Аустрије, 
стигао је посредством пријатеља из Интернационалне 
полицијске асоцијације (ИПА), господина Франца Верта 
(Franz Werth). Желели су да сазнају нешто о полицији, 
о обуци и наравно, о сузбијању криминала у Србији. 
Њихова жеља је разумљива, знајући да у Бечу живи и 
ради око 180.000 грађана који имају српско порекло или 
су држављани Србије.

Током тродневног боравка у Бечу у априлу 2011. 
године, Зорка Ловре, професорица немачког језика у 
Центру задужена за односе са јавношћу и међународну 
сарадњу и Бојан Величковић, тренер за Област 
сузбијање криминалитета одржали су две презентације 
о организацији Министарства унутрашњих послова 
и основној полицијској обуци у Србији са посебним 
освртом на област Сузбијање криминалитета. Прва 
презентација за чланове Удружења криминалиста 

Аустрије и њихове госте, одржана је у просторијама 
Академије за безбедност (SIAK) у Бечу. Друга је одржана 
у једном од модернијих објеката Академије за безбедност 
– Центру за обуку,  у оближњем градићу Трајскирхену 
(Traiskirchen). Са колегама, тренерима и замеником 
руководиоца Центра гости су разговарали  о искуствима, 
сличностима и разликама у основној полицијској обуци. 

Љубазни домаћини, господин Рихард Бенда (Rich-
ard Benda) председник, као и остали чланови Удружења 
криминалиста Аустрије изразили су жељу да током свог 
путовања кроз Србију, које планирају за пролеће 2012. 
године, посете и Центар у Сремској Каменици.  

З. Ловре
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Све је почело када је госпођа Ингер Грете Лиа Столесен, чланица 
норвешке секције Интернационалне полицијске асоцијације 
(ИПА), завршавајући свој рад у Канцеларији ОЕБС-а у Центру у 
Сремској Каменици, изјавила да се пријатељства која је стекла  у 
нашој земљи неће завршити њеним одласком из Србије. И заиста, 
Ингер је са Јоном Кристијаном Рандгардом, председником ИПА 
регије Агдер, и другим колегама, направила план посете пријатеља 
из Србије  њиховој земљи. 

Шесторо чланова ИПА секције Србија никада неће заборавити 
то путовање. Изузетну прилику да буду гости ИПА Норвешке 
имали су представници три регије: Нови Сад – Зорка Ловре, Јасна 
Обрадовић, Снежана Вла и Ивица Млађовић, 34/1; Суботица – 
Славомир Зарић, 3/6 и Браничево – Драган Петковић, председник 
ИПА секције Србије.

Све је било беспрекорно испланирано: дочек на аеродрому 
Гардермоен, превоз до Осла, смештај у хостелу полицијског колеџа, 
окупљање у  локалном кафићу. Другог дана – посета полицијској 
станици Арендала, вожња бродом са полицијском патролом до 
Торунгенског светионика (Кнут и Сондре), роштиљ код Јона 
Кристиана и ноћење у његовој кући. У петак – одлазак у ИПА-
кућу Ромсвика (тзв. колиба) у Согнеу. Субота у Кристијансанду – 
обилазак града, а затим и полицијске станице, са нашим земљаком 
Аднаном Герзићем. Недеља у музеју птица и вечера код Ингер 
и Столеа. Понедељак – температура Северног мора 18 С, неко 
пливао, а неко поквасио ноге; српско-норвешко вече у колиби. 
Уторак – посета центру за обуку полиције и разгледање Осла (Парк 
камених скулптура, Викиншки музеј, зграда Опере). Среда – превоз 
до аеродрома и одлазак.

Ј. О. и З. Л.
* Суштина деловања IPA - International police association дата је у изреци Servo 

per amikeco на есперанту, што на српском језику значи Служим кроз пријатељство

Servo per amikeco*
Утисци из Норвешке
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ИПА

Норвешки полицајци – 
ненаоружани

Ингер и Јон, наши домаћини, у свечаној полицијској 
униформи, уз осмех и искрене речи добродошлице, 

дочекали су нас 10. августа 2011. године у Ослу. Да буду 
одлични домаћини, за време нашег боравка у Норвешкој, 
помоглe су им и друге колеге ИПА регије Агдер. Кроз 
дружење, забаве, излете, и посебне програме осмишљене 
само за нас, наше колеге и пријатељи полицајци 

учинили су да упознамо делић њихове земље, културе и 
полицијске професије у Норвешкој. Само делић, не само 
због релативно кратког времена које смо тамо провели, 
већ зато што смо увидили да је то земља огромних 
могућности у свим сегментима живота, о којој би се могло 
много писати. Ово је у најкраћем, оно што смо сазнали 
о оспособљавању полицијских кадрова и организацији 
њихове полиције.

Што се тиче оспособљавања полицијских кадрова, 
основни облик едукације је организован на полицијском 
колеџу у трајању од 3 године, што подразумева, како 
теоријску, тако и практичну наставу на терену. У поређењу 
са нашим полицијским школством то би било једнако 
завршеним струковним студијама на Криминалистичко-
полицијској академији. Као виши ниво едукације 
предвиђене су специјализације за одређене врсте послова. 
Имали смо прилику да посетимо центар у  којема се 
изводи како настава за основни ниво оспособљавања, 
тако и различити видови специјалистичке обуке.

Упознали смо се са организацијом норвешке 
полиције до оперативног нивоа на примеру регионалног 
полицијског центра Агдер, што би код нас одговарало 
рангу подручне полицијске управе. Изузев самог градића 
Агдер у којем је главно седиште, остатак регије је подељен 
на полицијске станице – готово као и код нас. Међутим, 
код њих не постоје мање организационе јединице од 
полицијске станице, док ми имамо нпр. полицијске 
испоставе, полицијска одељења. У полицијској станици 
рад је организован по територијалном, линијском и 
објектном принципу, слично као и код нас. Оно што се 
разликује је то да се у полицијским станицама обављају 
сви полицијски послови: послови опште надлежности, 
криминалистички, гранични, послови везани за 
безбедност на води, осим послова у области безбедности 
саобраћаја.  Управни и послови системске подршке такоће 
се обављају у полицијским станицама. 

Полицајци у Норвешкој нису наоружани. У патролном 
возилу се налази један комад ватреног оружја и то је 
најчешће пиштољ, али он се може употребити само по 
одобрењу старешине регионалног полицијског центра, 
а само изузетно и без одобрења – ако је полицајцу 
непосредно угрожен живот. На наше питање, колико често 
се догађа да неко нападне полицајца ватреним оружјем, 
одговорили су нам да је пре десетак година забележен 
један такав случај. Тиме смо разјаснили зашто не носе 
ватрено оружје.           Ивица Млађовић

Рор С. Ларсен (Roar S. Larsen), високи официр саобраћајне 
полиције у Норвешкој – нови шеф Одељења за спровођење 

закона Мисије ОЕБС у Р. Србији 

У мајце са знаком ИПА обукао нас је наш друг Заре
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У оквиру реализације пројекта 
Полиција у заједници – Део пројекта 
унапређивање и развој превенције 
криминала под покровитељством ЕУ 
од 20. до 24. новембра 2011. године, 
у СР Немачкој, у покрајини Baden-
Württemberg боравила је делегација  
МУП-а Р Србије. Циљ посете био 
је упознавање са организацијом, 
системом као и практичним про-
јектима превентивног деловања како 
полиције тако и осталих сегмената 
друштва како би се у Србији 
основао први полицијски центар за 
превенцију. 

Колеге у Полицијској дирекцији 
Хајлброн (Heilbronn) и Полицијском 
президијуму Штутгарт (Stuttgart) 
представили су превентивни рад 
како на савезном, покрајинском тако 
и локалном нивоу. Колика се важност 
превентивном деловању полиције 
даје може се увидети и по томе што 

на свим нивоима постоје тимови 
људи који се баве превенцијом 
како у области криминала тако и у 
области саобраћаја. У полицијским 
дирекцијама и президијумима по-
стоје одељења и службеници 

којима је то свакодневни посао, а у 
многим градовима постоје центри за 
превенцију. Постоје и тзв. мобилни 
центри – специјално опремљена 
теретна моторна возила, а своје 
активности полиција често организује 
одлазећи тамо где се налази циљна 
група – у домове грађана, у школе, 
спортска удружења, дискотеке...

Немачко друштво у целини, 
препознало је важност превентивног 
рада полиције, али и увидело 
да се тим активностима морају 
прикључити или их иницирати сви  
битни сегменти друштва почевши од 
породице, васпитних и образовних 
институција, грађанских удружења, 
комуналних власти, па и појединаца. 
Наше немачке колеге су стално 
истицале ту подршку и да без 
ангажовања и финансијске помоћи 
осталих не би могли реализовати 
бројне превентивне кампање и 
пројекте.

Издвојени су одређени проблеми 
у друштву и циљне групе и 
осмишљени различити пројекти, који 
у основи имају пре свега саветодавни 
рад полиције како би се преупредиле 
последице и избегла потреба за 
репресивним деловањем.

Циљне групе су различите: деца, 
млади, сениори, навијачке групе, 
мигранти... Проблематика је веома 
разнолика од злоупотребе алкохола и 
наркотика, (не)култура прослављања, 
непоштовања саобраћајних прописа, 
злоупотребе савремених средстава 
комуницирања, провалних крађа, до 
злоупотребе спортских приредби од 
стране хулиганских и различитих 
екстремних група и често је таква да 
се преплићу превентивно деловање 
полиције у области саобраћаја са 
оним у криминалу. 

Колеге из Штутгарта и Хајлброна 
задовољне су резултатима дуго-
го дишњег добро организованог 
пре вентивног рада: безбедности 
учесника у саобраћају је већа, 
заштити омладине  посвећује се 
више пажње и евидентно је смањено 
нарушавање реда. 

Своју искрену посвећеност 
овом аспекту полицијског рада 
полицијски службеници, који се 
баве превенцијом, илустровали су 
многобројним примерима. 

Зорка Ловре

Боље спречити

Крађа и провала су за већину људи 
искуство које их оставља у шоку. 
Полиција саветује грађане у току 
изградње објеката, а и касније, како да 
обезбеде своју имовину, – рекао нам је 
Клаус Цеберер (Klaus Zeberer) из Центра 
за превенцију у Халброну.

У најстаријој школи за едукацију 
најмлађих учесника у саобраћају у 
СРН (основаној 1953), једној од 4 у 
Штутгарту, г. Peter Schwarz говорио је 
о обуци вожње бицикла за све ученике 4. 
разреда основних школа у Штутгарту 
(годишње их обуче око 5.000)
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Упознајте Војводину

Ко су Русини?

Када набрајамо националне ма-
њине које живе у нашој земљи, увек се 
у том низу нађу и Русини. Међутим, 
ако бисмо некога упитали да ли зна 
ко су они,  мало ко би знао да каже 
нешто о њима. Знате ли Ви?Русини су 
словенски народ који је на просторе 
Војводине први пут дошао пре 260 
година из области источне Словачке, 
Украјине и Мађарске. Говоре језиком 
који је данас најсличнији словачком 
језику. Прво место које су населили 
и основали је Руски Крстур, који се 
налази у општини Кула, у средњој 
Бачкој. То је данас матично место 
Русина. Осим Руског Крстура, Русини 
су населили Куцуру, Ново Орахово, 
Ђурђево, Сремску Митровицу, нека 
места у источној Славонији итд.

Русини су гркокатоличке веро-
исповести, што значи да за свог 
духовног поглавара признају римског 
папу, а при том негују свој источни 
обред, обичаје и црквенословенске 
књиге.  У Руском Крстуру парохија 
je основана 1751, а само две године 
касније с радом почиње и школа која 
се данас може похвалити скоро  260-
годишњом традицијом. 

“Русини пишу ћириличним пи-
смом. Ко зна русински са лакоћом 
може разумети све словенске језике, 
a посебно језике Карпатског ареала. 
Русини у Србији више од једног 
столећа на свом народном језику 
објављују књиге. Језик Русина у 
Србији данас се сматра најмлађим 
књижевним словенским језиком. 
Томе Русини треба да захвале  
Хавријилу Костељнику који je рођен 
1886. године у Руском Крстуру. 
Био je један од најобразованијих и 
најпознатијих војвођанских Русина 
− свештеник, доктор филозофије, 
универзитетски професор и писац. 
Још као гимназијалац, 1904. године 
млади Костељник je објавио Идилски 
венєц З мойого валала (Идилски 
венац Из мог села). Дело je написано 
на народном језику и представља 
темељ уметничке књижевности 
код Русина у Војводини. Он je 
1923. године саставио и Граматику 
бачванско-рускей бешеди (Граматику 
бачванско-русинког говора) и на 
тај начин je кодификовао језик 

овдашње русинске заједнице 
у Србији.”(www.rusini.rs/isto-
rijat-sr.htm)

Свој језик и традицију 
Русини чувају кроз обра-
зовање на матерњем језику, 
новине Руске слово, Мак и 
Захрадка, фестивал Червена 
ружа(Црвена ружа) , Драмски 
мемориял Петра Ризнича 
Дядї (Драмски меморијал 
Петра Ризнича Ђађе), и 
Културна манифестация Ко-
стельникова єшень (Кул-
турна манифестација Ко-
стељ никова јесен) чији се 
програм одвија у местима 

где живе Русини. Препознатљиви су 
по својој ношњи, кухињи и благом 
темпераменту.

Најпознатији Русин у свету је 
свакако Енди Ворхол, 
познати сликар 20. 
века и зачетник поп 
арта. Русини су код 
нас познати у свету 
уметности и спорта. 
Међу њима су Ире-
на Колесар која је 
тумачила главну 
жен ску улогу у 
првом послератном 
југословенском фил-
му “Славица” глумица Данијела 
Штајнфелд, оперска певачица СНП-а 
Ирена Давосир, Михајло Дудаш 
десетобојац.

Данас у Републици Србији  Русини 
чине малобројну али препознатљиву 
националну заједницу. Због дво-
иповековног живота на овим про-
сторима, војвођански Русини Ср-
бију сматрају за своју домовину. 
Истовремено Русини су и посредник 
у везама Србије са регијама и 
државама средње и источне Европе 
где се налазе  њихови историјски 
корени.

Припремила Тања Чизмар

На русинском  се каже: 

добар дан - добри дзень,
хвала - дзекујем,

добродошли - витаїце.



34

Млади полицајац бр. 58 децембар 2011.

Годишњице матуре

Само прва је прва!

То је био сасвим другачији сусрет 
генерације. Шездесетак људи оку-
пило се 28. 5. 2011. у својој школи, као 
да су се недавно растали. Није било 
дневника, окупљања у учионицама 
са одељењским старешинама, ни 
разгледања круга.

Прва класа не прославља више 
само јубилеје. Не састаје се на 5 
или 10 година, него сваког пролећа, 
последње суботе у мају. Место 
састанка мењају сваке године. Овог 
маја срели су се у Школи, да обележе 
40 година од кад су положили 
матуру. 

У некадашњој трпезарији по-
здравила их је директорка Школе – 
Центра Биљана Пушкар и нагласила 
да је ова класа специјална, не само по 
томе што је прва, него и зато што је 
била весник нових времена.

– Од вас се много очекивало и 
много сте дали, јер сте били први 
школовани полицајци по мери и 
потребама државе. Ми се трудимо 
да сачувамо вредности које сте и 
ви неговали, као што су преданост 
раду и спремност да се помогне 
другом. Школа је од 2007. године 
реформисана, али ово је и данас 
једина установа у којој се образују 

полицајци. Ми смо персонификација 
полицијског образовања. 

Није нам тешко да вас дочекујемо. 
Немојте ићи никуд да прослављате 
своје годишњице. Дођите овде, у 
своју Школу која вас је повезала!

Сећања
Иван Стипић:
– Од почетка септембра 1967. 

године био сам лекар и предавао 
сам прву помоћ. То су била добра и 
здрава деца, од 14 до 16 година. Било 
их је доста из сеоских средина, али 
су се релативно лако прилагођавали 
на Нови Сад. У Школи се изузетно 
много пажње поклањало спорту 
и многи ученици су постизали 
врхунске резултате. Наравно, било је 
и несташлука, што је примерено тим 
годинама. Да није било тако, не бих 
могао рећи да су били психофизички 
здрави.

Станоје Милановић:
– Дани које смо овде провели 

били су лепи, јер смо ми били млади. 
После 21 године вратио сам се у своју 
Школу као директор. Мислим да сам 
као бивши ученик могао добро да 
разумем ту децу. 

Марко Стипанков:
– После ове, завршио сам Вишу 

школу унутрашњих послова, па 
факултет у Скопљу. Иако сам се 
касније бавио другим пословима 
у привреди, нпр. аутор сам три 
пројекта о туризму, био сам директор 
једне фирме, Школа је оставила 
неизбрисив траг у мом животу. Овде 
сам почео да се бавим спортом, а 
сад сам, поред осталог, и генерални 
секретар Џудо савеза Војводине. Да 
није било Школе, остао бих на селу.  

Љутво Наиловић:
– Ја сам из Новог Пазара. Био 

сам већ примљен у зуботехничку 
школу у Скопљу, кад сам сазнао да је 
отворена Школа истражних органа. 
Тако сам чуо да се зове. Одлучио сам, 
у договору са својима, да се пребацим 
у Сремску Каменицу. 

Сећам се, кад ме је начелник класе 
Штрбац ухватио за руку, дрхтао сам 
као срна!

Благоје Шћекић:    
– Кад сам дошао овамо имао сам 

15 година и 190 самтиметара. Није 
било ципела за мене. Носио сам 
број 48. Бавио сам се спортом и био 
један од најбољих џудиста. Једном 
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приликом сам бацао куглу и погодио 
друга. Наравно, нисам хтео, а ни било 
ко други није могао да предвиди тако 
нешто. Тај друг је стајао на 30 метара 
од мене. 

Славко Обадов:
– Везан сам за Школу од њеног 

настанка. У прве три генерације 
као предавач Стручног физичког 
васпитања био је ангажован мој 
тренер, Светозар Михаиловић, а мене 

је водио да са њим демонстрирам 
практични део наставе. Убрзо је на 
његово место дошао Бранко Драгић, 
али моја сарадња са Школом се 
наставила. Увек сам јако волео да 
дођем на спортска такмичења, Ми-
лицијаде, испраћаје класа... Овде 
је човек увек могао да нађе здраве 
момке и добре спортисте.

Предлози за сарадњу
Др Милан Ђордјевић:
– Прочитао сам лист “Малди 

полицајац”  који сам добио у суботу 
на  сусрету наше генерације. Овај 
лист и инфомрација да припремате 
Монографију Школе, дали су ми 
идеју која се не односи само на нашу 
генерацију, него и на касније које су 
започеле праксу савремене полиције 
у Србији. Те генерације су провеле 
цели век на пословима за које су се  
школовале и сакупиле огромно и 
драгоцено искуство. Колико сам до 
сада схватио нико то искуство није 
прикупио, систематизовао и о томе 
објавио неку врсту учила за будуће 
генрације. Видео сам да Центар има 
разивјену међународну сарадњу 

и размену исксутава са страним 
службама. Медјутим, ово искуство 
је драгоценије, јер је настало у насим 
условима, на насим просторима.

Сусрете генрација у школи би 
требало искористити и у ове свхре, 
а учинити их и садржајнијим, па 
рецимо организовати разговоре 
бивших ученика са полазницима 
Центра.

Петар Дујковић:
– У листу би можда била 

занимљива нека згодна рубрика у којој 

би се објављивали прилози нас који 
смо некада давно завршавали Школу 
(не мислим само на прву генерацију). 
Било би ту јако интесантних 
догодовштина и догађаја из живота и 
рада Школе. Тако би се успоставила и 
својеврсна међугенерацијска размена 
информација, искустава. Историјски 
час....

Јасна Обрадовић

Јубилеји у јуну
Суботе у јуну резервисане су за некадашње ученике Средње школе 

унутрашњих послова који прослављају јубиларне годишњице своје 
матуре. Допутују из разних крајева Србије, бивше Југославије, Европе, 
Америке... Окупе се око својих професора, одељењских старешина, 
командира... Поделе се по учионицама, касније обиђу школу у којој су 
некада учили, дружили се, расли. Заједно ручају. Као некад.

Овог лета, 2011, прва се састала 1. класа – у мају, а последња 16. класа 
2. јула.

У јуну су у школи поново били ученици 25. класе (прве суботе), 30. 
класе треће, са 4. водом 9. класе и 11. класе четврте суботе.

Окупљање је, као и обично,  трајало од 10 до 11 сати, испред Школе.
Прославе годишњица матуре организују сами ђаци – обавештавају 

своје другове о датуму одржавања састанка, позивају професоре и 
старешине, договарају се о фотографисању, заказују ручак у школском 
ресторану, бирају музику (која не би требало да је прегласна, јер људи 
долазе да разговарају)...

Управи школе, или на адресу offi ce@copo.edu.rs, са насловом: 
Годишњица матуре, требало би јавити планирани датум састанка.    

Чланови организационих одбора за прославу годишњица матуре 
обавештавају и позивају своје другове, професоре и старешине да  дођу у 
Школу, сретну се и поново, после много година, седну у школске клупе.
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Бивши ђак

Потпуковник полиције Жељко Мојсиловић

Рођен сам у Ивањици, у породици 
радника у којој се пуно радило, а 
зарађивало се колико да се преживи. 
У детињству сам волео историју и 
борилачке вештине, мада нисам имао 
могућности да их тренирам. Желео сам 
да, када порастем, постанем професор 
физичког васпитања. 

Једнога дана, у нашу кућу је 
дошао даљи рођак, једини полицајац 
из наше фамилије и предложио оцу 
да конкуришем у школу полиције. 
Пристао сам, мада нисам раније о 
томе размишљао. Од 30 кандидата из 
Ивањице, те године сам  једино ја био 
примљен. Отишао сам у полицијску 
школу, удаљену преко 300 км од мог 
места. Имао сам 14 година. Тешко је 
било у том узрасту одвојити се од куће. 
Тек тада сам почео шире да сагледавам 
свет, упознајући људе из различитих 
крајева, различитог образовања и 
васпитања. У Каменици сам био врло 
добар – одличан ђак (моја интересовања 
за књиге и науку су дошла годинама 
након тога). У школи ми је важније 
било то што сам добио прилику да 
тренирам борилачке вештине. Године 
су пролазиле, учило се полицијском 
занату, али и животу. Пред крај четврте 
године отвара се конкурс за Специјалну 
антитерористичку јединицу (САЈ). 
Колега ми предлаже да конкуришемо. 
Мало сам размишљао и одлучио да 
изађем на тестирање, а касније ћемо 
видети. Поново, од много кандидата 
пролазимо нас десет. 

Школа се завршила. У фебруару 
1993. године добијам позив да се 
јавим у Специјалну на посао. Поново 
раскрсница. Дилема је велика – остати 
у свом месту, или се преселити у 
Београд и радити у САЈ. Одлучио 
сам се, наравно, за САЈ. Поново нови 

град, нови људи, нови живот. Време 
највеће кризе (1993), плате мале, 
задатака пуно, ратови у региону. 
Тежак период за младог специјалца. 
Наставља се континуирана обука, 
борба за преживљавање, без много 
могућности за уживање у животу за 
младог човека од 19 година. Времена 
криза и турбуленција јачају људе 
и чине их спремнијим за изазове. 
Тако у најтежим условима уписујем 
вишу пословну школу и завршавам 
је паралелно са послом, већ 1997. 
Са Јединицом пролазим најтежа 
искушења на Косову и Метохији 
1998. и 1999, а на простору Прешева, 
Бујановца и Медвеђе 2000. године. 
Тај период пролазим као полицајац 
специјалац у Б тиму, па у снајперској 
групи, као вођа снајперске групе и вођа 
Б тима. Већ 2001-2002. године, уз све 
проблеме, завршавам и Факултет за 
пословне студије у Београду и постајем 
помоћник команданта за Безбедност у 
САЈ-у у чину капетана. Поред посла 
који обављам у САЈ-у, почео сам да 
се занимам и за Преговоре у кризним 
ситуацијама и већ 2002. године 
похађао сам први курс у организацији 
полиције Аустрије. Током наредних 
година следе обуке у организацији 
полиција Велике Британије, САД – 
FBI, Немачке, Француске. Са колегом 
криминалистичким психологом Дра-
ганом Мијовићем постајем организатор 
и оснивач првог Преговарачког тима у 
МУП-у Србије. У годинама које следе 
настављамо са обучавањем људства и 
радом са Преговарачким тимим чији 
сам координатор био  од 2006. до 
2009. године. У том периоду доносимо 
Наставни план и програм Основне 
обуке за полицијске преговараче, чиме 
постајемо једина земља у региону која 

има сопствену обуку за полицијске 
преговараче. Већ су четири генерације 
завршиле обуку у МУП-у Србије, а 
међу њима су и колеге из Словеније 
и Хрватске. На свим досадашњим 
обукама био сам руководилац обуке и 
главни инструктор.  Учествовао сам и 
у изради програма основне полицијске 
обуке у Сремцкој Каменици, у делу 
који се тиче поступања полицајаца у 
кризним ситуацијама. У међувремену 
сам завршио специјалистичке студије 
на Факултету безбедности у Београду 
– Безбедносни менаџмент у области 
одбране од тероризма, и магистрирао 
на тему ’’Улога преговарања у 
супротстављању савременом те ро-
риз му’’. У току је израда доктората. 
У САЈ-у се поред безбедносних 
послова бавим и пословима обуке, 
односно реформом система пријема 
кандидата, обучавања, оспособљавања 
и усавршавања припадника САЈ-а.

Аутор сам више стручних радова 
у специјализованим часописима, 
као и монографије ’’Тероризам и 
преговарање’’. Служим се енглеским и 
француским језиком, тако да сам у току 
2010. године провео извесно време 
на Институту за обуку националне 
полиције Француске у Клермонт-
Феранду на усавршавању француског 
језика у полицијској терминологији 
и упознавању француског система 
полиције и судства.  

Члан сам многих радних група за 
доношење прописа од националног 
значаја из области безбедности. 

Успевам да се посветим и породици, 
ожењен сам и имам два сина. У 
слободно време се бавим спортом, 
много читам и још увек нисам изгубио 
жељу да се усавршавам.

Оружјем против отмичараОружјем против отмичара
Књига „Оружјем против отмичара“, чији су аутори двојица припадника 

Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Србије – мр 
Жељко Мојсиловић и Драган Џамић, коју је издао београдски Центар за 
кризни менаџмент и преговарање, промовисана је у Центру за основну 
полицијску обуку 7. априла 2011. године.

– Акције терориста скрећу велику пажњу, јер се догађају пред очима 
јавности, пред камерама, о њима се говори и пише у медијима – каже 
Драган Џамић, војни аналитичар, публициста и аутор осам књига о 
специјалном рату. – Али грађани би требало да знају да у саобраћајним 
незгодама погине више људи него у нападима терориста.
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Били, видели...

Радна акција
Саднице цвећа, мотике, косе, 

тестере и метле биле су у рукама 
запослених у Центру, сунчаног 
преподнева 21. маја 2011. године.

– Мада је републичка акција 
“Очистимо Србију”, поводом Свет-
ског дана заштите животне средине 
4. јуна, ми смо решили да свој круг 
уредимо раније. Наредних субота, све 
до јула, очекујемо некадашње ђаке 
Школе који славе годишњице матуре 
– каже директорка Школе – Центра 
Биљана Пушкар. – Некада су се они 
бавили и одржавањем простора у 
којем су живели. Сад је обука сасвим 
другачија, полазника је много мање, 
а немамо ни довољно људи који 
би требало да буду ангажовани на 
таквим пословима.

Цео комплекс Центра има близу 
15 хектара и немогуће је средити га 
за једно пре подне, али је резултат 
труда свакако видљив. У рунделама 
и жардињерама је засађено цвеће, 
трава је покошена, стазе очишћене 
од корова.

Било је занимљиво наћи се 
са познатим људима на новим 
пословима. 

На крају акције, свима је пријао 
гулаш у школском ресторану. 

Не бацај, компостирај!
У суботу, 4. јуна 2011, поводом 

Светског дана заштите животне 
средине, полазници 5. класе Центра 
имали су прилику да учествују у 
чишћењу и уређењу околине Дечијег 
села у Сремској Каменици. 

– Ова акција СОС Дечијег 
села и НВО „Каспар“ из Новог 
Сада, организована је у оквиру 

републичке акције „Очистимо 
Србију“, – каже Зоран Новаковић, 

председник Удружења “Каспар”. – 
Деца су тог дана покренула и нови 
циклус производње компоста у 
Селу. Компостирање је једноставно 
и корисно, а како се планира и у 
Центру, ових тринаесторо „пионира“ 
моћи ће да пренесу своје утиске и 
знање својим колегама из Центра.

Поред тога, то је била и прилика 
да се будући полицајци зближе са 
децом без родитељског старања. 
Акција је завршена око 12 часова 
дружењем и ручком. 

Ситнице које посао значе
У Библиотеци „Јован Јовановић 

Змај“ у Сремској Каменици одржан је 
28. и 29. 05. 2011. семинар „Ситнице 
које посао значе“. Пет полазника 5. 

класе Центра имали су прилику да 
сазнају више о начину писања радне 
биографије, о пословном интервју, о 
томе где тражити посао...

– Мада нас после обуке у Центру 
посао чека, било је корисно и 
занимљиво научити нешто ново. 
На семинару смо се упознали са 
вршњацима, већином студентима, 
који још током школовања морају да 
мисле о томе како ће и где пронаћи 
посао – испричао нам је Никола 
Ђелић, 5/3. 

– Било би добро организовати 
овакав семинар и код нас, у Центру 
– предлаже библиотекар Милован 
Бојат. – Полазници који су га 
одслушали су отишли и не могу да 
пренесу своје знање и утиске колегама 
из следеће класе, а „ситнице“ које су 
чули у каменичкој Библиотеци могу 
им и те како користити у животу.

Лечење песмом
Прва збирка песама 

„Рехабилитација“ нашег колеге 
Милоша Иветића, представљена је 
у Центру 20. 12. 2011. године. Први 
део збирке посвећен је родољубивим 
песмама и сећањима на завичај 
испод Шатора и родно село Пеуље. 
У другом делу су социјалне, љу-
бавне и похвалне песме. О књизи 
су говорили председник Савеза 
књижевника у отаџбини и расејању 
Игор Станковић, мр Јован Михајило, 
госпођа Љубица Вуков Давчик и сам 
аутор. Догађај је својим кристалним 
гласом оплеменила госпођица 
Снежана Вукићевоћ, која је отпевала 
неколико изворних народних песама. 

Ј. Обрадовић
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Спорт

Стрелци донели 
медаље

На такмичењу у практичном 
стрељаштву које је 8. 4. 2011. године 
одржано у организацији Полицијске 

школе у Сегедину, представници 
Центра за основну полицијску 
обуку освојили су бронзане медаље: 
мушкарци – екипно, жене – екипно, 
као и у укупном пласману. Од 12 
полицијских школа, било је 10 из 
Мађарске и по једна из Румуније и 
Србије.

– За одлазак у Сегедин смо 
припремали осморо полазника од 
којих је одабрано шесторо: Наташа 
Гелић, Марина Кнежевић, Наташа 
Станисављевић и Александар Ни-
колић, Игор Бесермењи и Миле 
Малешевић – рекао нам је Бранислав 
Димитријевић руководилац групе 
за Област руковања полицијским 
оружјем са наставом гађања. – 
Месец дана смо у Центру у Сремској 
Каменици увежбавали практичне 
радње: кретање, пражњење, мере 
безбедности... У Центру Специјалне 
антитерористичке јединице у 
Батајници смо вежбали уз употребу 
бојеве муниције. Наишли смо на 
свесрдну подршку колега из САЈ-а, 
који су несебично пренели своје 
знање и богато искуство на наше 
полазнике. То је био један прави 
курс. 

Са искуством које имају након 
Сегедина, ове девојке и момци би тек 
сад били права такмичарска екипа! 
Нажалост, они већ одлазе. У сваком 
случају, све ово ће бити у њиховом 

досијеу, па се надам да ће им  
користити у раду и напредовању у 
каријери. Неки од њих би, на пример, 
могли да раде у Управи за обезбеђење 
одређених личности и објеката.

–  Свима нама је ово било драгоце-
но искуство – каже Игор Бесермењи, 
један од такмичара. – Било би лепо 
кад бисмо могли да наставимо да се 
бавимо стрељаштвом. То је врло скуп 
спорт, па бих волео да ми се укаже 
прилика да наставим са тренинзима 
и након обуке у Центру.

Ј. Обрадовић

Првак Балкана
Прво место на Балканском 

првенству у у те-квон-доу, одржаном 
17. 12. 2011. у Вршцу, освојио је 
полазник 6. класе ЦОПО-а Марко 
Мемаровић, члан  Те-квон-до клуба 
„Галеб“ Београд и репрезентативац 
Србије. 

– Наступио сам 
у сениорској кон-
куренцији у ка-
те горији до 74 кг, 
– каже Марко. – 
Имао сам три тешке 
борбе. Победио сам 
Македонца Влатка 
Цанкуловског, са ре-
зултатом 8:0, Ни колу 
Бошњака из Босне и 
Херцеговине са 7:6 и 
такмичара из Србија 
Б тима са 9:8.  У 
финалу је било јако 
узбудљиво! Милош 
Голубовић је мој 
главни конкурент и 
борба са њим је увек изазов. Ипак, и 
на овом и на претходном такмичењу, 
успео сам, са тесном разликом, да га 
савладам.

Мемаровић је демонстрирао 
изу зетну храброст, одлучност и 
борбеност. 

На првенству је учествовало 

9 балканских земаља: Турска, 
Грчка, Македонија, Албанија, Црна 
Гора, Бугарска, Румунија, Босна и 
Херцеговина и Србија.

Овом првенству претходио је Куп 
Србије, 26. 10. 2011. године у Руми, 
где је Марко освојио 1. место и тако 
се, као првак Србије, пласирао на 
Балканско првенство.

Ј. О.
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Решење квиза
Квиз из прошлог броја су решиле 
полазнице 6. класе Ивана Николић и 
Милица Гојак. Награђене су вечером 
у ресторану „Осам тамбураша“ на 
Петроварадинској тврђави, 21. 12. 
2011. 
1. Реч полиција, тј. „poli teia“ потиче 
из грчког је зи ка; 2. Организовани 

рад кри миналистичке полиције 
по чео је 1810. у Фанцуској; 3. 
Министарство унутрашњих послова 
Србије основано је 1811. године; 4. 
Први српкски министар унутрашњих 
послова звао се Јаков Ненадовић; 5. 
Арчибалд Рудолф Рајс рођен је 8. 7. 
1875. у Немачкој; 6. Ваздухопловну 
полицију има Канада; 7. Чувени 
детектив из романа Агате Кристи 
зове се Херкул Поаро (Hercule 
Poirot); 8. Писац чије су приповетке 
претече детективских романа је 
Едгар Алан По (Edgar Allan Poe); 9. 
Седиште FBI је у Вашингтону; 10. 
ИПА – Ин тернационална полицијска 
асоцијација има у 62 државе око 
360.000 чланова.

Цоповић
Обраћам вам се 
испред школе...

Испред ≠ у име
Често се каже: „Поздрављам вас 

испред наше Управе.“ 
Погрешно је рећи:  „Честитам 

вам испред Министарства!“
Предлог испред означава 

просторни однос. 
Требало би рећи: у име.

Прошле 
зиме, док није 
било полазника 
у Центру, снег 
су чистили они 
који више нису 
деца. Прерасли 
су узраст за 
грудвање, али 
им је кретање на 
снегу пријало.

А ове зиме, 
у децембру 

2011, још 
су цветале 

руже! Снега 
није било ни 
у најавама 

метеоролога.

Снег и зимска ружа

Заустави полицајац возача и пита:
– Шта имате од зимске опреме?
Возач каже: 
– Имам дуге гаће.

***
Раде два полицајца цео дан и уморе се. 
– Ја више не осећам ноге! – каже 
један.
На то ће други:
– Хоћеш да ја скинем ципеле, па да 
осетиш моје?!

***
Инструктор полицијске самоодбране 
током практичне вежбе показује 
велики број ситуација у којима би 
се могли наћи будући полицајци. 
Након тога упита једног полазника: 
– Какве бисте кораке предузели да 
Вам приђе неко са великим, оштрим 
ножем?
Полазник одговори:
– Јааааако велике...

ШАЛА МАЛА
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