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ЖЕНЕ У ПОЛИЦИЈИ

Конкурси за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку показују да заинтересованост жена у Србији 
за ову професију одговара европским стандардима (међу кандидатима за до сада уписаних 9 класа, 28 % су биле 
жене). Њихова успешност на квалификационом испиту учинила је сувишном првобитно прописану квоту за 
упис жена. Саме су се избориле за своје место. Доказ њихове посвећености професији јесте и успешност на 
обуци. До сада је обуку завршило 7 класа, за изузетан успех награђен је 21 полазник, међу њима је 8 жена.
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Слободан Марић
Наш Слоба није успео да оствари свој давнашњи сан – да купи један салаш 

и да  пензионерске дане проведе са својом женом Софијом и да ту, окружен 
миром и природом, дочекује децу, унуке и пријатеље...

Слободан Марић је рођен 9. 2. 1948. и цео свој живот провео је у Новом 
Саду. У свом граду је завршио основну и средњу школу. 

Од 1982. радио је у  „27. марту“. Те године је при Савезу енергетичара 
Војводине положио испит за послове самосталног руковања котловима 
централног грејања. 

У Средњу школу унутрашњих послова „Пане Ђукић“ примљен је 2. 12. 
1987. као квалификован радник на послове руковаоца и монтера централног 
грејања. 

Вредан и савестан, бринуо је о грејању целе школе. Његови сарадници 
кажу да су га звали и у сред ноћи, да га питају како да реше неки изненaдан 
проблем. Помагао је више другима, него себи. У редовну старосну пензију 
отишао је 16. 5. 2009. као шеф котларнице.

Овај тих, поштен и скроман човек, отишао је заувек 9. 10. 2012. године.
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дан полиције 2012

На централној свечаности 
одржаној поводом обележавања Дана 
МУП-а и Дана полиције у Наставном 
центру „Макиш“ 3. 6. 2012, министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић је 
истакао да нема јаке државе без јаке 
војске и полиције, као и да је земљи 
потребно да оне буду јаке, пре свега 
да би служиле народу и грађанима.

Министар Дачић је положио 
венац на спомен-плочу првом 
српском министру полиције, војводи 
Јакову Ненадовићу, а на свечаности је 
патријарху српском Иринеју предао 
Плакету „Јаков Ненадовић“. 

Министар је уручио плакете и 
породицама погинулих припадника 
Министарства, а посебном одлуком је 
ванредно унапредио 116 припадника 

МУП-а, док је 12 службеника добило 
превремено унапређење.

Припадници полиције по-
ка   за ли су своју оспособљеност 
представљајући неке од 
свакодневних задатака, у реалним 
ситуацијама, као што је ослобађање 
талаца из затвореног простора. 
Највише пажње грађана привукли 
су припадници Хеликоптерске је-
дн ице, Жандармерије и Специјалне 
антитерористичке јединице.

Централна свечаност завршена 
је прелетом три полицијска 
хеликоптера, од којих је један 

носио заставу Србије и дефилеом 
полицијских једница.

На техничком збору наоружања и 
опреме посетиоци су могли да виде 
каквим све средствима располаже 
полиција Србије. 

будући полицајци
ЦОПО је представљен у оквиру 

саме централне свечаности и на 
штанду у кругу Наставног центра.

– У програму је учествовао 3. 
вод 6. класе. Њихова показна вежба 
представља пресек основних техника 
борилачких вештина које су саставни 
део обуке у нашем Центру – испричао 
нам је тренер одбрамбених вештина 
Петар Миливојевић. – Приказали 
су вештине којима сваки полазник 
овлада током обуке. Изузетно сам 
задовољан њиховим наступом, а 
и публика их је наградила дугим 

аплаузом.
Мада је шатор са нашим 

штандом био издвојен од осталих, 
посетиоци намерници могли су да 
погледају изложене експонате, да 
се информишу о условима уписа 
и обуци у Центру, да се опробају у 
једној од дисциплина које се полажу 
на пријемном испиту – слалом са три 
лопте, а за најмлађе смо припремили 
Бојанку. 

Јасна обрадовић

аплауз за трећи вод
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У Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици 
прослављена су 2. 8. 2012. године два 
важна догађаја – промоција полазника 
6. класе  у полицајце приправнике и  
отварање  реновиране библиотеке. 

Свечаности у спортској хали 
присуствовали су председник Владе 
и министар унутрашњих послова 
Ивица Дачић, министар просвете 
Жарко Обрадовић, директор 
полиције Милорад Вељовић, 
представници државних органа, 
привредних друштава, предузећа, 
образовних установа, међународних 
организација, родитељи и пријатељи 
младих полицајаца...

– Знајући са каквом се 
озбиљношћу и професионализмом у 
овој институцији приступа стручном 
оспособљавању будућих припадника 
Министарства унутрашњих 

послова, нема никакве сумње да 
је и ова класа током обуке стекла 
довољно знања, вештина и правих 
животних и људских вредности, 
да може започети свој радни век 

– рекао је премијер Ивица Дачић 
и додао да то не значи да се током 
годину дана обуке може научити 
све што је потребно и да се на даље 
усавршавање може ставити тачка. 
– Напротив. Ово је тек улазница за 
полицијску службу, која подразумева 
читаву палету не само знања и 
вештина стечених у школи, личних 
карактеристика, ставова и навика 
који су се обликовали како у окриљу 
породице, тако и у овом Центру, већ и 
систематски, стрпљив и истрајан рад 
на подизању сопствених капацитета 
током читавог радног века. И више 
од тога – током читавог живота! 

Да ће 6. класа бити запамћена 
као прва генерација Београђана која 
цела започиње своју полицијску 
каријеру у родном граду, нагласила 
је начелница Центра Биљана Пушкар 
и додала:

– Свесни изазова,  сви они 
који су задужени за организацију 
и извођење обуке за београдске 
класе, сталном комуникацијом са 
стручним службама Министарства и 
линијама рада трудe се да унапреде и 
прилагоде наставу специфичностима 
службе у главном граду. 

најбољи  полазници
Двема девојкама, име ња-

кињама, и једном момку министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић 
уручио је решења о награђивању. 
Као најбољи полазници 6. класе 
Центра за основну полицијску 

обуку: Ивана Марковић (4,85), Ивана 
Николић (4,67) и Дражен Ајдуковић 
(4,62) добили су лаптоп рачунар, 
дигиталну камеру и фотоапарат.

Обука ове класе почела је 
15. 8. 2011. године. У полицајце 
приправнике промовисано је сто 
троје полазница и полазника који 
су успешно завршили обуку, а међу 
њима је 27 девојака. Начелник класе 
био је полицијски саветник Миленко 
Калацун.

Јасна обрадовић

Фото: Зоран Живковић,  
Биро за сарадњу са медијима 

Промоција

Шеста класа
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Свечано отварање

реновирана библиотека

Након промоције полазника 
6. класе ЦОПО-а у полицајце 
приправнике, 2. 8. 2012. године, 
председник Владе и министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић 
свечано је отворио реновирану, 
савремену, мултимедијалну 
библиотеку са читаоницом, у коју 
се поред полазника и запослених у 
Центру, могу учланити и користити 
њене услуге сви припадници МУП-а 
у Републици Србији. На располагању 
им је литература Центра, као и свих 
библиотека у нашој земљи које су 
чланице Виртуелне библиотеке 
Србије (ВБС), међу којима су 
Народна библиотека Србије и 
Библиотека Матице српске. 

Премијера и министра 
унутрашњих послова Дачића и госте 
су са библиотеком и њеним садржајем 
упознали начелница Центра Биљана 
Пушкар и библиотекар Милован 
Бојат.

– Влада Краљевине Норвешке 
издвојила је 320.000 евра за пројекат 

„Унапређење Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици, Србија – реновирање 
библиотеке, учионица и Одељења за 
развој наставног плана и програма“, 
који је пратила и помогла Мисија 
ОЕБС-а у Републици Србији, а 
партнер је била Међународна 
менаџерска групација (Inter nati-
onal Management Group – IMG) са 
канцеларијом у Београду – рекао нам 
је Милан Илић, председник радне 
групе за имплементацију Пројекта, 
в. д. начелника Одељења за израду и 
развој наставног плана и програма. 
– Модернизована библиотека ће се 
користити у савременом процесу 
учења, који полазника ставља на прво 
место, али и за стручно усавршавање 
наставног особља. 

Овом приликом реновиране су 
и опремљене савременом опремом 
и намештајем, поред библиотеке 
са читаоницом, медијатеком, 
информационо-рефералним центром 
и депоима, још и 4 учионице у 
школској згради и 5 канцеларија 
Одељења за наставни план и 
програм. Уведен је брз и стабилан 
инетрнет преко оптичких влакана, а 
купљени су и рачунари, штампачи, 
пројектори, покретни клима-уређаји 
и друга опрема. 

– Делом средстава из Пројекта, 
библиотека Центра је склопила 
уговор са Народном библиотеком 
Србије и постала члан Виртуелне 
библиотеке Србије и корисник 

најсавременијег међународног 
софтвера намењеног библиотекама 
– COBISS – каже господин Милован 
Бојат.

Овај Пројекат је повезан са 
Пројектом учења на даљину у МУП-у, 
чија је пилот-фаза завршена, ИПА 
Пројектом прекограничне сарадње са 
припадницима полиције Републике 
Мађарске, који је такође завршен и 
Пројектом структурног каблирања у 
Центру који је још у току. 

Милан илић 
и Ј. обрадовић

Многи полазници сада радо 
посећују библиотеку. Тражи 
се место више. Разлог томе је 
пријатан, савремен, климатизован 
простор, приступ брзом 
интернету и семинарски радови 
који се уводе као саставни део 
процеса обуке. 

Полазници предлажу да се 
време коришћења интернета 
ограничи на пола сата и да се 
онемогући приступ игрицама. 
Тако би сви имали прилику да 
дођу до свог места у библиотеци.

По речима библиотекара 
Милована Бојата, у реновирању 
су несебично помагали и 
полазници (нарочито 6. класе). 
Свакодневно је по 40-ак њих 
носило књиге. Брисали су их и 
слагали на полице око два месеца.
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Троје најбољих – три М
За одличан успех који су показали током обуке и резултате показане на 

професионалној пракси награде су добили:
1.  Милан Марковић (4,83) – лаптоп; 
2.  Мирко Бојковић (4,65) – камера и
3.  Марија Димић (4,62) – фото-апарат.
Решења о награђивању уручио им је министар унутрашњих послова 

Ивица Дачић.

Седма класа

– Задовољство ми је да данас 
још једна, седма генерација 
полицајаца приправника постаје део 
Министарства унутрашњих послова 
и започиње свој професионални пут 
– овим речима обратио се председник 

Владе и министар унутрашњих 
послова  Ивица Дачић гостима и 
полазницима на промоцији 7. класе 
ЦОПО-а, у Сремској Каменици, 29. 
10. 2012. године. – Посебно желим 
да истакнем да ову генерацију чине 

приправници полицијских управа 
Врање, Лесковац и Београд, што 
значи да долазе из различитих 
средина, али да су током обуке и на 
завршном испиту показали да то није 
препрека да заједничким радом и 
вољом  усвајају нова знања и вештине, 
да уз пуно поштовање међусобних 
специфичности, по сти гну резултате 
којима се могу поносити. Савремено 
конципираном обуком, Република 
Србија и Министарство унутрашњих 
послова доказују да разлике у полу, 
вери и националности могу само бити 
богатство и залог за бољу будућност. 
То се на примеру ове генерације и те 
како показује као тачно. 

Госте и полазнике је поздравила и 
начелница Центра Биљана Пушкар, а 
представници 8. и 9. класе, са својим 
тренерима, припремили су програм 
свечаности. У кратком, али ефектном 
наступу, они су приказали део 
садржаја обуке у Центру. Избором 
цитата из дела Ива Андрића и малом 
изложбом постављеном у плавој 
сали, обележена је и 120. годишњица 
рођења нашег нобеловца.

Утисци
Непосредно пре свечане про-

моције, поразговарали смо са 
начелником класе, Жељком 
Секулићем.

– Сад, након завршетка обуке, 
могу да кажем да је свих 16 

различити и јединствени
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Промоција

девојака и 95 момака у потпуности 
савладало предвиђено градиво – 
каже господин Секулић. – Тренери 
су били задовољни њима. У Кули су 
научили да пуцају, а прву недељу су 
тамо провели на базену, где су имали 
обуку у пливању. Били су вредни, 
послушни и ангажовани у многим 
активностима – учествовали су и 
на различитим манифестацијама на 
којима се представља Центар, као 
што су Baby Exit, Сајам образовања, 
Новосадски маратон... У фебруару 
(2012), када је због јаке зиме била 
проглашена ванредна ситуација, 
седма класа се одазвала позиву 
Завода за трансфузију за помоћ 
у попуњавању резерви крви. Уз 
стручну помоћ полицајаца ментора, 
биће они добри полицајци.

Први у рангу
За избор 

најбољег у 
класи овог пута 
је могла бити 
пресудна једна 
повреда на 
фудбалу. Мада 
је био један од 
најуспешнијих 
током обуке 

и за теоријски део испита добро 
припремљен, Милан Марковић је 
имао један проблем. Првог дана после 
завршетка обуке, повредио је ногу. 
Није било лако полагати завршни 
испит са гипсом! Ипак, успео је. 
Сад се са олакшањем сећа протекле 
године и прави нове планове. 

– Обука у Центру је динамична, 
занимљива и у потпуности је 
испунила моја очекивања. Највише 
ћу памтити оно што смо радили у 
тактичкој кући и филмској стрељани. 
Током прве фазе учи се углавном 
теорија, а онда се све коцкице сложе у 
ситуацијама које су сличне реалним, 
оним на терену. Уз то смо још и два 
пута били на пракси, тако да мислим 
да смо сад спремни за посао који нас 
чека.

Пошто је растао уз полицијску 
униформу, није чудно што је од 
малена желео да буде као тата. 

После средње економске школе, као 
одличан ђак, наставио је школовање 
на Високој пословној школи у 
Београду. Паузирао је једну годину 
да би завршио обуку у Центру.

– Сад сам на трећој години 
студија – прича нам Милан. – 
Кад дипломирам, намеравам да 
упишем четврту на Факултету 
државне безбедности, а затим, 
док сам још у залету, да завршим 
и Криминалистичко-полицијску 
академију. 

Сви је знају
Када смо се 

међу тренерима 
р а с п и т и в а л и 
коју би од по-
ла зница седме 
класе издвојили, 
п р е д л о ж и л и 
су нам Теуту 
Косуми. На 
питање која је 

то девојка, добили смо одговор: „Ма, 
њу сви знају! Лепа, црна, отресита, 
фина и паметна цура.“

Долази из Медвеђе, из једне 
велике, сложне породице. Њени 
родитељи, просветари, имају 
десеторо деце. Име, по илирској 
краљици из 3. века пре нове ере, 
изабрао јој је отац, иначе наставник 
математике и директор основне 
школе у пензији. 

– Два старија брата су ми у 
полицији – прича нам Теута. – Ја 
сам се за овај позив одлучила пре 
браће! Хтела сам да се упишем још у 
Средњу школу унутрашњих послова, 
али нису примали девојчице. Онда 
сам завршила средњу економску, па 
Високу у Лесковцу. Предавала сам 
стручне предмете у ЕТШ „Никола 
Тесла“ у Медвеђи. То је леп посао, 
али није онај који ја волим. Гледала 
сам сваки дан браћу како облаче 
униформу и одлазе на посао. Они су 
испунили своје жеље и раде оно што 
воле. А ја? Шта је са мојом жељом? 
Напустила сам посао и дошла овамо 
на обуку. 

За сад се нисам покајала. Обука ми 
није била тешка. Класа нам је добра, 

добри су људи, нема груписања, 
лепо се слажем са свим водовима. 
Диван нам је и заменик командира 
вода, Владимир Дробњаковић. А 
професоре, тј. тренере и котренере, 
као да смо бирали!

Сад ми је жао што одлазимо!
Јасна обрадовић

Срце веће од груди
Мало издвојен од гужве, 

полако, са штапом, иде старији 
човек. Поздравили смо га и 
упитали кога је дошао да види. 

– Унука – вели, – Милоша 
Јевремовића, из Београда. Ја сам 
његов деда Милашин. Родом 
сам из Варварина. Jа сам био 
полицајац 31 годину. Учио сам 
у Земуну, 1958/59, у 20. класи. 
Срећан сам и поносан што је унук 
пошао мојим путем. Срце веће од 
груди! Хоће да искочи!
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Све је почело 18. марта 2012. 
Срели смо се испред кантине на 
великом одмору, сасвим случајно. 
Сусрет  је био неизбежан, јер смо били 
у истом интернату. Тог дана позвао 
сам је да се прошетамо, да се мало 
боље упознамо. У почетку деловала 
је као тотална флегма. Ни за шта 
није била превише заинтересована, 
на свако питање је одговарала јако 
кратко, а мене није питала ништа. 
Помислио сам у тренутку да ли 
испада да је испитујем. Након пар 
дана све је текло опуштеније, што је 
20. марта довело до првог пољупца. 

На памет нам није падало до чега ће 
све довести овај пољубац! Ништа 
нисмо имали у плану. У почетку 
нисмо знали да ли смо у вези или је 
то само пролазна ствар. Након пар 
дана, Маја ме је питала: ,,Морам да те 
питам, шта смо ти и ја?” Одговорио 
сам кроз осмех:  ,,Ти си моја девојка, 
а ја сам твој дечко.” Насмејала се и 
рекла: ,,Добро ако је тако.”  

Нисмо се одвајали једно од 
другог, осим кад смо морали. Да 
смо могли, ишли бисмо заједно и на 
часове. Чекао сам је испред школе 
после наставе. Имао сам увек добре 
изговоре зашто не улазим са својим 
водом на ручак, само да бисмо 
ручали заједно. Били смо  и преко 
викенда нераздвојни. 

Моја, 7. класа, отишла је 8. маја у 
Кулу, а Мајина 8. остала у Каменици.  
Морали смо да се одвојимо. Отишао 
сам на двонедељну обуку, док је Маја 
завршавала обавезе у Центру. Баш 
тог дана, 8. маја, је Мајин рођендан. 
Од свих обавеза у Кули, успео сам да 
заборавим да јој честитам. Била је 
љута, али ме је разумела, па ми је у 
неку руку било и опроштено. Пошто 
смо преко дана имали много обавеза, 
свако вече смо се дописивали. Крај 
једне поруке је гласио овако: ,,И на 
крају, резиме целе приче је да хоћу 
да носиш моје презиме.’’ Одговорила 

је веома јасно: ,,Хоћу да носим 
твоје презиме.’’ Све је било тако 
спонтано и једноставно, али је нама 
одговарало тако. Након повратка из 
Куле сели смо и попричали веома 
озбиљно о свему – шта осећамо 
једно према другом и шта желимо. 
Одлучили смо да се узмемо. Наши 
нису знали за овај договор. Сви су 
били обавештени недељу дана пред 
свадбу. У почетку нам нико није 
веровао. Мислили су да се шалимо, 
док нисмо сели и попричали са 
њима. Сви су нам говорили да је јако 
рано, да се сувише кратко познајемо 
и да треба још да сачекамо. Били 
смо само два месеца заједно, што 
је било заиста крато, али смо веома 
добро знали шта желимо. Никога 
нисмо слушали. Урадили смо баш 
онако како смо и зацртали. Четвртог 
јуна 2012. године стали смо пред 

матичара и рекли ДА. Осећај је био 
невероватан!  За тренутак нисмо 
веровали шта нам се десило. Емоције 
су навирале саме од себе, осећао 
сам се као да то нисам ја.  Срећнији 
нисам могао да будем. Када смо се 
вратили у Школу, сви су нас питали 
да ли је то истина. Довољно је било 
да покажемо бурме. Све у свему не 
умемо да функционишемо једно 
без другог, у сваком тренутку се 
допуњавамо, све решавамо заједно 
и сваког дана се волимо све више и 
више.

Маја и данило Сворцан

Седма класа

брачни пар
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Београдска Војномедицинска 
академија ангажовала је у заједничкој 
акцији добровољног давања крви 
припаднике војске и полиције. 

Двадесетак девојака и момака осме 
класе Центра за основну полицијску 
обуку било је у новосадској касарни 

„Александар Берић“ 22. 3. 2012. 
Још 60-ак њих одазвало се позиву 

26. 3. 2012, када је екипа ВМА била 
у Центру.

– Прошле недеље смо замолили 
колеге из Речне флотиле да нам 

помогну, а они 
су позвали и вас 
из Центра. Ово 
је наставак добре 
сарадње коју имамо 
са полицијом. У 
Сремској Каменици 
смо били пре три 
године, баш крајем 
марта, а у априлу 
имамо акцију у 
Управи за Град 
Београд – рекао 
нам је мајор др 
Немања Боровчанин, 

начелник Одељења за конзервирање 
крви Института за трансфузију ВМА. 
– Иначе, имамо одличну сарадњу са 

свим грађанима наше 
земље. Од 1. 1. 2008. 
сви осигураници могу 
се лечити на ВМА, 
па је међу нашим 
пацијентима сада око 
65 – 70% цивила.

Свако ко је здрав 
и пунолетан, ако има 
више од 50 кг, може 
дати по 500 мл крви, 
али уобичајено је да 
се даје по 450 мл, јер 
су толике кесе у које 
се депонује крв.

Неки од наших полазника су први 
пут учествовали у оваквој  акцији, 

али има и оних који већ 
годинама на овај начин 
помажу другима.  
Љиљана Мандић је 
једна од њих. Од своје 
осамнаесте године 10-
ак пута је дала крв.

– Као вишеструки 
давалац, искористио 
сам и ову прилику – 
каже Марко Павловић. 
– У нашој породици је 
то традиција коју сам 
наследио од оца. Он је 

мајор војске у пензији, а до сада је 65 
пута дао крв.

нови добровољци
Већ у току прве фазе обуке 

и полазници 9. класе су имали 
прилике да се укључе у две акције 
добровољног давања крви. 

– Током два дана, 23. и 29. августа 
2012. године, од 154 – колико их је 
укупно у овој класи, педесет седморо 
полазница и полазника одазвало 
се позиву Завода за трансфузију 
у Новом Саду – објаснио нам је 
начелник класе Миодраг Пераћ. – 
Било је и више заинтересованих, али 
сви даваоци морају проћи прегледе 
на којима не смеју имати чак ни мало 
повишен крвни притисак.

– Уопште није страшно! – уверава 
нас Немања Станковић, 9/4. – 
Многима из наше класе ово је било 
једно ново животно искуство и драго 
нам је што смо могли да искористимо 
прилику да дамо крв. Сад кад знамо 
како то изгледа,  надам се да ћемо 
постати редовни даваоци.

Јасна обрадовић

Крв дали у Морнарици и у Центру

осма и девета класа
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девета класа

Први дани
Центар је у јулу 2012. примио 

9. класу полазника. На конкурс 
расписан за Град Београд, као и 
обично, пријавио се велик број 
канидидата. Одабрани су најбољи.

На првој смотри начелник класе, 
полицијски саветник Миодраг Пераћ, 
поздравио нас је и пожелео нам срећу 
у раду. Да су полазници одушевљени 
Центром, смештајем, храном и 
свим ваннаставним активностима, 
показује позитивна атмосфера у 
класи. Овде преовладава спортски 
дух. Поред оних најважнијих у 
најспореднијој ствари на свету, има и 
кошаркаша, каратиста, одбојкашица, 
ватерполиста, републичких првака у 
дизању бенча... Нова средина, нови 
људи, другачије окружење, култура 
места у које смо дошли – све то 
нас  наводи да се прилагодимо на 
један другачији начин живљења. 
Јутарња гимнастика је некима пала 
тешко, а неки су је са одушевљењем 
дочекали. Андрагошки приступ 
настави веома је брзо прихваћен и 
већ у првој недељи, стигле су и добре 
оцене. Почели смо да примењујемо 
све оно што смо у школама учили. 
Знања из стручних области су нам 
била непозната. Полако схватамо 
озбиљност будућег рада. Амбијент у 
којем је Центар смештен доприноси 
да се ови топли, јунски дани 
превазиђу. Ако остане мало времена, 
прошетамо се и до базена на Спенсу. 

  
Прва фаза обуке је једна од 

тежих фаза коју полазници озбиљно 
схватају и морају да јој посвете 
максималну пажњу. Љубав према 
униформи је основни мотив за 
пријављивање на конкурс. Показали 
смо да смо способни да се носимо 
са великим делом обавеза који 
нам је постављен на пут. Упознали 
смо се са осталим колегама који су 
нас прихватили, као и тренери и 
професори у Центру.  

А сада, брзо на учење, сутра 
имамо проверу знања!

Милош Ђукић, 9/8

Уредница листа „Млади 
полицајац“ позвала нас је на разговор 
и рекла нам да напишемо кратку 
причу о томе зашто смо дошли у овај 
Центар. Кад смо је питали – зашто, 
одговорила је:

– Зато што до сада није био случај 
да у Центру имамо два рођена брата и 
две рођене сестре – одговара она.

– Које сестре? – питамо. 
Објаснила нам је да су сестре из 

наше класе, да се презивају Катић и 
да је разговарала и са њима двема. У 
следећем броју изаћи ће приче о нама.

– Супер! Ето још једног разлога 
што ће нам овде бити лепо – 
коментаришемо уз осмех ...

Првог маја 1991. доселили смо 
се из Борче у Београд, а после 10-ак 

дана родио се Марко. Ја сам тада имао 
две године. Живимо у кући са оцем 
и мајком, Властимиром и Љиљаном. 
Родом су са Косова и Метохије, па смо 
као мали много времена проводили 
тамо и за тај део Србије нас везују 
лепе и незаборавне успомене.

Марко и ја смо увек били подршка 
један другоме. Од моје седме године 
мама се запослила и остајали смо 
сами у кући. Тад наступа „Тим 
Марко и Дарко“ за обављање кућних 
послова, који су за већину наших 
другара тог узраста били страни и 
непознати: ложење ватре, усисавање, 
постављање и склањање стола, 
намештање кревета... У том периоду 
смо се највише зближили. Ја сам 
завршио „Прву економску школу“, а 
Марко машинску „Техноарт“, обе у 
Београду. 

У току нашег школовања отац је 
оперисан, уклоњен је канцер. Током и 

након  његовог опоравка тим „Марко и 
Дарко“ морао је да обавља озбиљније 
кућне послове. Ентузијазам и слога 
много су нам помогли. 

Надамо се да ћемо заштита и 
подршка један другоме бити и у 
нашем будућем послу.

Мотив и жеља да дођемо овде 
је првенствено дечачки сан, лепота 
и занимљивост посла. Марко, кога 
ја од милоште зовем Црни јер је 
црно ма њаст, од малена жели да 
буде саобраћајац на мотору. Моје 
су амбиције нешто веће, желим да 
будем полицијски официр. Обојица 
волимо физички напор, тренинг и 
узбудљиве ситуације. Спортисти 
смо, Црни је 14 година тренирао 
фудбал, а ја се годинама бавим 
борилачким спортовима. Волимо 
контакт са људима, спремни смо 
увек да помогнемо. Свесни смо да 
ће бити и тешких момената, али 
професионалношћу би их требало 
лако превазићи. Надамо се да ће нам 
се жеље остварити. 

Решили смо да конкуришемо 
заједно, јер би нам тако много лакше 
било да превазиђемо препреке које 
нам предстоје. Било је још само да 
прођемо физичке и психичке провере 
и да поред велике конкуренције 
упаднемо на списак примљених. На 
нашу велику срећу и задовољство то 
се и десило. Желимо да се захвалимо 
родитељима на неизмерној подршци 
и свима онима који нас подржавају и 
сада, у току наше обуке.

Ево прва фаза  наше обуке за 
полицајце је прошла, а затим и пракса 
у Београду. Показали смо да смо 
момци орни за посао и жељни да 
напредујемо. Надамо се да ће и остатак 
обуке проћи брзо и квалитетно. Такође 
желимо да се захвалимо свим својим 
професорима. О нашем начелнику 
Миодрагу Пераћу, који је изузетан 
човек, имамо само речи хвале. 

Велик тим људи – у руководству, 
у настави, у кухињи, у техничкој 
служби, утиче да се рад овог Центра и 
наша обука одвија несметано, стручно 
и квалитетно.

Марко и дарко Мосић

два брата
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девета класа

Имати сестру значи никада у 
животу не бити сам. Плесале смо по 
барицама, певале на киши, скакутале 
смо по парку и шутирале лишће. 
Будиле смо се са несташлуцима, 
смишљале свакојаке згоде. Ми 
делимо прошлост коју нико други с 
нама не дели.

Ми смо Драгана и Маја. Старија 
сестра Драгана има 23 године, 
а Маја 21 годину. Долазимо из 
Батајнице, приградског насеља града 
Београда. Још као мале девојчице 
биле смо нераздвојне и углавном 
су нас занимале сличне ствари. 
Заједно смо се играле, заједно смо 
училе, заједно одрастале... Иако 
смо деца разведених родитеља, то 
није утицало на нас две, већ нас је 
још више и јаче зближило. Заједно 
с мајком смо се преселиле на Нови 
Београд, где смо завршиле основну и 
средњу школу. Драгана је завршила 
средњу Угоститељско-туристичку, 
смер угоститељски техничар, а Маја 
Правно-биротехничку, смер правни 
техничар. Након завршене средње 
школе, вратиле смо се у родно 
место, где имамо доста родбине и 
пријатеља.

Иако до скоро нисмо ништа 
предузимале у вези са тим, одувек 
смо волеле униформу, полицију и све 
што та служба носи. Када смо чуле 
да је расписан конкурс за ЦОПО, 
биле смо узбуђене и радосне јер 
се указала прилика за остварење 
наших снова. У најкраћем року смо 
прикупиле сва потребна документа 
и предале у полицијску станицу. 
Месецима смо чекале на позив, 
страхујући да би могли само једну од 
нас две да приме на обуку. Напокон 
смо дочекале и тај дан! Звали су нас 
из Центра да дођемо на полагање 
квалификационог испита. 

У свему овоме смо имале подршку 
родитеља. Мајка се у почетку мало 
прибојавала, сматрајући да смо 
сувише нежне за овај посао, док је 
отац од самог почетка био одушевљен 
том идејом. Пријемни у Центру није 
био лак, али смо веровале у себе и 
своје могућности. Обе смо положиле 
и са нестрпљењем чекале почетак 
обуке. Доласком у Центар, тог 3. 
јуна 2012, наши животи су се доста 
променили. Почеле су бројне обавезе 
и активности, али и даље уграбимо 
времена за своје шале и поспане 
разговоре. Овде смо препуштене 
једна другој, чувамо једна другу и 
помажемо се. То што смо заједно у 
свему овоме, чини нас још јачим и 
повезанијим. Прву фазу школовања 
успешно завршавамо, мада имамо 
још доста тога да научимо и урадимо. 
Свој сан ћемо досањати оног дана 
кад бацимо шешире високо изнад 
нас... Заједно!

За нас две, то што смо овде 
заједно, донело нам је истинску 
блискост. То јединство је наш јавни 
имиџ. И то је сасвим природно. Ми 
смо га понеле од куће. Свака од нас 
је јединствена, баш као и свако друго 
биће, али ми смо скројене по истом 
моделу. Ми смо пришиле траке, 
дугмета, наборе и чипке – али ткање 
остаје исто. Ми смо сестре заувек!

драгана и Маја Катић

две сестре извештај из Куле
Девета класа је, за разлику од 

неколико претходних, имала срећу 
да током обуке, од 13. до 27. 11. 
2012. године, у Наставном центру 
„Кула“  не буде ни -20, ни преко + 35 
степени. Свих 154 полазника било 
је на теренској обуци, а шта су тамо 
учили, испричао нам је начелник 
класе, полицијски саветник Миодраг 
Пераћ. 

– Основни задатак обуке био је 
извођење бојевог гађања ватреним 
оружјем, а реализоване су и наставне 
јединице Примена полицијских 
овлашћења и употреба средстава 
принуде, Полицијски службеници – 
стројева обука, Одбрамбене вештине 
и обука полазника у пливању на 
базену спортског центра у Врбасу. 

Све активности током боравка 
у НЦ „Кула“ организоване су и 
изведене према Дневном распореду 
рада. Није било кршења дисциплине, 
а старешине су дужности обављале 
професионално и коректно, што 
се посебно односи на тим који је 
реализовао бојево гађање.

За здравствену заштиту и 
санитетско обезбеђење били су 
задужени др Бранка Вујић, др 
Ненад Жарковић и медицинске 
сестре Смиљка Предраговић и Вера 
Вујасин. Лекари су прегледали 65 
полазника и старешина, углавном 
због лакших здравствених тегоба.  
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Пријемни испит      

У априлу 2012. године 
Министарство унутрашњих послова 
расписало је конкурс за будуће 
полазнике 10. класе Центра за основну 
полицијску обуку, који долазе са 
подручја три полицијске управе 
– Нови Сад (80 кандидата), Нови 
Пазар (50) и Пријепоље (30). За тих 
160 места у Центру пријавило се око 
2.600 девојака и младића, у Сремску 
Каменицу је позвано око 1.500, 
квалификациони испит положило је 
око 600, а специјалистички лекарски 
преглед задовољило их је  око 500. 
Средином децембра тај број још 
није био коначан, испитна процедура 
је још увек била у току и чекало се 
формирање ранг-листе. 

– Интересовање је веома велико, 
има јако добрих кандидата и ми 
заиста можемо да изаберемо најбоље! 
– каже шеф Одсека за психолошку 
превенцију полазника и селекцију 
кандидата Радојица Зекић. – И овог 

пута смо се потрудили да што боље 
упознамо кандидате са процедуром 
пријемног испита и начином обуке 
у Центру. Наше активности почеле 
су много пре 13. августа, када је 
почео пријемни испит. Поред тога 
што су на нашем сајту постављене 
све важне и потребне информације, 
ми смо  у Новом Пазару и 
Пријепољу организовали промотивне 
трибине. У личном контакту са 
заинтересованима настојали смо да 
им све објаснимо и одговоримо на 
њихова питања. 

Мада је ово тежак и одговоран 
позив, ради се са врло различитим 
људима, у сменама, радно време често 
траје много дуже од предвиђеног, 
викендима и празницима, ипак је 
међу заинтересованима све већи број 
девојака. Оне успевају једнако као и 
њихове будуће колеге да прођу све 
препреке пре обуке и током ње. 

Многи кандидати се за испит 
припремају месецима, па и годинама. 
Пријемни испит у Центру траје два 
дана и састоји се од 5 делова, а сваки 
је елиминациони – ко падне из једног, 
не иде даље. 

Кандидати прво пролазе општи 
лекарски преглед. Ту се поред општег 
здравственог стања, проверавају 
и неки подаци који су наведени 
у условима конкурса, као што је 
минимална висина (за девојке 163, а 
за момке 170 см).

Затим се полаже српски језик – есеј 
се пише руком, писаним ћериличним 
писмом, а познавање правописа 
тестира се на компјутерима.

На основу нових, оригиналних 
тестова за психолошку 
селекцију кандидата за пријем 
у полицију, процењују се 
интелектуалне способности, 
морални интегритет, ниво опште 
културе и информисаности, као и 
карактеристике личности кандидата, 
важне за обављање полицијских 
послова. Психолошко тестирање 
је аутоматизовано (ради се на 
рачунарима). Кандидати ће моћи да 
раде тестове на свом матерњем језику 

(српски ћирилица, српски латиница, 
мађарски, албански, ромски, 
словачки, русински, румунски, 
украјински).

Провером базично-моторичних 
способности утврђује се физичка 
спремност, спретност, брзина, 
рефлекси, сналажење у простору, 
издржљивост...

Они који све ово прођу излазе на 
интервју. То је разговор који са сваким 
кандидатом води четворочлана 
комисија. Чине је представник 
полицијске управе из које долази 
кандидат, два члана су из Центра 
– један предаје неки од стручних 
предмета, а други је комуниколог. 
Четврти је психолог, из Центра или 
из Одсека за психолошку превенцију 
у МУП-у.

Трећег дана су специјалистички 
лекарски прегледи у Београду.

Процес селекције кандидата за 
пријем у ЦОПО је студиозно и добро 
припреман неколико година. Сам 
избор кандидата траје месецима. Они 
који успеју да прођу све сегменте 
овог процеса, успеју да сакупе 
довољан број бодова да се нађу на 
ранг-листи и имају стрпљења да 
дочекају резултате рангирања, могу 
бити сигурни да су заиста одабрани 
као најбољи.

Ј. о.

бирамо најбоље!
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Стручно усавршавање

Учење на даљину
У склопу увођења електронског 

учења, једне од метода обуке у 
циљу подршке систему обука у 
Министарству, до сада је спроведен 
значајан број активности – сачињен 
је Стратешки документ и План 
активности као његова допуна. На 
основу Плана активности обучени 
су кадрови – креатори наставе и 
администратори за рад на платформи за 
е-учење, Moodle, а спроведена су и два 
пилот-курса: „Вештина комуникације“ 
у јануару/фебруару и „Основни курс за 
Analysts Notebook i2“ у априлу 2012. 

У складу са Планом активности у 
Центру за основну полицијску обуку 
у Сремској Каменици, у периоду 
септембар-октобар 2012. године 
реализоване су три обуке: за будуће 
извођаче наставе на курсевима за 
креаторе наставе и администраторе 
средњег нивоа, који би, после 
иницијалне подршке ОЕБС-а, били 
способни да самостално израђују 
курсеве за потребе полиције и образују 
нове кадрове; 
обука креатора 
наставе (14 
полазника из 
МУП-а и 1 са 
КПА) и обука 
администратора 
средњег нивоа 
(за 5 полазника). 

П р е д а в а ч и 
на курсевима 
су професори 
са Природно-
математич ког факултета Универзитета 
у Новом Саду, а котренери су изУправе 

за стручно образовање. Курсеви се 
реализују уз финансијску подршку 
Мисије ОЕБС-а у Србији.

Снежана Вла

Први е-курс у МУП-у 
У МУП-у је први пут организован 

курс на којем су полицијски 

службеници искључиво путем 
интернета, учили лекције и полагали 
тестове. Петонедељни е-курс „Вештина 
комуникације“ завршило је деведесет 
четворо полицијских службеника и 
службеница, након што су 20. 2. 2012. 
положили завршни тест.  

Полазницима је пружена могућност 
да, за рачунаром, у току или ван 
радног времена, четири дана у недељи 
читају лекције. Од петка до недеље 
организовани су тестови у трајању од 
20 минута, а полазници који одговоре 
тачно на минимум 60 одсто питања 
могли су да наставе курс. Пре обуке 
организован је састанак на којем су 
полицијским службеницима додељена  
корисничка имена и у кратким цртама 
им је објашњен концепт е-учења.

Текст лекција је обогаћен 
илустрацијама, видео-снимцима и 
линковима који су у вези са темом.

У току обуке, преко форума за 
дискусију, полазници су размењивали 
утиске и информације, а у евалуационом 
упитнику су истакли да би путем 
интернета радо похађали курс страног 

језика или обуку о правним прописима.
Пројекат су организовале Управа за 

стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку и Управа за 
информационе технологије у сарадњи 
са ОЕБС-ом.

С. Вла

инжењери постали тренери
Десеторо инжењера запослених 

у Управи за везу и криптозаштиту 
МУП-а Р Србије завршило је  Курс за 
тренере у Сремској Каменици. Малој 
свечаности поводом завршетка Курса, 
30. марта 2012. године, присуствовали 
су начелник Управе главни полицијски 
саветник Владимир Кртинић, 
представници Центра за основну 
полицијску обуку – заменик директора 
Мирослав Мијаиловић и помоћник 
директора Желимир Мрдаљ. 

Полазници су се захвалили својој 
Управи што је препознала потребу за 
умећем преношења знања и вештина 
и омогућила им овакво усавршавање, 
и посебно Центру на гостопримству и 
ангажовању. 

– За инжењере је важно да знају и 
вештине комуникације и психологију. 
Сви се слажемо да ће нам оно што 
смо овде научили користити у послу 
– рекла је Марија Пећанац, једина 
полазница у групи. 

По речима госпође Наде Бањац, 
тренерице на Курсу, полазници имају 
две сугестије. Сматрају да је током 

све четири недеље рад изузетно 
интензиван, па би требало да траје 
једну седмицу дуже. Што се тиче 
техничке опремљености, мисле да би 
једна камера умногоме побољшала 
детаљну анализу часова. Све остало 
оценили су највишим оценама.

Ј. о.

Чланови Радне групе за 
увођење е-учења као једне од 
метода обуке у МУП-у Републике 
Србије, учествовали су 16. и 17. 11. 
2012. на Другој западнобалканској 
и Другој српској Moodle Moot 
конференцији о електронском 
учењу, коју су организовале Moo-
dle заједница у Србији и Хрватска 
асоцијација за отворене системе и 
интернет. Размењена су искуства 
о примени учења на даљину преко 
ове платформе. Искуство МУП-а су 
представили Снежана Вла из Управе 
за образовање и Тирон Андрић из 
ОЕБС-а, а током дискусије и Светлана 
Миладинов из Управе за образовање.

С. Вла
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искуства америчког 
полицајца

– Ко год у Америци заврши 
Академију, прво ради у патроли или као 
саобраћајни полицајац. Затим постаје 
супервизор или скида униформу и 
постаје детектив – рекао је господин 
Метју Џоунс (Мatthew Jones), виши 
полицијски саветник Министарства 
правде Сједињених Америчких Држава, 
тренутно ангажован у Канцеларији 
ICITAP-а у Београду, на почетку 
свог излагања у Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици 
5. 4. 2012. године.

Центар су овом приликом посетили 
и Шандор Хорват (Sandor Horvath), 

Адам Поржолт (Adam Porzsolt) и 
Мариана Обшуст из Мисије ОЕБС-а у Р 
Србији и Дејан Јовановић, преводилац 
у Канцеларији ICITAP-а.

Господин Џоунс, непосредан, 
једноставан и искрен, пренео је 
колегама у Центру искуства америчке 
полиције у вези са заустављањем 
возила у његовој држави (Њујорк). 
Нагласио је да процедура није иста у 
свим државама САД-а. 

– Почећемо с пуцњавом. Шта прво 
радите кад чујете пуцњеве? Желите да 
од себе направите што мању мету и 
да се заклоните. Људи не пуцају у оно 
што не виде. Адреналин расте, срце 
лупа, губите чуло слуха, сужава се 
видно поље, као да гледате кроз камеру. 
Многи кажу да тад инстиктивно 
реагују. Не. Инстиктивно се не ради 
много тога. Тада радите управо оно што 
сте врло добро увежбали. Ваше тело 
тада преузима ваша обука. 

У Њујорку, где сам ја радио, има 
доста пуцања. Многи људи имају 
пиштоље. Много наших тактичких 
процедура је исписано крвљу.

Зато је првенствени циљ полицајца 
да после смене оде кући. Ако нам је 
неко побегао, ухватићемо га сутра.

Полицајац не зна кога зауставља. За 

воланом може бити неко ко је опљачкао 
банку или убио некога.

– Ја никада нисам био у пуцњави, 
али добре навике су биле уврежене 
у мени још док сам био регрут. Код 
нас је уобичајено правило: кад год 
имате лош осећај, зовите подршку! 
Ако сте зауставили ауто и нешто вам 
се не допада, зовите колеге. Не будите 
мачо. Немојте мислити да можете сами 
решити проблем. На Менхетну смо 
имали много полицајаца. Подршка је 
могла да стигне за 30 секунди. Добро је 
ако су дошли само да се видите. 

Корисно је и јавити дежурном где 
сте зауставили возило.

– Ако процените да више не треба 
да будете љубазни према возачу којег 
сте зауставили, следе наредбе. Наша 
полиција виче и вришти. Требало 
би издавати кратке, јасне,  гласне и 
експлозивне наредбе.  

 У поподневном, практичном, делу 
радионице показано је високоризично 
заустављање у Америци, а затим и 
у Србији. По речима наших тренера 
и котренера, сам поступак и мере 
безбедности не разликују се много.  

Семинар у библиотеци  
Тек реновирана библиотека 

Центра за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, и пре него што је 
свечано отворена, постала је место на 
којем се и полазници и запослени са 
задовољством окупљају. Један од првих 
догађаја  у храму књиге била је једна 
занимљива радионица. Одржала ју је 
госпођа Хелена Нилсон, директорка 

Библиотеке Шведске националне 
полицијске академије, која је по други 
пут боравила у Центру. Јула 2011. године 
одржала је прву радионицу – Улога 
савремене библиотеке у образовању 
и обучавању полиције, а 28. и 29. јуна 
2012. другу – Интеграција модерне 
библиотеке у процес образовања и 
обучавања полиције.

Учесници су прво упознати са 
темама прошле радионице, а затим су 
госпођи Нилсон представили кораке 
који су у Центру учињени у процесу 
модернизације библиотеке. У оквиру 
практичних активности изнели су своје 
идеје и планове у вези са интеграцијом 
библиотеке у наставни процес.

Завршетак радионице, која је и овај 
пут организована у сарадњи МУП-а 
и ОЕБС-а, био је лепа прилика да се 
захвалимо господину Стигу Мансону 
за ангажовање на месту руководиоца 
Програма за стручно образовање и 
усавршавање полиције у Одељењу за 
спровођење закона. Након трогодишњег 
рада у Србији, г. Мансон се враћа  у 
Шведску носећи, како каже, најлепше 
успомене на нашу земљу и људе које је 
овде упознао.

„Завештање Стефана Немање“ 
надахнуто је говорила полазница 6. 
класе Милица Гојак.

За језик музике није потребан 
превод, па за гитару и глас Стефана 
Миликића, полазника 9. класе,  није 
било баријере. Он је свирао једну 
композицију Едварда Грига и отпевао 
једну песму, за коју је г. Мансон, и без 
превода, препознао да је љубавна.

Јасна обрадовић
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Снима се!
Двадесетак представника МУП-а 

имало је у Нишу, од 5. до 8. 8. 2012, 
прилику да се нађе пред камером и 
микрофоном у рукама новинара, а 
затим да чује, види и добије стручно 
мишљење о свом наступу у медијима. 
Људима који у свом послу на било који 
начин сарађују са јавношћу или се 
баве комуникацијом, двоје искусних 
новинара, Биљана Степановић и 
Миша Весић, пружили су одговоре 
на низ корисних и занимљивих 
питања. Током радионице „Сарадња 
са медијима и медијска стратегија“ 
било је речи о разликама између 
појединих врста медија, о томе како 
размишљају новинари, о правилима 
комуникације са њима, па и о 
могућем „минирању“ догађаја.

– Могли смо да видимо примере 
добрих и лоших наступа у јавности, а 
дискутовало се о томе како одржавати 
добре односе са новинарима, како 
задобити поверење новинара као и о 
“триковима које новинари користе“ 
и могућим злоупотребама – каже 
Наташа Малешевић која у Центру 
предаје Вештину комуникације. – 
Посебна пажња се обраћала на разне 
облике комуникације, односно на 
понашање у медијима (стил говора, 
говор тела). Након снимка обављеног 
разговора сваки полазник је могао да 
уочи невербалне сигнале којих можда 
није био свестан. Иако су гестови 
углавном несвесни, припремом за 
јавни наступ се могу контролисати.

Оно што као закључак можемо 
извести је да треба имати на уму да 
је углед наше институције у јавности 

од општег значаја и да га морамо 
градити, а медији су за то одлично 
средство, ако их правилно користимо.

наставак сарадње
Семинар „Ангажовање полиције 

на демонстрацијама и спортским 
манифестацијама“ у организацији 
Фондације „Ханс Зајдел“ за Србију 
одржан је у Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици 19. и 20. септембра 2012. 

– Ово је наставак истоименог 
семинара који је одржан у априлу 
прошле године. Као и претходни 
пут, циљ организатора је размена 
искустава из праксе и детаљније 
упознавање са методолошким 
приступом примене савремених 
средстава приликом ангажовања 
полиције на демонстрацијама, 
као и представљање савремених 
техничких средстава које користе 
јединице за подршку на оваквим 
манифестацијама. Предавач је био 
руководилац Јединице за подршку у 
Нирнбергу, господин Хајнц Присман 
(Heinz Priessmann) – испричала нам 
је Зорка Ловре, задужена за односе 
Центра са јавношћу.

Учесници су били из неколико 
организационих јединица МУП-а: 
Управе за образовање, ЦОПО-а, 
КПА, Жандармерије и полицијских 
управа за три града – Београд, Ужице 
и Нови Сад. 

– Имао сам прилику да 
присуствујем и прошлом семинару 
– каже Саша Пишчевић котренер 
за Послове овлашћења. – И прошле 
године, и сада, могли смо да видимо 
како немачка полиција поступа 
на демонстрацијама и спортским 

манифестацијама. Поред тога, овакви 
семинари су прилика и да уочимо 
разлике између држава и  народа. Не 
бих рекао да су Немци по природи 
културнији од нас, мада по понашању 
њихових навијача тако изгледа. Од 
50 демонстраната, на полицију буде 
бачена једна каменица. Разлика је у 
томе што су код њих казне драстичне. 
Тамо и деца знају шта се не сме.  Уз 
то, спортски клубови су им приватни 
и деполитизовани.   

Господин Присман је истакао 
значај њихове Јединице за 
обезбеђење доказа, која има јако 
добру опрему, технику, монтажу... 
Како је рекао, он би се пре одрекао 
куповине новог аутомобила, него 
камере за ову јединицу. 

Посебну пажњу посвећују 
усавршавању, па је 20 % радног 
времена предвиђено за учење и 
увежбавање.

На савезном и на покрајинском 
нивоу формиран је Центар за 
информације о ангажовању полиције 
на демонстрацијама и спортским 
манифестацијама. То им омогућава 
да имају све потребне податке о 
навијачким групама: колико их долази 

на одређену утакмицу, одакле, како, 
који су им збратимљени клубови, 
затим каква је служба обезбеђења и 
све остало што је потребно за ваљан 
рад полиције.

Од недавно и у нашој земљи 
постоји Национални фудбалски 
информациони центар.

Јасна обрадовић
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особа од поверења
Стручне консултације на тему 

„Увођење особе од поверења у сектор 
безбедности у Републици Србији“ 
у организацији Мулти сектор ског 
координационог те ла Владе које је 
задужено за спровођење Националног 
акционог плана за примену Резолуције 
1325 Савета безбедности Уједињених 
нација – Жене, мир и безбедност 
у Републици Србији (2010-2015) и 
Агенције Уједињених нација за родну 

равноправност и оснаживање жена 
(UNWOMEN), одржане су од 8. до 10. 
октобра 2012. године у Ловачком дому 
„Каштел Ечка“. Међу учесницима су 
били представници Министарства 
унутрашњих по сло ва, Министарства 
одбране, Упра ве царина, Безбедносно-
информативне агенције и Управе за 
извршење кривичних санкција који се 
баве контролом законитости у раду, 
заштитом права запослених, заштитом 
од злостављања на раду и психолошком 
превенцијом.

Скуп су отвориле председница 
Мултисекторског координационог 
тела Весна Николић и повереница 
за заштиту равноправности Невена 
Петрушић, чији је заједнички 
закључак да је неопходна стална 
размена информација, као и едукација 
о дискриминацији и постизању 
равноправности у свим областима, 
а посебно у родним питањима. 
Весна Николић је посебну пажњу 
посветила механизмима за заштиту 
од дискриминације, говорећи о оним 
који су већ успостављени Законом 
о заштити од злостављања на раду, 
са освртом на лице за подршку, 
Националним акционим планом за 
примену Резолуције 1325 – особа од 
поверења и колега за подршку, по 
угледу на вид психолошке превенције 
у Министарству унутрашњих послова.

Представници поверенице за 
заштиту равноправности и за-
штитника грађана дали су допринос 
овим консултацијама, излажући 
искуства о постојећим механизмима 
за родну равноправност и заштиту од 
дискриминације.

Стручна расправа била је посвећена 
начину увођења особа од поверења, као 
једног од механизма за постизање родне 
равноправности у сектору безбедности, 
односно успостављању особе која по-

средује, саветује и предузима ме ре ради 
решавања конкретних спорних питања 
из области родне равноправности и 
дискриминације.

Особа од поверења, као 
институционални механизам пред-
виђен Националним акционим планом 
за примену Резолуције 1325 по 
угледу на механизам Министарства 

унутрашњих по сло      ва колеге за 
подршку, те су представници овог 
Министарства, између осталог, били у 
прилици да износећи своја искустава 
допринесу разматрању могућности 
увођења овог или сличног механизма у 
остале државне институције.

С. П.

нове методе заштите
Национални тренинг-центар 

Сектора за ванредне ситуације у 
МУП-у организовао је у ЦОПО-у 
Обуку начелника штабова за ванредне 
ситуације. Прва група – 23 полазника, 
односно начелника окружних, градских 
и општинских штабова за ванредне 
ситуације, била је у Сремској Каменици 
од 10. до 12. октобра. Последња, седма, 
ће завршити обуку у децембру 2012. 

На почетку обуке, начелнике су 
поздравили заменик начелника Сектора 
за ванредне ситуације Ђорђе Бабић 
и представник ЦОПО-а, помоћник 
начелника Желимир Мрдаљ.

– Полазници ће моћи да 
употпуне знање из области заштите 
и спасавања људи и материјалних 
добара у елементарним непогодама и 
другим несрећама у складу са новим 
„Упутством о методологији израде 
процене угрожености и планова 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама“ – објаснио нам је 
начелник Националног тренинг-центра 
Александар Лазаревић. 

– Иако већина полазника има 
дугогодишње искуство, неопходно 
је да се упознају са новинама које 
прописује ово Упутство – каже Стево 
Тубић, помоћник начелника Управе 
за управљање ризиком Сектора за 
ванредне ситуације. – Ова област је 

важна и захтевна. Морамо бити спремни 
за руковођење у свим опасностима, 
а има их 12 – девет природних и три 
техничко-технолошког карактера.

Ј. о.
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брига о запосленима

Четврта класа Курса за примарну 
психолошку превенцију – подршка 
колеге провела је пет дана (19 – 

23. 11. 2012) на обуци у Центру 
за  основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици. Курс организују 
Управа за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и 
науку и друге организационе јединице 
МУП-а. Међу полазницима ове класе 
било је двадесет троје полицијских 
службеника организационих једи-
ница Дирекције полиције и Сектора 
за ванредне ситуације. Првог дана 
обуке поздравили су их Снежана 
Нововић, помоћница начелника 
Управе за стручно образовање, 
оспо собљавање, усавршавање и 
науку; Дејан Живаљевић, помоћник 
начелника Управе полиције; Алек-
сандар Лазаревић, начелник На-
ционалног тренинг-центра – Сектора 
за ванредне ситуације и Наташа 
Малешевић, руководитељка Курса, 
психологица у ЦОПО-у. 

Током предавања и у радионицама 
обрађене су занимљиве и корисне 
теме: Стрес, каква оптерећења су 
уобичајена код нас и које реакције 
виђамо – примери из Бригаде, 
Улога руководилаца и улога колега 
за подршку, Практични примери 
из свакодневног рада, Правна 
регулатива, Лична искуства 
полазника... Настава у току обуке 
је реализована кроз теоријска 
предавања које прате вежбе у 

групама и практични део - вођење 
индивидуалних и групних разговора.

– Свима нам је добро познато 
са каквим ризиком, стресом и 
оптерећењем полицајци и ватрогасци 

спасиоци проводе радни век. 
Шта год да се предузме од мера и 
механизама за њихову заштиту, чини 
се недовољно да би та заштита била 
потпуна – рекао је на затварању 
Курса мр Божидар Оташевић, 
заменик начелника Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, уса-
вршавање и науку. – Са вама који 
данас завршавате обуку, у МУП-у 
има скоро 150 колега за подршку. 
Могло би се слободно рећи – једна 
мања армија људи који умеју и 
добровољно прихватају да буду део 
система бриге о запосленима.

Господин Живаљевић је честитао 
полазницима на успешно завршеној 
обуци и поделио им цертификате и 
заједничке фотографије.

Следеће две класе, 5. и 6. 
обучавале су се у Наставном центру 
„Авала“ – у новембру и децембру 
2012. 

Етика јавних службеника
Специјалистичка обука „Етика 

за јавне службенике“ у организацији 
Центра за безбедносне студије и 
уз подршку Краљевине Шведске, 
почела је 13. септембра и траје до 27. 
децембра 2012. године. То је један 
од видова техничке припреме за 
чланство у Европској унији. Настава 
се одржава једном недељно, по два 

часа. Обука је модуларна, користе 
се савремена наставна средства 
и различите методе, а ради се  
индивидуално и у групама. 

Међу полазницима су и двојица 
наших колега – Јован Перовић, шеф 
Одсека за израду и развој наставног 
плана и програма и стандарде 
евалуације и Милорад Петковић, 
тренер за обуку ментора координатора 
и полицајаца ментора. Обојица се 
слажу да су предавања, радионице и 
дискусије конструктивне, занимљиве 
и корисне. Издвојили су неколико 
тема: Субјективни и објективни 
морал, Развојне перспективе и 
етика, Узбуњивање (пиштаљка), 
Професионална одговорност и 
дистрибуција правних услуга...

Учесници специјалистичке обуке 
су представници: Републичког 
тужилаштва,  МУП-а Србије, Пореске 

управе, Скупштине Војводине, 
Генералштаба ВС, омбудсмани и 
других јавних служби. Предавачи су 
проф. др Александар Фатић, проф. др  
Јован Бабић, проф. др Војин Ракић и 
др. Међу високим представницима 
Европске уније који присуствују 
предавањима је и амбасадор Финске 
у Србији, Њ. е.  Pekka Orpana.

Професор др Фатић је,  пред 
свим полазницима и амбасадором 
Финске у Србији, констатовао да се у 
МУП-у најдаље стигло у реформама, 
што су потврдили и представници 
ЕУ. По завршетку специјалистичке 
обуке додели цертификата ће 
присуствовати високи европски 
званичници.

Ј. о.
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Ментори координатори

Четврти национални семинар 
ментора координатора који прате рад 
полазника основне полицијске обуке 
док су на практичној и стручној  
обуци одржан је 5. 12. 2012. године у 
Центру за основну полицијску обуку 

у Сремској Каменици. Организован 
је у сарадњи ЦОПО-а са Дирекцијом 
полиције. Циљ Семинара је био 
размена искустава и унапређење 
ефикасности наставног процеса 
практичне и стручне обуке као и 
форум за дискусије о позитивним 
и негативним догађајима из праксе, 
постојећим проблемима, процени 
успешности у примени практичне 
и стручне обуке, методолошкој 
стандардизацији, информисање 
о новим, битним догађајима као 
и успешности трансфера знања 
полазника.

Поред ментора координатора 
из шест полицијских управа: за 
Град Београд (20), Нови Пазар 
(4), Пријепоље (4), Нови Сад (3), 
Врање (2) и Лесковац (2), Семинару 
су присуствовали и полицијски 
саветник Бранко Видаковић из 
Управе полиције, полицијски 
саветник Милан Блануша из Управе 
граничне полиције, самостални 
полицијски инспектор Бранислав 
Симоновић из Управе саобраћајне 
полиције, главни полицијски 
саветник Славица Радовановић 
из Управе за стручно образовање, 

оспособљавање, усавршавање и 
науку и полицијски саветник Стеван 
Стојановић из Полицијске управе за 
Град Београд.

Сви учесници су изјавили да је 
Семинар био занимљив, динамичан 
и интерактиван уз образложење 
да су имали могућност да размене 

искуства, искажу своје мишљење 
и сугестије и укажу на проблеме са 
којим су се сретали у досадашњем 
раду, као и да су сви активно 
учествовали у извођењу заједничких 
смерница за побољшање рада. 
Такође, изјавили су да семинар 
није био сувопаран (теоријски) већ 
заснован на искуствима из праксе 
и да обухвата цео процес – почев 
од селекције полазника, начина 
усвајања знања и вештина, до 
полагања стручног испита. 

ЦОПО ће у сарадњи са Управом 
полиције наставити да организује 
овај семинар, како би се разменила 
искуства, унапредила знања 
и побољшао квалитет рада, с 
обзиром да нам је заједнички циљ 
да будући полицијски службеници 
након положеног стручног 
испита имају  применљива знања, 
изграђене професионалне ставове 
и способност коришћења вештина, 
што гарантује успешан самосталан 
рад и извршавање послова у складу 
са постављеним захтевима и 
задацима. 

Саша антић

Сви учимо!
У нашем Центру не уче само 

полазници стране језике, већ и колеге. 
Жеља за личним усавршавањем, 
али и потреба како на послу, тако и 
у приватном животу је била велики 
мотив за пријављивање на курсеве, 
понуђене у јануару. Радници 
ЦОПО-а али и ПУ Нови Сад, имали 
су могућност да се одлуче за један 
од понуђених језика: енглески или 
немачки.

Неочекивано, али на опште 
задовољство професорица Сање, 
Тање, Драгане и Борке, велик број 
колега се пријавио на „конкурс“. 
У фебруару су формиране четири 
групе полазника, две за енглески и 
две за немачки. Пошто је коначно 
све било спремно, а полазници 
нестрпљиви да што пре проговоре, 
први часови су одржани 6. фебруара. 
Тако је заживео један необичан вид 
наставе, где колеге предају колегама, 
где се „ђаци“ професору обраћају са 
„ти“, где бројчана оцена није мотив 
за учење, где се час на инсистирање 
„ђака“ често продужи, па траје дуже 
од 45 минута, где ђаци добровољно 
уче...

Све ове чињенице су нас навеле да 
упитамо наше колеге, који је основни 
разлог због којег су се одлучили да 
долазе на часове страног језика. 

Навешћемо њихове одговоре.

Учим енглески:
Љутица Флорић: ...због уса-

вршавања на професионалном пољу.
Зорка Ловре: ...да бих могла да 

причам и да се дописујем са мојим 
пријатељима из Норвешке.

Лазо Радан: ...зато што нисам 
када је било време за то.

Драгана Вукша: ...јер имам жељу 
за сталним усавршавањем.

Дејан Миланковић (ПУ Нови 
Сад): ...пошто мислим да ми се 
сваким даном све чешће јавља 
потреба за њим.

Кристина Бранковић (ПУ Нови 
Сад): ...јер сматрам да може да 
ми помогне да се снађем у свакој 
ситуацији, на путовањима, при 
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избору и читању литературе, а такође 
мислим да је човек много богатији 
знањем више језика.

Драгана Милидраговић (ПУ 
Нови Сад): ...јер у овом периоду мог 
живота желим нешто позитивно да 
радим на себи и свом образовању.

Слађана Кнежевић (ПУ Нови 
Сад): ...зато што га волим. Желим 
да усавршим знање енглеског језика 
и да усавршим конверзацију са 
странцима.

Учим немачки:
Немања Радовић: ...зато што мој 

рођени брат са породицом живи 
у Немачкој, а због нискобуџетних 
авиокомпанија имам могућност 
да чешће одлазим у посету. Још 
један разлог што желим да учим 
немачки, јесте тежња за личним 
усавршавањем. Поред ових почетних 
разлога, током наставе сам учврстио 
жељу за учењем, захваљујући Борки, 

која организује фантастичне часове. 
Надам се да ће овај почетни полет 
бити одржан веома дуго.

Драган Пауњеловић: ...јер ми 
то представља изазов; због посла; 
ради моје деце, која ће га вероватно 
учити; што више знаш – више 

вредиш. Између енглеског 
и немачког, ипак сам се 
одлучио за немачки. 

Наташа Микарић: 
...јер је веома квалитетна 
настава и веома 
добра атмосфера на 
часовима. Очигледна је 
мотивисаност тренера, а 
и полазника. Осим тога 
видан је и брз напредак, 
како у граматици, тако и у 
конверзацији. 

Јасна Обрадовић: 
...пошто ме је на то 

подстакла наша 
„учитељица“ Борка. 

Немачки сам 
учила као други језик 
у гимназији, али без 
имало воље. Био ми 
је ружан, груб, тежак. 
Курс је већ увелико био 
почео када ме је Борка 
једног дана одвела  у 
учионицу и прешла са 
мном све лекције које 
сам до тад пропустила. 
Испоставило се да је у 
праву кад каже да нема 
потпуног заборављања. Уклопила 
сам се у групу. Трудила сам се да не 

пропустим ни 
један час, кад 
год је то било 
могуће.

Да ми је 
неко рекао 
да ћу једном 
учити немачки 
д о б р о в о љ н о 
и то са 
задовољством, 
не бих веровала! 
И за мене саму 
је то још увек 
н е в е р о ват н о ! 
Мислим да 
би ми знање 

немачког могло користити у послу.
Драган Шкарић: ...имам много 

аикидо пријатеља у Немачкој. Често 
се виђамо и дружимо на семинарима, 
више пута сам био код њих, тако да 
ми је немачки језик  постао близак. 
Почео сам га самостално учити, а чим 
је у школи организован курс, одмах 
сам се са одушевљењем пријавио.

Дејан Милојевић (ПУ Нови 
Сад): ...да бих унапредио своје 
знање. Знањем страних језика се 
лакше комуницира са страним 
држављанима, а на тај начин се 
подиже и углед службе.

Мр Дејан Илин (ПУ Нови Сад): 
...због личног и професионалног 
усавршавања, комуникације у 
иностранству, стицања сертификата 
и евентуалног учешћа у стручним 
међународним тимовима у оквиру 
МУП-а.

Игор Станковић (ПУ Нови Сад): 
...волим да учим стране језике и 
мислим да ће ми користити како у 
служби тако и у приватном животу. 
Мислим да је немачки језик који ће 
се у блиској будућности још више 
користити у Европи.

Курс обухвата 68 часова. Наши 
вредни ђаци, њих 30-ак, су половину 
одслушали и успешно су савладали 
градиво „првог полугодишта“. 
Желимо им пуно успеха и у следећем.

Професорице страних језика
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Човек је друштвено биће, што 
значи да има потребу да буде у 
контакту са другим људима и да 
са њима комуницира. Одакле онда 
толико сукоба међу људима? 

У интеракцији са другима 
постоји неколико врста понашања, 
која прате одговарајуће емоције. У 
истој ситуацији различите особе 
могу различито да реагују. Од начина 
њиховог реаговања зависи даљи ток 
комуникације.

Најчешћа три типа реакција у 
конфликтној ситуацији су: нападачка, 
повлачећа и самопоуздана реакција.

Агресивна – нападачка реакција 
је начин реаговања у конфликтној 
ситуацији, када особа води рачуна 
само о задовољавању својих потреба, 
на груб (агресиван) начин, док се 
потребе друге стране не узимају у 
обзир. 

Речником трансакционе 
анализе, основна позиција  и 
порука у изражавању себе је: ЈА 
сам ОК, ТИ ниси ОК. Особа која 
се агресивно понаша, не поштује 
друге и контролише их зарад личних 
интереса.

Пасивна (повлачећа) реакција 
је начин реаговања у конфликтној 
ситуацији, када се особа мири 
и прихвата ситуацију која јој је 
наметнута, иако јој то не одговара, 
при чему више води рачуна о другоме 
него о себи.

Основна позиција и порука у 
изражавању себе је: ЈА нисам ОК, 
ТИ си ОК.

За разлику од ових образаца 
понашања које смо научили и 
усвојили, постоји и асертивно 
реаговање које се такође стиче у току 
живота, учи се, усавршава и мења.

Асертивност и асертивно 
понашање су термини коришћени у 
стручној психолошкој литератури, 
а на нашим просторима у скорије 
време постају део свакодневног 
језика. На енглеском језику asser-
tive и asertive behaviour – значи 
поуздан, самопоуздано понашање. 
Не постоји адекватан превод 
термина асертивност на наш језик, 
али можемо рећи да бити асертиван 
подразумева знати како се заузети 
за себе, своја права, како избећи 
манипулацију у комуникацији, како 
упутити, али и прихватити  критику 
и сугестију, како похвалити другог 
и како примити похвалу. Асертивна 
порука изражава, описује, особу 
и изречена је без двоумљења, 
понижавања или деградирања. 
Асертација укључује уважавање, 
али не и снисходљивост која води 
у субмисивно (покорно) и сервилно 
понашање. Асертација укључује 
самопоштовање једнако поштовању 
права друге особе. 

Особа која се понаша асертивно 
познаје и поштује права друге особе, 
а то значи да дозволи другима да буду 
самоодговорни, не тражи од других 
да се правдају због сопствених 
избора, допушта другима да сами 
поставе границу у односу на другог, 
пусти другога да се предомисли, 
дозволи другоме да је погрешив и да 
сам за то одговара, не манипулише 
одбацивањем или наклоношћу како 
би контролисао туђе понашање, не 
тражи од других да „читају мисли“.

Обуку асертивне комуникације 
изводе психолози и педагози 
који су завршили инструктивни 
асертивни тренинг. Као и сваки 
други, и овај тренинг се састоји у 
увежбавању одређених вештина – 
изражавање сопствених потреба, 
заузимање за сопствена права, 
давање позитивних и негативних 
повратних информација, одбијање 
неприхватљивих захтева. 

Међутим, није лако бити 
асертиван. Потебно је доста вежбе, 
као и за сваку добро савладану 
вештину. Асертивност неки људи 
често поистовећују са агресивношћу. 
Главна разлика је у томе што 
асертивна особа не остварује своја 
права и интересе тако што чини 
штету другим људима, док агресивна 
особа то чини.

У Центру за основну полицијску 
обуку полазници се између осталог 
обучавају како да асертивно  реагују 
у проблематичним ситуацијама 
полицијске праксе, али и у животу 
уопште.

наташа Малешевић

реч психолога

асертивно  понашање
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Усред кишног пролећа, један 
викенд је синуо. Петроварадинску 
тврђаву обасјало је 19. и 20. маја 
2012. године и Сунце и Фестивал 
оптимизма – Baby Exit. Овим дечијим 
фестивалом 11. пут је обележен 
Светски дан породице (15. мај). Ове 
године је организован под слоганом 
„Престоница дечије културе“, па 
је на штанду Центра за основну 
полицијску обуку из Сремске 
Каменице била организована и 
радионица „Разговарај – не ударај!“

– Циљ ове радионице је да 
се код деце учесника подстакне 
комуникација, грађење 
складног међуљудског односа, 
равноправности, прихватања, 
уважавања, поштовања и сарадње 
кроз упознавање и уочавање 
сличности и разлика, као 
једне од најчешћих препрека у 
комуникацији – испричала нам је 
Наташа Малешевић, психологица и 
тренерица Вештине комуникације у 
Центру. – Учесници су на крају могли 
да открију које их особине красе, 
а које су им заједничке; да увиде 
по којим особинама се разликују; 
да се међусобно упознају кроз 
суочавање тих сличности и разлика; 
да открију најчешће неспоразуме у 
комуникацији и коначно, да увиде да 
су разлике богатство, а не препрека. 
Добра комуникација ће свакако 
допринети и  спречавању вршњачког 
насиља. 

Ова радионица је организована 
оба фестивалска дана, по 30-ак 
минута, па је захтевала и стрпљење 
и учешће родитеља. Интересантно 
је било једно запажање госпође 
Малешевић у вези са њиховим 
понашањем.

– Родитељи 
су били позвани 
да напишу лепе 
речи и мисли које 
им тада падну на 
памет. Ако узмемо 
у обзир колико је 
било посетилаца а 
колико остављених 
порука, треба 
да се запитамо 
шта ми одрасли 
тражимо од деце 
и какве им захтеве 
постављамо, а 
шта им и колико 
показујемо и 
нудимо као модел 
понашања. Важно 
је нагласити да модел понашања 
деце (и према другој деци и према 
себи) најчешће представља модел 
по којем су организовани односи 
између родитеља међусобно и 
других одраслих. 

Једана српска пословица гласи 
„Покажи, па тражи!“

Мноштво малих посетилаца
Полазници 6. и 8. класе и запослени 

у ЦОПО-у привукли су велик 
број посетилаца Улице професија, 
програмске целине Фестивала у којој 
се млади упознају са различитим 
занимањима. Посетиоци су могли 
да чују информације о условима 
уписа у Центар, да сазнају како се 
обучавају будући полицајци, да виде 
део опреме која се користи у обуци 
полиције, а наше девојке и младићи 
приказали су им различите технике 
самоодбране и примену полицијских 
овлашћења.

Поред различитих задужења која 
су имали на штанду, наши полазници 
су и  помагали полицијским 

службеницима ПС Петроварадин у 
обезбеђењу Фестивала. 

– За децу предшколског узраста 
смо и ове године припремили 
радионицу „Полиција твој пријатељ 
и заштитник“ – рекла нам је Зорка 
Ловре задужена за односе Центра са 
јавношћу. – Малишани су уживали 

бојећи, остављали су нам своје 
цртеже и тако „заслужили“ свој 
примерак Бојанке. Дружећи се са 
нашим полазницама и полазницима 
као и са ликовима из Бојанке, 
малишани су имали могућност да 
упознају и прихвате полицајце као 
своје пријатеље и заштитнике. 

– Јако ми је драго што сам 
учествовала и у овој манифестацији 
– каже Неда Томић 6/4. – Било је и 
занимљиво и корисно. Као дежурна 
на штанду, имала сам свечану 
униформу. Како та униформа 
добро делује! Тера те да подигнеш 
нос. Порасло ми је самопоуздање. 
Осећала сам се издвојено, свечано, 
господствено. 

Промоцији МУП-а допринели 
су и представници саобраћајне 
полиције ПУ Нови Сад који су свој 
рад и део опреме представили на 
штанду непосредно поред Центра.

Ј. о.Шестогодишњи Арнолд се био изгубио, 
али се све срећно завршило

разговарај, не ударај!
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Шта деца знају  
о саобраћају?

У Основној школи „Светозар 
Марковић Тоза“ у Новом Саду, 
одржано је 12. 5. 2012.  Окружно 
такмичење „Шта знаш о саобраћају?“ 
под покровитељством Ауто-мото савеза 
Србије, Друштва педагога техничке 
културе Србије и Министарства 
просвете.

Седморо полазника 6. класе и један 
тренер за област Безбедност саобраћаја 
учествовали су у организацији 
такмичења. Организатор је за главног 
судију именовао главног полицијског 
инспектора Данила Аврамовића, а 
за судије –  полазнике Центра: Наду 
Ћурковић, Милицу Жугић, Младена 
Ћоровића, Петра Симића, Радоја 
Стешевића, Ивана Весковића и Немању 
Марковића. 

У оквиру такмичарског дела, 
учествовао је укупно 61 ученик и сви 
су показали задовољавајући ниво 
теоретског и практичног знања и 
вештинa у саобраћају.

Такмичење је протекло у коректном 
надметању, без кршења правила и 
дисциплине, па приговора и жалби у 
току и након такмичења није било. 

– По завршетку такмичења, 
непосредни организатор нам се 
захвалио на помоћи, истакао да смо 
својим учешћем дали велик допринос 
квалитету такмичења и одао нам 
признање на непристрасности, 
стручности и професионализму 
приликом суђења – рекао нам је 
господин Аврамовић. – Ово такмичење 
је иначе стални облик саобраћајног 
васпитања и образовања ученика 
основних школа и обухвата разноврсне 
активности у оквиру којих се ученици, 
реализацијом редовног програма и 
ваннаставних садржаја у области 
саобраћајно-техничке културе, 
припремају за безбедно учешће у 
саобраћају. Ова такмичења подстичу 
основце да уче правила и усвајају 
вештине безбедног понашања у 
саобраћају, што ће допринети њиховој 
личној и општој безбедности. Деца 
имају прилику да покажу домете у 
знању и вештини чувања свог и туђег 
здравља, живота и имовине. Ученици 
могу да остваре и право учествовања 
на вишим нивоима, до међународног 
такмичења.

Ј. обрадовић Шта деца знају о саобраћају?

Baby Exit
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дружење и учење
Поводом Дана безбедности 

деце у саобраћају, овог маја смо 
се дружили са предшколцима из 
Вртића „Мрвица“ Предшколске 
установе „Радосно детињство“ 
из Новог Сада. Били смо њихови 
гости 22. и 31, а четрдесет седморо 
малишана, њихове васпитачице, 
сараднице Софија Дујић и Тања 
Драгичевић и педагогица Жеља 
Милановић, провели су једно пре 
подне, 24. 5. 2012, у нашем Центру. 
Деца старијег и најстаријег узраста 
(припремне групе) су се дружила са 
представницима ЦОПО-а, показала 
шта знају о саобраћају и видела како 
се постаје полицајац.

Утисци деце
Стефан:  Допало ми се што смо 

се возили у полицијском аутобусу.
александар: Видели смо кад 

су тренирали у сали и гледали смо 
филм о саобраћају.

анђела: Било је лепо што су 
били добри. Свидела ми се полицајка 
Милица.

драгољуб: Добро је што су 
тренирали и биће све бољи и бољи. 
Допао ми се затвор. И свидео ми 
се полицајац Немања. И Душан са 
сивом косом.

ана: Допало ми се што су нам 
све показали. И кавез за лопове! 

Мина: Допало ми се како су били 
лепо обучени и свиделе су ми се 
полицајке Милица и Маријана.

Милорад: Свидела ми се сала 
и њихова питања. Били су врло 
васпитани што су нам дали поклоне.

Елена: Ишли смо у шетњу и 
гледали смо саобраћајни филм. 
Свиђа ми се полицајка Маријана.

Матија: Свидела ми се теретана 
и хтео сам да дижем тегове и свидео 
ми се велики момак Немања.

Ј. о.

У Вртићу „Мрвица“

У Центру
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Заједно смо јачи

дружење са најмлађима
На овогодишњим Змајевим дечијим играма, од 6. до 

10. јуна 2012, Центар за основну полицијску обуку је 

имао свој штанд на којем смо посетиоцима представили 
професију полицајац, разговарали о саобраћајној култури 
и безбедности деце у саобраћају. Поред тренера и 
других запослених, у ову промоцију били су укључени 
и полазници Центра. На штанду је дежурало двоје, а 
десеторо полазница и полазника у свечаним униформама 
је учествовало у веселој поворци која је прошетала од 
Дунавске улице до Трга слободе.

Поред тога, Центар је и ове године помогао Змајевим 
дечијим играма да  се у Новом Саду, Сремској Каменици 
и околним местима реализацију предвиђени програми. 
Свечано отварање Игара било је у дворишту Змајеве куће 
у Сремској Каменици.

Срца у хармонији
Преко 1.000 уче сника из Ср би је, региона и Ев ропе било 

је на интернационалном инклузивном хорском фестивалу 
„Срца у хармонији“ (Hearts in Harmony), који је одржан 
од 16. до 18. јуна 2012. године. Фестивал је подржала 
Европска омладинска хорска асоцијација, а јединствен 
је по томе што промовише и обухвата наступе младих 
уметника и извођача са посебним потребама. Наступили 

су ученици музичких школа, соло певачи средњошколци, 
оперски певачи и вокалне групе у Београду, Новом Саду 
и Сремским Карловцима.  

За успешну реа лизацију свих де шавања било је не-
опходно анга жо вање волонтера. Удружење грађана 
Вера Љубав Нада, у сарадњи са Војвођанском хорском 
асоцијацијом VOCA и Европском хорском асоцијацијом 
„Europa Cantat“ позвали су зато десетак по лазника Центра 
за основну полицијску да својим ангажманом допринесу 
реализацији овог догађаја у нашем граду и у Карловцима.

– Било је корисно, занимљиво и лепо што смо имали 
прилику да допринесемо остварењу овог  необичног 
фестивала – рекла нам је Милица Гојак, полазница 6. 
класе Центра. – Мислим да смо и ми испунили очекивања 
организатора који су тражили да волонтери буду добро 
расположени, комуникативни, сналажљиви, спремни да 
раде у тиму и упознају нове  људе. 

За наше полазнице и полазнике, ово је била и прилика 
да примене стечене комуникацијске вештине и знање 
страних језика, да у непосредном конктакту са особама 
са инвалидитетом развију емпатију, уклоне евентуалне 
личне предрасуде и стереотипе и схвате колико је 
солидарност важна за развој квалитетног друштва у 
целини.

Ј. о. и З. л.
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Заједно смо јачи

„Путокази“
 Средњошколци који би желели 

да постану полицајци имали су 

могућност да сазнају како се долази 
до тог циља на 8. Међународном 
Сајму образовања „Путокази“, 
одржаном у Новом Саду од 1. до 3. 
марта 2012. године. Међу средњим 
школама и високошколским 
установама из наше земље и региона, 
представљен је и МУП Р Србије, на 
чијем штанду су сва три дана били  
полазницe и полазници 7. класе 
ЦОПО-а, студенткиње и студенти 
КПА, представници Управе за 
стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку, припадници 
Интервентне јединице 92, 
Противтерористичке јединице, 
Специјалне антитерористичке 
јединице и Жандармерије.   

Посетиоци су имали прилику 
да сазнају све што их је занимало 
– од уписа у Центар и на КПА, 
до хоризонталног и вертикалног 
напредовања у оквиру Министарства.

На централној презентацији, 

другог дана Сајма, у Конгресној 
сали Мастер центра, о организацији 
Министарства и образовању у МУП-у 
говорили су: заменица начелника 
Управе за образовање Снежана 
Нововић, заменик директора ЦОПО-а 
Мирослав Мијаиловић, продекан 
за наставу на Криминалистичко-
полицијској академији доц. др 
Горан Бошковић и шеф одсека у 
Центру за специјалистичку обуку 
и усавршавање полиције Ранко 
Ђурашковић.

Господин Никола Божиновић, 
из Кабинета помоћника министра, 
задужен за односе са јавношћу, истакао je као један од значајних 

задатака, овакав начин представљања 
полицијске обуке и образовања 
младим људима, заинтересованим и 
мотивисаним за рад у полицији.

– Наши овогодишњи гости били 
су средњошколци из општина Сента, 
Бачки Петровац и Алибунар – рекла 
нам је директорка Центра Биљана 
Пушкар, која је у плавој сали Центра 
поздравила ђаке и њихове пратиоце. 
– У сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за образовање, 
управу и националне заједнице 
организовали смо посету 50 девојака 
и младића, наших потенцијалних 
полазника.  После обиласка Центра, 
они су присуствовали централној 
презентацији на Сајму образовања и 
посетили наш штанд.

Ј. о.

Учесници уметничког дела програма 
били су сјајни ученици Школе певања 

Александре Радовић – Горица Шутић и 
Борис Суботић.
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дани отворених врата     
У оквиру Пројекта „Подршка већем укључивању 

националних мањина у полицијску службу Републике 
Србије“, у Центру за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, од 5. до 7. 11. 2012.  боравило је 56 
потенцијалних кандидата за упис на основну полицијску 
обуку из Прешева, Бујановца и Медвеђе. 

Пројекат је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији 
у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 
Републике Србије, а уз финансијску продршку Амбасаде 
Савезне Републике Немачке.

Пројекат обухвата и донацију за проширење 
софтверских капацитета за полагање квалификационог 
испита на додатних 20 рачунара чиме се знатно убрзава 
полагање испита. 

Споразум о донацији потписали су, 6. 11. 2012. године,  
в. д. шефа Мисије ОЕБС у Србији Пола Тиде и помоћник 
министра унутрашњих послова Жељко Којић. Догађају је 
присуствовао и заменик амбасадора Савезне Републике 
Немачке Михаел Хасенау. 

– У Центру се сада равноправно  обучавају припадници 

оба пола – рекао је господин Којић. – Министарство 
велику пажњу посвећује и интеграцији припадника 
мањинских националних заједница – сви психолошки 
тестови за пријем на основну полицијску обуку су још 
2007. године, посредством Мисије ОЕБС-а и захваљујући 
финансијској подршци Амбасаде Велике Британије, 
преведени на осам језика националних мањинских 
заједница, у више наврата су у срединама у којима у 
већем броју живе припадници мањинских националних 
заједница организоване промотивне трибине, а затим и 

студијске посете потенцијалних кандидата за упис у овај 
Центар. 

Њихови домаћини, тренери и садашњи полазници 
Центра, потрудили су се да им укратко представе обуку, 
покажу у каквим условима живе и раде, објасне начин 
конкурисања и приближе поступак селекције кандидата.   

Првог дана посете гости су имали прилику да посете 
Петроварадинску тврђаву и прошетају центром Новог 
Сада, а друге вечери били су у позоришту. 

Ј. о. и З. л.

Заједно смо јачи
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Двадесетак чланова Удружења 
криминалиста Аустрије, током свог 
боравка у Србији, од 22. до 26. 
априла 2012, поред историјских и 
културних знаменитости Београда 
и Новог Сада, посетило је и Центар 
за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици и Наставни 
центар „Авала“.

– Наша сарадња није само 
обострано задовољство, него и 
потреба. Размена искустава полиције 
различитих земаља је неопходна, 
јер криминал не познаје границе – 
рекла је директорка Центра Биљана 
Пушкар обраћајући се гостима, који 
су у Центру боравили 23. 4. 2012.

Како се наши полазници 
обучавају из области сузбијања 
криминалитета, колегама је 
испричао в. д. шефа Одсека, 
Зоран Нићифоровић. Упознао их 
је са Планом и програмом, као 
и са темама које се обрађују из 

Модула сузбијање криминалитета. 
У тактичкој кући присуствовали 
су вежби интервенције полиције у 
ситуацији – насиље у породици. 

На часу немачког језика, неколико 
полазника се представило гостима, а 
један од њих је проверио идентитет 
господина Рихарда Бенде (Rich-
ard Benda), председника Удружења 
криминалиста Аустрије.

– Први контакт са Удружењем 
успостављен је преко господина 
Франца Верта (Franz Werth), 
захваљујући активностима радника 
Центра – чланова ИПА Регије Нови 
Сад у оквиру Интернационалне 
полицијске асоцијације, у јуну 2010. 
године, када смо били у посети 
ИПА Регији  Бамберг, у Немачкој 
– каже Зорка Ловре задужена за 
односе са јавношћу у Центру. –  На 

позив Удружења, представници 
ЦОПО-а боравили су у радној 
посети у Бечу, у априлу 2011. године. 
Господин Рихард Бенда је пренео 
жељу чланова Удружења да посете 

Србију. Отишли су пуни позитивних 
утисака и спремни да већ крајем 
септембра поново буду домаћини, 
овог пута професорицама немачког 
језика и полазницима који су из 
предмета Немачки језик у службеној 
комуникацији показали изузетан 
успех.  

Ј. о.

Криминалисти из беча

Поклон
Председник Удружења Рихард 

Бенда и заменик председника 
Хелмут Бертл (Helmut Bärtl) 
су нам поклонили литографију 
бечког Ратног архива на којој је 
зграда школе из времена када је 
саграђена (половином 19. века), 
за потребе некадашње Школе 
за официре Царске и Краљевске 
Монархије Аустро-Угарске.
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У мају су Министарство 
унутрашњих послова истовремено 
посетиле делегације из Русије и 
Кине. Ово није први пут да нам долазе 
гости из ових земаља. Представници 
Волгоградске академије Ми ни-
старства унутрашњих послова 
Руске Федерације и Кинеског 
криминалистичко-полицијског 
универзитета (ККПУ) из Шенгјенга 
били су гости Криминалистичко-
полицијске академије у Земуну 
од 7. до 12. 5. 2012. Посетили 
су и Наставни центар „Митрово 
поље“ на Гочу, Ватрогасну бригаду, 
Полицијску управу за Град Београд. 
У ЦОПО-у су били 10. маја: 
Виктор Новиков – заменик шефа 
Катедре за оперативне активности 
и специјалне технике, Валентина 
Коршева – виша предавачица на 
Катедри за прелиминарну истрагу 
и троје студената са Волгогрдске 
академије. Са ККПУ Џанг Руји 
(Zhang Ruyi) – заменик директора за 
студентска питања, као преводилац 
Ђенг Венфенг (Jiang Wenfeng) – 
предавач на Департману за основне 

студије и десеторо студената. 
Представници КПА били су проф. 
др Горан Бошковић – продекан и 
Рената Самарџић – руководитељка 
библиотеке. За превођење на 
енглески језик била је ангажована 
Јелена Панџа са КПА, а на руски 
Сретен Димитријевић из Сектора за 
ванредне ситуације.

Током последње три године 
ово је трећа посета представника 
Волгоградске академије образовним 
институцијама нашег Министарства. 
Господин Новиков је зато, 
захваљујући се на гостопримству 
представницима ЦОПО-а, само 
подсетио да на њиховој Академији 
постоји неколико смерова, да 
студије трају пет година, након чега 
студенти добијају чин поручника и 
бивају распоређени на рад. Тренутно 
школују око 1.800 студената. Број 
примљених зависи од потреба, а 
ове године ће их се уписати 300. 
Професори се, осим предавањима, 
баве и научним радом.

И господин Џанг Руји је нагласио 
да ово није прва посета МУП-у и 
Центру и рекао да је од колега, који 
су прошле године били наши гости, 
чуо најлепше утиске.

Њихов Универзитет, основан 
у мају 1948, најстарији је у Кини. 
Налази се у 8-милионском граду 
Шенгјенгу. На 10 катедри, на 

основним, мастер и постдипломским 
студијама, има 7.000 студената. 
Након школовања, они раде као 
полицајци, у било ком крају Кине. 
У наставном процесу комбинују се 
теорија и пракса. Људи са терена 
ангажују се на факултету као 
експерти.

– Ово је први пут да смо у 
једној студијској посети заједно 
са својим студентима – рекао је г. 

Џанг Руји. – То је први корак ка 
зближавању наших установа. Могли 
бисмо организовати више размена 
студената.

Готово за све њих ово је било прво 
путовање изван Кине. Поред свега 
што су видели и сазнали у нашој 
замљи, посебно им је био занимљив 
сусрет са глумцем Велимиром Батом 
Живојиновићем, који је и данас 
изузетно популаран у Кини.

И представници обе делегације 
и домаћини били су изузетно 
задовољни овом посетом. Искуства 
која су разменили биће корисна свим 
странама.

Јасна обрадовић

Посете 

руска и кинеска делегација



29

децембар 2012. Млади полицајац бр. 59-60

Посете

Жене у полицији
У оквиру пројекта „Консолидовање процеса 

демократизације у сектору безбедности у РС“, у сарадњи са 
Академијом женског предузетништва, Мисијом ОЕБС-а у 
Србији и одређеним организационим јединицама МУП-а, на 
завршној конференцији у Центру за основну полицијску обуку 

у Сремској Каменици, 15. 11. 2012. године, представљене су 
спроведене активности у вези са делом Пројекта који се тиче 
жена и њихове каријере у сектору безбедности. 

Циљ овог Пројекта је сагледавање тренутне заступљености 
жена у полицији кроз истраживање које је обухватило мушкарце 

и жене запослене у 10 подручних полицијских управа, 
израду препорука на основу тих података и представљање 
документарних филмова о успешним женама у полицији, и о 
ЦОПО-у и КПА. Препоруке, намењене представницима власти, 
би требало да помогну у стварању бољих услова за жене 
запослене у сектору безбедности у Србији, да подстакну њихово 
оснаживање и мотивишу их да преузму активнију улогу, као и 
да охрабре младе жене да започну полицијску каријеру.

На завршној конференцији су говориле Биљана Пушкар 
– начелница Центра за основну полицијску обуку, Весна 
Николић – председница Мултисекторског координационог 
тела за спровођење НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН, 
Јелена Васиљевић – потпредседница Мреже жена полицајаца 
у Југоисточној Европи, Данијела Спасић – асистенткиња на 
Криминалистичко-полицијској академији у Земуну, Зорана 
Антонијевић – саветница за родну равноправност, у Мисији 
ОЕБС-а у Србији и Јелена Бешлин – менаџерка Пројекта 
Академије женског предузетништва. Конференцији је 
присуствовали преко 80 званица из МУП-а и организација 
цивилног друштва које се баве родном равноправношћу.

Линкови на којима се може погледати филм о ЦОПО-у и КПА:  
http://www.youtube.com/watch?v=IOK7-stg0ko&feature=youtu.be 
а о успешним женама: http://www.youtube.com/watch?v=F3bUG
nka0SM&feature=youtu.be.

Снежана Вла

Срећа је мала и неупадљива   
Душан Душко Радовић – 

писац, новинар, афористичар 
и ТВ уредник, рођен је 29. 
новембра 1922. године у 
Нишу. Био је главни уредник 
„Пионирских новина“, 
уредник програма за децу 
Радио Београда и Телевизије 
Београд, уредник листа 
„Полетарац“, новинар „Борбе“ 
и од 1975. године био је 
уредник Студија Б. Умро је 16. 
августа 1984. Неке од његових 
песама су постале хитови 
за децу у извођењу Дечијег 
хора „Колибри“: Мрак, 
Плави зец, Страшан лав...
Најширој публици је познат 

по афоризмима којима је будио Београђане на таласима Радија 
„Студио Б“, који су касније објављени у три књиге „Београде, 
добро јутро“. 

Подсећамо Вас на неке од њих:
• Волите се и када нисте заједно... То је права љубав. Ко уме да 
се воли само кад је заједно, тај не прави питање са ким је.
• Они који воле, не би требале да раде ништа друго сем тога, јер 
на свету постоји тако мало људи који знају да воле.
• Тешко је бити сам. Од тога је једино теже када су двоје сами.
• Они који много знају - мало говоре. И обрнуто - највише 
говоре они који ништа не знају. То има везе. Само мишљење 
може човека спречити да говори.
• Мало пара квари тело, а много пара квари душу. Човек је на 

великој муци. У чему да чува душу ако поквари тело? Шта да 
чува у здравом телу ако остане без душе?
• Не морате бити бољи од других, будите само најбољи што 
можете.
• Да ли је васпитање умни или мануелни рад? Нема јединственог 
одговора. Нека свако васпитава оним чиме располаже.
• Пре него што кренете да тражите срећу, проверите – можда 
сте већ срећни. Срећа је мала, обична и неупадљива и многи не 
умеју да је виде.

Позоришни матине
Душко Радовић био је 19. 11. 2012. поново међу нама, у 

Центру, захваљујући ентузијазму чланова Културно-уметничког 
друштва пензионера „Исидор Бајић“. Афористичне и увек 
актуелне мисли великог писца, углавном о мушко-женским 
односима, уобличио је Воја Солдатовић. Познати новосадски 
редитељ, који је режирао преко 160 представа и преко 150 
телевизијских остварења, у десетак земаља, овог пута је радост 
стварања једне представе поделио са глумцима аматерима. 
Задовољство да их виде имали су полазнице и полазници 8. и 
9. класе.

Ј. о.
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Гости из Македоније
Једанаесторо представника македонског МУП-а 

било је 5. и 6. 12. 2012. године у студијској посети 
српским колегама у Управи за стручно образовање, 
осопсобљавање, усавршавање и науку. Другог дана 
посете, били су гости Центра за основну полицијску 

обуку у Сремској Каменици. Међу гостима је било осам 
координатора за континуирано стручно образовање из 
свих сектора унутрашњих послова македонског МУП-а, 
два тренера из Центра за обуку македонског МУП-а 
и двоје представника Мисије ОЕБС-а у Скопљу, која је 
организовала ову посету. 

Како је нагласио Анђеле Гигоски, заменик начелника 
македонског Центра за обуку у склопу Бироа за 
јавну сигурност, циљ посете је био да се омогући 
припадницима македонске полиције да са колегама из 
Србије размене искуства о организовању и спровођењу 
обуке, о менторском систему, да дискутују о проблемима 
са којима се срећу у раду, о законима и прописима који 
регулишу полицијску обуку, могућностима за даљу 
сарадњу и другим питањима.

– Драго ми је што сам поново овде – рекао нам 
је господин Златко Наумовски. – Мој колега Влатко 
Давитковски и ја били смо давне 1986. године на 
Милицијади. На тим  спотрским играма он је учествовао 
као џудиста, а ја сам се такмичио у саобраћају. Лепо је 
што обнављамо сарадњу наших министарстава.

Јелена брајковић и Јасна обрадовић 

на промоцији у румунији
Министарство администрације и унутрашњих 

послова, Генерални инспекторат румунске граничне 
полиције Републике Румуније и Школа граничне полиције 
„Аврам Јанку“ из Орадее позвали су представнике 
Центра за основну полицијску обуку да присуствују 
прослави два догађаја – завршетка школовања нове 
генерације припадника граничне полиције (29. 11. 2012) 
и државног празника Републике Румуније (следећег 
дана). Центар су на овим свечаностима представљали 
Мирослав Мијаиловић – заменик начелника Центра и 

вођа делегације, Жељко Мрдаљ – помоћник начелника 
Центра и Драган Милић – начелник Одељења за извођење 
обуке.

– Са Школом граничне полиције „Аврам Јанку“ већ 
годинама врло лепо сарађујемо – рекао нам је господин 

Мрдаљ. –  Сарадња наше две образовне институције 
доприноси и зближавању двају министарстава, а посебно 
и  два града, Орадее и Новог Сада, за шта су посебно 
интересовање исказали градоначелници Илија Боложан 
и Милош Вучевић. Наравно, то је и допринос развијању 
добросуседских односа између две државе.

У разговорима током посете, констатовано је 
обострано задовољство  правцем у којем се развија 
сарадња две образовне институције. Договорене су 
активности за наредни период: дефинисање сарадње у 
области обуке полицијских  службеника, израде НПП, 
са посебним освртом на обуку граничне полиције, коју 
у наредном периоду намеравамо да образујемо у нашем 
Центру, као и сарадња у области унапређења и обуке 
запослених у обе институције.

Предложено је да се организује радионица на 
тему „Размена искуства у изради наставних планова 
и програма“ у Центру за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици и да се размене искустава у примени 
добре праксе у земљама у окружењу.
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Снег

Почетком децембра 2012, пре него што је календарски 
почела зима, на Нови Сад је за дан-два пало око 40 цм снега. 
У фебруару ове године, због јаке зиме и велике количине 
снега,   проглашена је ванредна ситуација у земљи. 

– Почетком године су на обуци у Центру биле две класе 
(6. и 7) и обе су, уз своје редовне обавезе, биле ангажоване 
и на уклањању снега – рекао нам је помоћник начелника 
Желимир Мрдаљ. – Шеста класа је у фебруару била на 
обуци гађања и пливања у Наставном центру МУП-а у Кули. 
Тих дана је било минус 20 степени! Са представницима 
локалних власти и припадницима Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а Р Србије смо се договорили и по 60 
полазника је рашчишћавало снег на улицама и тротоарима 
испред Дома здравља, дечијих вртића, зграде Поште као 
и осталих виталних објеката у Кули, а седма класа је у 
Сремској Каменици,  поред ових објеката чистила и прилазе 
и простор SOS Дечијег села и аутобуских стајалишта. По 
потреби помагали смо и у чишћењу прилаза паркинга 
Института у Сремској Каменици. 

Ових децембарских дана, да се лакше крећу улицама, 
становницима Сремске Каменице помажу полазници 8. 
класе. Пре и после наставе, били су ангажовани на чишћењу  
прилазних стаза и простора испред зграда Дома здравља, 
вртића и МЗ „Марко Орешковић“ . Такође је договорено 
да, уколико буде потребно, помогну у чишћењу осталих 
прилаза, паркинга и аутобуских стајалишта у Сремској 
Каменици. Полазници Центра увек су ту да помогну 
људима у својој околини. 

. Ј. о. и З. л.

очистили своје двориште

Тренерке, качкети, рукавице, баштенски алат... Овако 
су били опремљени сви запослени у Центру који су у 
суботу, 9. 6. 2012, били спремни да дају свој допринос 
акцији „Очистимо Србију!“ 

Мада полазници свих класа свакодневно уређују круг, 
било је довољно посла за све. Ошишана је живица око 
ограде, покошен део травњака, посечене гране које су 
сметале...           Јасна обрадовић

и жбун у ред!
– Орезујем овај жбун и питам се има ли смисла то 

што радим! Хоћу ли га ја учинити лепшим него што 
је то природа учинила? Ипак, морам га формирати 
као што је предвиђено, јер је његова судбина била да 
расте баш у нашем дворишту, а овде све мора бити 
по пропису – гласно размишља психолог у Центру 
Радојица Зекић.
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– Једноставан наслов, али све говори – каже Зоран 
Новаковић, координатор акције и председник НВО 
Центар за едукацију деце у природи „Каспар“ из Новог 

Сада, која је са СОС Дечијим селом организовала акцију 
компостирања у суботу, 16. јуна 2012. у Дечијем селу у 
Сремској Каменици.   

Акцији су се 
придружили и бу ду-
ћи полицајци. Два-
на есторо девојака 
и момака из Цен-
тра за основну по-
ли цијску обуку из 
Сремске Каменице 
су заједно са де-
цом прикупљали 
органски отпад ради 
покретања новог ци-
клуса производње 
компоста. Тога дана 
се заједничким 
снагама фи на ли зо-
вао и циклус ком-
постирања који је 
започет прошле 
године. 

– Успели смо 
за тили час све да 
урадимо! Овим по слом се бавимо већ две године, па је 
једна група деце која зна то да ради, просејавала стари 
компост и постављала нов. Друга група је чистила Село 
– додаје господин Новаковић. – Готов компост је био 
бесплатно доступан грађанима. Већи део поделили смо 
истог дана. Људи из Сремске Каменице имају баште и са 
задовољством су га узели. Тај компост није за саксије, јер 
има бубица и глиста, али је идеалан за леје са цвећем и 
поврћем у двориштима  и викендицама.

Вредне учеснике акције чекао је ручак. Током 
дружења, једна девојчица из Села која иде у фризерску 
школу, правила је фризуре нашим девојкама. Дошле су с 
кикицама, а вратиле се с правим фризурама.

Ј. о.
Фото: Зоран новаковић

Компостирајмо заједно!
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бивши ђак СШУП „Пане Ђукић“

Слободан Главчић

Била је то Школа, и то права Школа! 
У тренутку када једно људско биће тек 
стасава, то је фактор који опредељује 
смисао живота, трасира професионални 
ток и усмерава његова дела. Задатак 
сваке школе је да усмерава, формира, 
креира, учи свему важном у животу, 
дарује нешто што се не купује – знање, 
вештину и племенитост. Тек онда када 
се заврше школски дани, ове вредности 
се препознају, проверавају и потврђују 
и то сваким новим даном, месецима и 
годинама. То благо траје попут вечног 
Сунца и светлости која даје живот.

Срећа је хтела да и ја будем 
питомац једне такве школе, давне 1976. 
године, као питомац 4. вода 10. класе. 
Разредни старешина ми је био професор 
Мирољуб Поп Јованов, а командир 
вода Чедомир Личина. Са сигурношћу 
могу рећи да је наш командир био идол 
свих нас. Одмерен, уљудан, пријатан, 
ауторитативан и са манирима који 
остављају утисак старешине од посебног 
угледа. На жалост, мој командир више 
није међу живима и клањам се његовим 
сенима. 

Почетак је био неизвестан и тежак. 
Нисам баш био сигуран да ли ћу 
моћи  успешно стићи до завршетка 
школовања. Добро се сећам првих дана, 
првих слика живота у школи, својих 
професора, начелника класе, командира 
других водова, раног устајања, јутарње 
фискултуре, стражарских дужности, 
учења после повечерја... Све то било је 
зачињено војничким дрилом, који треба 
да прихвати дете, тек јуче допутовало 
из далека, само међу другом децом. Тих 
првих дана имали смо посебну подршку 
свих запослених у Школи, али ипак 
није било лако. Размишљао сам шта 
даље, ломио се, процењивао одлуку – 
напустити све и вратити се својој кући, 
или остати. Много је фактора утицало да 
се одлучим и ипак наставим школовање. 
Тек касније сам схватио да је за мене то 

био први сусрет са искушењем једног 
сасвим другачијег живота, а старешине 
са тим живе при доласку сваке нове 
генерације. Захваљујући искуству и 
умешности, успели су да ми улију 
поверење у ново окружење. Прихватио 
сам колективни начин живота, као услов 
даљег напредовања, и постао добар члан 
нове заједнице.

Почиње нов живот. Сваким даном 
се бруси понашање, усвајају се знања, 
расту пријатељства. Професори су 
нам били прави извор свега вредног, 
искреног и моралног. Схвато сам то, 
срећом, на време. И не само то. За 
четири године научио сам да живим 
плански, рационално, да истражујем 
најразличитије облике освајања знања и 
бољег упознавања самог себе. Посебно, 
друштвени систем живота који се развије 
у школи постаје основ даље каријере. 
Однос према обавезама, колегама и 
према животу уопште је нешто што даје 
темељне основе. Научио сам да живим, 
јер сам био  принуђен да крчим свој пут 
кроз живот самостално. Врло ретко сам 
могао располагати својим временом. 
Једноставно, научио сам да будем део 
друштва, у најбољем смислу речи. 

Са ове временске дистанце у 
односу на тадашње време, са огромним 
искуством из рада у служби, сматрам да 
сам као питомац и то први у рангу – ђак 
генерације, био потпуно припремљен 
за сва искушења и професионалне 
дужности каријере која стоји иза мене 
и коју сам пре два месеце привео крају. 
Изванредну стартну позицију обезбедио 
сам захваљујући свему што су ми 
пружили Школа и запослени у њој. 

И сада, после 32 године, са дужним 
поштовањем будим сећања на своју 
Школу. Била је то заиста добра, стручна 
школа. Као њен мали изданак, као један 
од мноштва других, успешно сам корачао 
читав радни век. Није ми било посебно 
тешко да се одмах након матуре упишем 
на Ваздухопловну војну академију. 
И ето, поред великог броја разних 
специјалности у полицијском послу, од 
ђака ове школе стасала је и једна група 
професионалних пилота хеликоптера, 
међу којима сам био и ја. Мало необично, 
али довољно за један сасвим специфичан 
почетак професионалне каријере. Живот 
је пролазио, а мене никад није напуштала 
жеља да напредујем, учим, квалитетно 
радим и развијам добре колегијалне 
односе. Много пута се потврдило да све то 
најдиректније представља безбедносни 
фактор у полицијском послу. 

Сада, када сам завршио своју 
професионалну каријеру, на радном 
месту команданта Хеликоптерске 
једнинице МУП-а Републике Србије, 
мада нисам имао баш довољно времена 
да сумирам сав тај пут који сам прешао 
у радном веку, ипак могу поуздано рећи: 
за успех у животу одлучујућу улогу има 
квалитетан почетак и постављање доброг 
темеља кроз систем школске припреме. 
Сматрам да сам се својом успешном 
каријером у потпуности одужио свима 
који су уграђивали део себе подржавајући 
ме. На почетку моје радне биографије је 
Школа у којој сам направио прве кораке 
као припадник МУП-а. Поносан сам због 
тога, и велико хвала свима са којима сам 
сарађивао.

Хвала и теби велика Школо из 
Сремске Каменице!

Данас покушавам да се по ко зна 
који пут прилагодим сасвим новим 
околностима. Престанком уобичајних 
радних активности, пружиле су ми 
се нове могућности. Посветио сам се 
породици и схватио да понешто дугујем 
и себи. Посебно се срећно осећам у 
окружењу најближих, који су дали свој 
допринос мом успеху. На крају схватам 
да су ми супруга и син ипак сво богатство 
овог света. 

Посебну пажњу заслужује и мој родни 
град. За крај из којег потичем нисам до 
сада имао времена. Моја Јошаничка 
Бања послала је у свет народног хероја 
Милунку Савић, патријарха Германа, па 

ето и мене. Трудио сам се да не изневерим 
традицију. А све што се дешавало у 
зрелом добу мог живота везано је за 
Београд, у којем живим и данас. То је 
град моје љубави, успеха и среће.  

Колико год да је било тешких 
тренутака, а било их је, ипак сматрам 
да сам имао посебну привилегију да 
живим овај живот и служим свом народу 
и држави.  
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У СШУП-у 
сам почео да 
радим 1. 1. 1977. 
године. Овај 
датум ћу увек 
памтити по томе 
и због дочека 
те Нове године. 

У Новом Саду је био организован 
дочек за тадашњег председника 
државе, друга Тита. У производној 
хали „Данубиуса“, свечано уређеној, 
било нас је око хиљаду одабраних, 
заслужних радника. Он је дошао, 
прошетао се  халом, седео мало, 
пожелео нам све најбоље и отишао 
пре поноћи.

Нова година, нова радна средина, 
униформисана лица, нова правила 
понашања, рада и односа према 
људима и деци. Питомце смо међу 
собом ми радници обично звали 
„деца“. Говорили смо: „Када деца иду 
ку ћи?“ Или „Када нам деца долазе 
са распуста?“ Било је нормално и 
сасвим природно да према њима 
сви осећамо неку родитељску бригу. 
Намерно нисам хтео рећи љубав, 
јер је то осећање сасвим лично. Не 
можете осећати љубав према целој 
класи која броји 400 ђака, или према 
целој Школи која их је имала 1.600. 
За њих (и због њих) бринете. Да буду 
у тополом, да могу да се окупају, да 
буду опрани, да им је свуда чисто, да 
им је у соби све исправно.

Моја брига за њих почела је од 7. 
класе, која је те 1977. године излазила 
из Школе. Испраћај класе је увек био 
доживљај, јединствен и непоновљив. 
Сценарио је био сличан, скоро исти, 
неке разлике у изгледу бине, што је 
зависило од надахнућа професора 
који је имао ту дужност да је осмисли 
и наравно – од финансија. Оно што 
је испраћаје чинило јединственим и 
непоновљивим били су сами питомци. 
Увек нових 400 лица, младих и 
блиставих од среће што су завршили 
Школу, што постају своји људи, 
што крећу у живот, реалан живот, 
ослобођени наше бриге, дисциплине, 
ограде. Чекали су их радосни 
родитељи, рођаци, девојке... Нико им 
није био раван тог тренутка, цео плато 
одисао је нескривеном енергијом, 

решеношћу тих младих људи да буду 
онакви какви  смо их учили да буду и 
да до краја живота очувају то стечено 
дружење из ђачких клупа.

Цео свет је био пред њима, једва 
су чекали да оду из Школе и освоје 
га. Било ми је жао када је отишла 
38. класа. Са њом је отишла и једна 
епоха, време када смо могли за четири 
године боље упознати „нашу децу“ 
ми остали, који нисмо учествовали у 
настави. Након толико класа које су 
прошле пред мојим очима, ево сада 
ми пада на памет једно наше дете, 
Миле са Уба, мислим да је био 10. или 
11. класа. Срео сам га у септембру, 
десетак дана након почетка школске 
године, на спиралном степеништу код 
кабинета криминалистике, скроз горе, 
код врата тавана. Ту нико није ишао 
сем нас мајстора и питомаца који су 
избегавали јутарњу фискултуру, па 
се ту крили. Седео је на степенику 
и плакао. Кад ме је видео, устао је 
збуњен и постиђен. Одмах сам га 
разумео, био је дете, први пут далеко 
од куће, сам међу тих 400 нових лица. 
Шта да му кажем? Питао сам га како 
се зове и одакле је. Рекао је: „Миле, са 
Уба.“ Замолио сам га да ми помогне 
да отворим тешка таванска врата. Ето 
тако смо успоставили неки, тај први 
контакт. Помогао ми је и онда смо 
мало попричали. Био је најстарије 
дете, имао је млађег брата и сестру, 
отац и мати радили су земљу. Тешко 
му је било, хтео је да се врати кући. 
Рекао сам му да то што плаче није 
ништа необично, да сам и ја скоро 
плакао када сам отишао у војску са 
20 година, да ће ту упознати такве 

другаре да  ће плакати кроз четири 
године што се растају и обавезно да се 
јави командиру и да са њим разговара. 
Онда смо причали о голубовима којих 
је био пун таван. Волео је голубове.

Следећи сусрет са Милетом 
одвијао се овако: пролазим поред 
котларнице, испред ње су били 
неки велики вентили и гомила цеви 
заосталих од летњег ремонта. Миле 
седи на цевима између ногу је ставио 
вентил, ручица за окретање му 
представља волан и Миле замишља да 
вози ауто. Баш дечија игра. Дирљиво 
је гледати га тако у униформи како 
замишља да вози патролна кола. Да га 
не бих постидео, питао сам га: „Како 
иде машина, Флојде?“ Брзо и кратко 
ми одговори, с палцем окренутим 
нагоре: „Лудо!“ То је била реплика из 
филма „Национална класа“. Миле је 
био просечан ученик, доброг владања, 

каквих има највише. Прошао је кроз 
Школу глатко, без трзавица, а такви 
се не памте. У сећању остају најбољи 
и најгори. Он је прошао ето тако, 
незапамћен. Од свих запослених у 
Школи, можда га се још једино ја 
сећам. Кад год смо се срели на кругу 
или на ходнику, питао сам га: „Како 
ти иду науке Миле?“ А он би само 
подигао палац и рекао: „Лудо!“

Када је одлазио, као свршен 
матурант, дошао је код мене да се 
поздравимо. Питао сам га да ли 
му се сада плаче што се растаје са 
другарима, и да ли сам ја био у праву 
пре четири године. Рекао ми је да не 
плаче, али да сам био у праву. Очи су 
му биле влажне, сјајне – од младости.

Лајош Јованцаи

Лајош и Миле
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отишли су у пензију

Вредним радом, лепом речју, 
пажљивим гестом или „само“ 
осмехом у пролазу, одувек су 
васпитавали млађе сви који су 
радили у овој кући, било да је њихово 
радно место у учионици, вешерају, 
канцеларији, магацину... Након што 
су део свог живота и свог радног века 
посветили васпитању и образовању 
младих полицајаца, током 2012. 
године из Центра је деветоро 
запослених отишло у пензију:

лајош Јованцаи – шеф Одсека 
за одржавање објеката и опреме;

борислав Грубишић – 
магационер оружја,  
муниције и опреме;

Милана Сладоје – послови  
у вешерају, вођа смене;

Слађан Крушић – стручни 
сарадник за израду  

стандарда евалуације;
радмила Влаисављевић – 

начелница Одељења  
за људске ресурсе; 

Јован Ковачевић – стручни 
сарадник – аналитичар;

оливера николић;
Гордана идризовић и

Зорка Милетић –  
одржавање хигијене.

најстарији униформисани
Са пуне 62 године Борислав 

Грубишић је до недавно био најстарији 
униформисан полицијски службеник 
у МУП-у Србије. Рођен је 5. 2. 1950. у 
Мартинцима. У Школи је био благајник, 
набављач, шеф кухиње и магационер, 
али тек 2004. године, као магационер 
оружја, муниције и опреме, добио је 
статус униформисаног овлашћеног 
службеног лица. 

У Школи је почео да ради као 
магационер исхране 1973, када је друга 
класа завршавала школовање и остао 
у Школи до краја свог радног века. У 
заслужену пензију отишао је у 22. 3. 
2012.

Људи са којима је сарађивао кажу 
да „има дигитрон у глави“. Цео живот 
је рачунао, па му множење, дељење 
или кореновање иде брже „пешке“ 
него некима уз помоћ какве техничке 
направе – мобилног телефона или 
компјутера. 

Природа у науци и на слици  
Ретко која школа се могла по-

хвалити так вим кабинетом у каквом су 
биологију учи ли ђаци Сред ње школе 
уну траш њих послова. На његовом 
опремању, стрпљиво и педантно, 
годинама је радио професор Јован 
Ковачевић.

Деценијама пре најсавременијих 
курсева за тренере, користио је 
оригиналне наставне методе, тако да 
су његови часови били занимљиви, а 
градиво лако савладиво за све ученике. 

Поред педагошког рада, Јова има и 
низ других интересовања.

Аутор је књиге Водич кроз природу. 
Илустровао је неколико уџбеника из 
биологије за основну школу. 

Својим калиграфским рукописом 
исписао је многа сведочанства и 
дипломе.

Слика иконе, мотиве из природе, 
портрете... Његове слике, било да су 
на платну, папиру, дрвеним кухињским 
дашчицама или на цреповима, 
оплемењују зидове наше школе, али 
и мноих других установа и домова, у 
нашој земљи и у иностранству.

Захваљујући знању немачког 
језика сарађивао је са гостима из 
иностранства.

На календару за 2013. годину, 
штампаном уз овај број листа, налази 
се неки од његових радова.

Јасна обрадовић

Мрак

Из мрака ништа родило се није
сем новог мрака, нових заблуда
и ништа добро неће да се слије

у срце што је суво као груда.

Та песма коју пева наопако
живот крив, што погођен громом

вели да живети није лако
са старом истином и варком новом.

О, лаже! Звезде већ су тмина
и пањ пребројава нове годове
у име Времена, Оца и Сина,

за корен ствари и духа плодове.

Не чекај време које се крије
под заставом, у сенци мача;

из мрака ништа родило се није,
сем старих лажи и новога плача.

Слађан Крушић

Јован Ковачевић  
стручни сарадник – 

аналитичар;

Гордана идризовић 
одржавање хигијене

оливера николић 
одржавање хигијене

Зорка Милетић 
одржавање хигијене

борислав Грубишић 
магационер оружја,  
муниције и опреме;

Милана Сладоје  
послови у вешерају,  

вођа смене;

радмила Влаисављевић
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Годишњице матуре

Поново под липама

2. класа
Субота, 9. 6. 2012. У дворишту 

око школске зграде неколико 
полазника, који нису отишли 
кућама за викенд. Ту су и запослени 
– у тренеркама и патикама, са 
алатом, метлама, косама, решени 
да очисте бар своје двориште, ако 
не могу целу Србију. А полако, 
ногу пред ногу, стижу и средовечни 
људи, свечано обучени, који са 
интересовањем посматрају круг, 
шетајући у малим групама.

Један од њих узбуђено и гласно 
телефонира:

– Драга моја! Ево ме под липама, 
испод којих сам нeкада читао и 
плакао!

Убрзо завршава разговор и 
обраћа се једном нашем младом 
колеги:

– Друже! Овде сам растао. 
Стојим на стражарском месту бр. 
2... Глуво доба ноћи. Та два сата 
су као вечност! Пушка три прста 
мања од мене. Да ме је ко појурио, 
не би ме живог ухватио! Био сам 
брз – сећа се Милован Вучићевић, 
ученик 6. вода, 2. класе Средње 
школе унутрашњих послова.

Прошло је 40 година од када су 
ђаци 2. класе завршили школу и 
отишли у живот.

Окупљенима у биоскопској 
сали, некадашњи командир вода 
Жика Јочин обратио се на свој 
начин – и духовито и сетно.

– Подсећате ме на Народну 
скупштину док вас гледам овако 
ћелаве, седе, дебеле... Никакав 
говор нисам писао, него ћемо се 
само пoдсетити на време када смо 
били млађи. Жао ми је што више 
нису са нама Чолић, Катанчевић, 
Ступар и многи други – од првог 
директора Школе, Николе Грубора, 
преко професора и старешина, па 
до ваших другова. Ја већ дуго имам 
проблема са срцем и коленима. 
Трчао сам много за вама и кад 
баш нисам морао. Кадгод, ништа 
пропуштао нисам. Сад идем на три 
ноге. После свих ових година, могу 
да вам кажем да је најважније бити 
здрав!

Сећам се... Први разред. 
Пролећна ноћ. Стража. Пушка. 
Он спава. Мало га заголицам 
јоргованом испод носа. Знам, 
уморило се дете. Ви сте више 
радили него учили. 

– Наши професори су били 
пре свега родитељи – додаје 
Ђорђе Керић, у име целе класе. – 
А ми смо, иако смо имали тежак 
професионални пут, сачували углед 
Школе и службе.

Школа и Центар
На примедбу Милоша Костића 

који, као и многи други бивши 
ђаци, не може да прихвати да 
више нема онакве Школе, какву 
су они завршили (у којој су се 
учили бонтон и плес), одговорио 
је заменик начелника Центра 
Мирослав Мијаиловић.

– Морали смо да реформишемо 
Школу. Школовање које траје 
четири године је скупо. Та промена 
није дошла преко ноћи. Радили смо 
научно истраживање, испитивали 
смо шта полицајац мора да зна, 
путовали, гледали шта ми можемо 
да искористимо од онога што смо 
видели. Евалуирали смо полазнике 
након обуке, да видимо какви су на 
терену. Није ово „само“ основна 
обука. Не бојте се. У добрим је 
рукама ова Школа!

Колико она значи накадашњим 
ђацима, доказује и број оних који 
се сваког лета окупљају у својој 
Школи долазећи из разних крајева 
бивше Југославије.

– Јуче сам стигао из Подгорице и 
спавао ту, гдје је стационар – прича 
Вукман Стошић. – Ниђе никога! 
Било ми је довољно да удахнем овај 
ваздух, па да се осјетим 10 година 
млађим. Сећам се професора 
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Годишњице матуре

математике који ми је говорио: 
„Е, Мој Вукмане, ти немаш појма 
из овога рачуна!“ Ипак, завршио 
сам све полицијске школе. Овдје 
средњу, у Земуну вишу, а у Загребу 
високу. 

Миро Секуловић 
Ђедо допутовао 
је из Фоче. То је 
човек који се тешко 
креће, стопостотни 
је инвалид, али га 
то није спречило да 
дође на састанак са 
друговима са којима 
је некада трчао по 
школском дворишту. 

– Што сам год научио у животу, 
научио сам овде! – тврди он.

У малом споменару, који су 
аутори назвали једноставно – Друга 
класа, стоји да је школске 1968/69. 
године у 9 одељења уписано 329, 
од којих је 1972. дипломирало 262 
ученика.

31. класа

Десетогодишњицу матуре про-
славили су 23. 6. 2012. године 
питомци 31. класе Средње школе 

унутрашњих послова. Део новца 
прикупљеног за прославу уплатили 
су на жиро рачун Дечјег села „Др 
Милорад Павловић“ у Сремској 
Каменици.

Садашњи полицијски служ-
беници република Србије и Црне 
Горе једногласно су донели ову 
одлуку.

– Овом акцијом желели смо 
да дамо свој допринос деловању 
полиције у локалној заједници и 
очувању добросуседских односа, 
надајући се да ћемо бар мало 
допринети бољитку живота малих 
становника Дечјег села и унети 
делић среће у њихове животе – 
каже Душан Васовић, ученик 31. 
класе Школе.

10. класа

Ово је био тек други састанак 
10. класе од завршетка њиховог 
школовања. Како кажу, време је до 
тада било изузетно тешко и није 
било прилике за прославе. Чак ни 
матурско вече нису прославили. 
Кад су матурирали, умро је 
тадашњи председник Тито. 

– Поред тешког стања у 
држави, погодио нас је и нов 

начин образовања 
п о л и ц и ј с к и х 
службеника. Када 
су моји класићи 
завршили Вишу 
школу и имали 
довољно искуства 
да заузму неке 
положаје у 
служби, отворена 
је КПА и стигли 
су млади људи, 
академци – прича 
Јован Перовић, 
тренер у ЦОПО-у. 
–  Наша генерација 
је баш имала тежак 
живот. Кад смо се 
први пут састали, 
многи су већ били 
покојни. За четврт 
века смо се јако 
променили. Ни 
познали се нисмо!

Јасна 
обрадовић

1. класа  
Ђаци 1. генерације Средње школе унутрашњих послова састали су се 15. 8. 2012. на 

Жабљаку да прославе 41 годину од завршетка средње школе. Сусрет су организовали 
некадашњи ученици са подручја Републике Црне Горе. 
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немирне речи

Полицајац и писац
Да је полицијски саветник Миленко 

Калацун шеф Одељења за смештај 
и стандард полазника, то је познато 
и запосленима и свим полазницима 
Центра, а да је он и песник, то многи 
не знају.

Рођен је 23. 9. 1969. у Новом Саду, 
где је после Средње педагошке школе 
завршио и Педагошки факултет. У 

полицији ради од 1992, прво као милиционар, затим као 
линијски оперативни радник, па као старешина у више 
полицијских станица. У СШУП-у је од 2002. био командир вода, 
у међувремену је две године руководио једном полицијском 
станицом, а од кад је формиран Центар, 2007. године, вратио 
се својој првобитној вокацији – раду са младима, и то прво као 
наставник, шеф одсека, и начелник класе. Ожењен је и има два 
сина. Живи у Сремским Карловцима. Дунав му је у крви, воли 
крај у којем је рођен и одрастао, али ипак не би могао рећи да је 
Сремац, да не изневери своје краишке корене.
Молба

Ако је дошло време да је и лаж доказ чврст 
и да се може живети без срамоте, 
молим вас, покажите ми мој крст, 
и нацртајте пут до Голготе.

Ако је дошло време да очи не виде,
да лажу, а да морам веровати вама,
нек узму камен сви што се не стиде,
сам ћу се везати за стуб срама.

Ако је поново дошао час,
у коме Бог не постоји,
одредите надлежног за мој спас,
који ће грехе да ми броји.

Ако је наступило ново доба,
у ком је глава јефтинија од торбе,
слободно од мене чините роба,
предаћу вам се без борбе.

носталгија
Тражим помиловање за преостале кафане,
осликане маглом дуванског дима,
вратите ми столњаке кариране,
и пепељаре од жутог лима.

Вратите ме за столове дрвене,
за којима седе позната лица,
ставите у прозоре мушкатле црвене,
на липе вратите цвркут птица.

Више не памтим боју ноћи праве.
Где стихом да дотакнем пространства?
Има ли места која још увек славе
пиће и реч, као симболе достојанства?

Не терајте ме у дискотеке,
елитни клубови ме гуше,
јер више личе на апотеке,
што имају све, осим душе.

Вратите ми младост моју,
на понос да опет имам право,
промените небу боју,
нека поново буде плаво.

Зауставите Дунав и казаљке старе,
не дајте да се раздани!
Забраните им да бездушно кваре
темеље, на којима смо саздани.

Полицијско књижевно вече
Међу запосленима у МУП-у има и оних који уз 

озбиљан, тежак и одговоран посао, проналазе времена и 
да се баве уметношћу. Неки од њих представили су се на 
Првој полицијској књижевној вечери, одржаној у Новом 
Саду 5. 12. 2012, у организацији Интернационалне 
полицијске асоцијација (ИПА) и Савеза књижевника у 
отаџбини и расејању (СКОР).

– Изузетно ми је драго што смо вечерас успели да 
оплеменимо дахом поезије плаву салу зграде Полицијске 
управе Нови Сад која је до овог тренутка служила само 
за састанке полицијских службеника – рекао је Милорад 
Петковић, председник ИПА Регије Нови Сад. 

Публика је имала прилику да чује стихове Игора 
Станковића – председника СКОР-а, Милоша Иветића 

– потпредседника Савеза, Миленка Калацуна – шеф 
Одељења за смештај и стандард полазника, Драгана 
Андрића – полазника те класе, Данице Радин – 
дугогодишње раднице МУП-а и Зорана Дражића – 
официра полиције у пензији а сада судије поротника, 
који стихове пише од школских дана. Он је прочитао две 
песме. Једну је написао још као ученик Средње школе 
унутрашњих послова, а другу пет минута пре него што 
ју је прочитао.  

Млади кантаутор Радован Јовановић извео је неколико 
својих песама, а по себну пажњу публике привукао је 

својим раскошним, 
моћним гласом и ги-
та ром иста кнути му-
зички умет ник, кант-
аутор и професор  
историје у школи “Др 
Милан Петровић” 
Мио драг Миша Бли-
занац.

Ј. обрадовић
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најбољи

Са белог двора
На пријему који се за најбоље матуранте приређује на 
Белом двору био је овог лета Александар Николић, 
као прворангиран у 5. класи полазника Центра за 
основну полицијску обуку у Сремској Каменици. Принц 
Александар Карађорђевић наградио је 26. 6. 2012. године 
500 најбољих ученика из свих средњих школа у Србији.  
– Мада ми више нисмо средња школа, ова традиција је 
настављена, тако да најбољи полазник или полазница 
класе и даље представља нашу установу на овим 
свечаностима – рекао нам је Жељко Секулић, начелник 
5. класе, који је са професорицом Сањом Антић био са 
Николићем  на Белом двору.
– Драго ми је што је ово признање припало баш њему – 
каже проф. Антић, разредна 2. вода 5. класе. – Александар 

је заиста добар, вредан и паметан момак. Иначе је из 
Лесковца, а сад већ годину дана ради као полицијски 
службеник у Бригади полиције, у Београду.

Јасна обрадовић

Штреберка
Док се овај број Младог полицајца припрема за штампу у 

снегом завејаном Новом Саду,  наша бивша полазница Николина 
Девчић  у снегу ужива у немачком граду Ајхштету (Eichstätt), 
где се као заслужна штреберка, од 3. до 14. децембра, налази  
на наградном боравку у Центру за обуку Баварске полиције у 
приправности, упознаје са системом обуке полиције највеће 
немачке покрајине али и ужива у предбожићној атмосфери.  

Николинино штребање уродило је плодом и за најбоље 
резултате које је постигла у настави из предмета Немачки језик 
у службеној комуникацији међу полазницама и полазницима 4. 
класе Центра за основну полицијску обуку, немачка Фондација 
„Ханс Зајдел“ наградила је овом двонедељном језичком 
хоспитацијом. 

У Баварској са Николином, која од августа 2011. ради као 
млађи полицајац у ПИ Земун ПУ 
за Град Београд,  бораве и Антон 
Таченко из Украјине, радник 
одељења Управе за мађународне 
односе Министарства унутрашњих 
послова Украјине и Адам Лакатош 
из Мађарске, радник мобилне 
оперативне команде у Будимпешти. 

Из Ајхшета Николина нам 
је упутила мејл у којем укратко 
описује свој боравак тамо: „Центар 
се простире на неколико хиљада 
квадратних метара и има 4 објекта 
у којима се одржава настава, а у 
истим тим објектима су смештени 
и полазници, сваки разред у једном 
објекту. Центар  такође има и 
тактичку кућу, кантину, ресторан, 
спортски центар са базеном, сауном, 
више сала, теретаном и стрељаном. 
Такође постоји више терена за 
фудбал, терен за тенис... У склопу 
Центра налази се и  амбуланта за 
запослене и полазнике. Присуствали 
смо и понеком часу теоретске наставе, 
која је слична као наша. Имала сам 

прилику да представим наш Центар за основну полицијску 
обуку, што је за њих било јако занимљиво. На практичној 
настави могли смо да видимо како они решавају ситуације са 
којима се полиција сусреће сваки дан, као што је нарушавање 
ЈРМ-а, убиство, самоубиство, насиље у породици, а такође 
смо могли да видимо како они обављају послове саобраћајне 
полиције, кримтехнику, увиђаје и др, јер њихова обука обухвата 
и те делатности. Присуствовали смо и обуци у гађању уз помоћ 
ласерског пиштоља. У после подневним часовима имали 
смо прилику да обиђемо Ајхштет, Инголштат, Нирнберг и 

Минхен, да упознамо културу, 
традицију, историју и обичаје, али и 
структуру и функције полицијских 
станица. Посетили смо и седиште 
Фондације Ханс Зајдел. Надам се да 
ће  ми ова прилика за усавршавање 
немачког језика помоћи у даљем 
раду и обављању полицијских 
послова када су у питању страни 
држављани.“

Фондација са главним седиштем 
у Минхену и представништвом у 
Београду, којим руководи господин 
Луц Кобер (Lutz Kober) већ десет 
година успешно сарађује са МУП-
ом Р Србије. Школи односно 
Центру у Сремској Каменици 
Фондација „Ханс Зајдел“ од 2005. 
године пружа подршку у стручном 
усавршавању запослених, а 
последње четири године овим 
језичким хоспитацијама полазнике 
Центра додатно мотивише да уче 
немачки језик. 

Зорка ловре

Немачки глагол  „streben“ значи тежити ка нечему 
вишем бољем, ка успеху, а у српском језику се „Streber“ 
користи пре свега за оне који вредно уче, нажалост, често 
и са негативним призвуком. Надам се да ће овај текст 
подстаћи многе да постану штребери.
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Сећање
Наша екипа освојила је прво место на меморијалном 

турниру у малом фудбалу, који је у суботу, 7. априла 
2012. године, одржан трећи пут, у знак сећања на 
некадашњег ђака Средње школе унутрашњих послова 
Владимира Грандића, погинулог на дужности 12. 4. 2009. 
године. Иницијатор овог Турнира је Српски синдикат 
полиције из Ужица. Пре почетка утакмица помоћник 
директора полиције, господин Саша Митровић, 
пожелео је учесницима да Турнир протекне у спотском 
духу и нагласио да морамо чувати успомену на хероја 
Владимира Грандића, као и на све остале, одликоване и 
неодликоване погинуле полицијске службенике који су 
дали живот за своју земљу.  

Поред учесника, овом догађају су присуствовали 
представници породице Грандић, заменик команданта 
ПТЈ господин Слободан Вуковић  и помоћник директора 
ЦОПО-а полицијски саветник Желимир Мрдаљ.

Екипа полазника ЦОПО-а, коју су чинили полазници 
6, 7. и 8. класе, заузела је прво место, победивши екипе 
ПС Звездара, ПС Суботица, прошлогодишње победнике 
Меморијалног турнира ПС Жабаљ, у полуфиналу 
Жандармерију Београд и у финалу ПС Ужице.  

У такмичењу су учествовале 22 екипе из различитих 
градова Србије:  Београда, Новог Сада, Панчева, 
Лесковца, Петровца, Ужица, Ниша, Суботице, Лазаревца 
и Жабља.

најбољи фудбалер
На Турниру „Владимир Грандић“ учествовале су 22 

екипе, а од свих играча издвојио се као најбољи Ферид 
Заими, полазник 7. класе. У 5 утакмица дао је 6 голова, 
био је посебно запажен на терену и освојио статуу. 

– Најбољим играчем се углавном проглашава неко из 
победничке екипе,  – каже Ферид. – Ја се активно бавим 
фудбалом. Сваког викенда идем кући и играм утакмице 
за Фудбалски клуб „Јабланица“ из Медвеђе. Ово иначе 
није најбољи састав фудбалског тима Центра. Неки 
наши добри фудбалери су отишли кућама, на викенд. 

Победнички тим чинили смо: Станоје Пешић, Никола 
Здравковић, Иван Николић, Слободан Димић, Адмир 
Бећири, Љеарт Фазли, Мирослав Стефановић и ја. Иако 
је ово такмичење било изненађење за нас, ипак смо били 
успешни.

Стојан Митровић

изузетан викенд
Полазници 6, 7. и 8. класе Центра су постигли низ 

успеха у спорту. Зато су, после изузетно живог викенда, 
9. 4. 2012. у школски клуб били позвани фудбалери, 

кошаркаши, одбојкашице, дизач тегова и такмичар у те-
квон-доу. Поздравили су их и честитали им на освојеним 
успесима директорка Школе–Центра Биљана Пушкар, 
заменик директора Мирослав Мијаиловић и помоћник 
директора Желимир Мрдаљ.

Три пехара са КПа
Истог дана, 7. 4. 2012, на Криминалистичко-

полицијској академији у Земуну организован је спортски 
сусрет, на којем су полазници Центра за основну 
полицијску обуку освојили прво место у кошарци. 
Никола Петровић, Данијел Ивановић, Марко Чоп и 
Стеван Николић, победили су екипе студената КПА, као 
и тим Високе школе унутрашњих послова из Бањалуке. 

Успешне су биле и наше одбојкашице: Милица 
Алексић, Милица Гојак, Милица Жугић, Ивана Николић, 
Бојана Чворовић, Ана Јовановић и Марија Златковић, 
које су освојиле треће место.

– Наши момци постигли су тако добар резултат 
захваљујући и нама, одбојкашицама, – рекла нам је 
полазница 6. класе Ивана Николић. – Подршка публике 
много значи. За време наше утакмице, они су били 
уморни од своје, па ми нисмо имале такву помоћ. Ипак, 
задовољне смо како смо се пласирале, а посебно нам 
је драго што смо позване на предстојеће такмичење на 
ВШУП у Бањалуци.

Спортски сусрет био је савршен повод  за дружење 
и размену искустава полазника и студената четири 
образовне установе – Криминалистичко-полицијске 
академије у Земуну, Факултета безбедности из Скопља, 

Спорт
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Спорт

Високе школе унутрашњих послова у Бањалуци и Центра 
за основну полицијску обуку у Сремској Каменици. 
Спортисти су на најбољи начин представили своје 
центре. 

После спортског такмичења, низа слободних 
активности и музичког програма, додељена су признања 
за освојене резултате, као и зхвалница Центру за основну 
полицијску обуку.

дизач тегова
У Бачком Петровцу је 7. 4. 2012. одржано такмичење 

у дизању тегова на којем је Мирко Белаћевић освојио 2. 
место у категорији бенч прес. 

– Мало сам нарастао, па не 
могу више да обучем своју мајицу 
(са специјалним стезницима), 
иначе сам имао и боље резултате 
– прича Мирко. – Лични рекорд 
ми је 270 кг са мајицом, а без ње 
210 кг. 

Покушаћу да наставим да 
тренирам овде, у Центру. Услови 
су добри, тренери ми излазе 
у сусрет, омогућили су ми да 
користим теретану кад год хоћу, 
немам одређене термине. Надам 
се да ћу и током обуке имати још 
прилика и да се такмичим.

Belgia Open
Нешто раније, 30. 3. 2012, 

полазник 6. класе Марко Мемаровић учествовао је 
на такмичењу у тек-вон-доу на Отвореном првенству 
Белгије, на турниру А класе.

Само учешће на једном такмичењу таквог ранга је 
успех, али Марко није задовољан.

– Такмичим се већ 12 година. Као првак Србије, 
прошле године сам се пласирао на Балканско првенство 
и освојио прво место, а у Белгији сам изгубио од једног 
Немца већ у осмини финала! Долазећи на обуку у Центру, 
био сам спреман на то да ову годину губим за спорт. 
Тренирам у ТК„Галеб“, са којим и одлазим на такмичења, 
али то је само  викендом. Овде немам спаринг-партнера, 
тако да само трчим и дижем тегове. Ипак, у игри сам.

Ј. о.

Полицајац и боди-билдер
Небојша Милошевић је 

рођен 4. 6. 1988. године у 
Смедереву, где је и одрастао. 
Након што је у свом граду 
завршио средњу техничку 
школу, Образовни центар 
„Милентије Поповић“, 
2010. године је звршио и 
школовање у Центру за 
основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, као 
полазник 2. класе. Сада ради 
као полицајац у Полицијској 
испостави у Смедереву.

Поред својих 
професионалних обавеза и 
примерног рада, успева да 
одвоји време и за спорт. Након 
младалачког лутања у разним 
спортовима, себе проналази у 

боди-билдингу (Body Building), који прихвата као спорт и 
начин живота. Члан је Боди-билдинг клуба „Железничар“ 
у Смедереву од 2009. године, од када је чврсто решен да 
се коначно докаже као успешан спортиста и постигне 
врхунске резултате. Своју упорност и решеност да успе 
у овој намери усмерава на озбиљне тренинге који су му 
донели и статус репрезентативца Србије на кога Савез 
озбиљно рачуна у наредном периоду. 

Од 2010. до ове, 2012. године, наступао је на шест 
такмичења које организује Интернационална федерација 
боди-билдинга (у Бору, Чачку, Смедереву и Пироту). 
Три пута је био трећи, двапут четврти и једном пети. 
Солидни резултати и стални напредак довели су га у 
састав Репрезентације Србије за коју је наступао на два 
балканска првенства – у Тузли 2011. и у Чачку 2012. На 
оба је освојио пето место.

Желећи да се опроба и у дисциплинама снаге, наступа 
на Првенству Србије 22. 10. 2011. године у Књажевцу у 
повер-лифтингу (Power lifting), у дисциплини бенч-прес 
(Bench-press), где у категорији 93 кг осваја I место и 
титулу првака Србије, са подигнутих 162,5 кг.

Савез Србије за боди-билдинг и селектор 
репрезентације рачунају на његов стални напредак и 
форму, помно прате његов рад, поштујући чињеницу 
да је све резултате постигао строго поштујући правила 
Антидопинг комисије Србије  и користећи само 
дозвољена средства – суплементе.

Својим примером Небојша је допринео 
популаризацији и већој заинтересованости младих за 
овај спорт. Многим младим спортистима је показао 
како се упорним радом долази до успеха и врхунских 
резултата. Тако, на најбољи начин, промовише полицију 
и доприноси њеном угледу у друштву.

небојша добричић
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Путујући Војводином, усред бескраја равнице, 
можете угледати ђерам, кућицу и које дрво. 

Некад су салашари обрађивали њиве и гајили стоку. 
Сами су производили одећу, алат и већину предмета 
који су им били потребни, пошто се до села стизало 
прашњавим (или блатњавим) путем, запрежним колима. 

У зиданој сељачкој пећи мирисале су румене циповке, 
кромпираче и бундеваре, у запећку би се шћућурила 
мачка, деца се вијала по пространој окућници, живина 
зобала дудове...

Сад су многи салаши преуређени у туристичко-
угоститељске објекте које посећују путници намерници,  
туристи, ђаци...

били и ми
Са групом полазника једног семинара посетили смо 

Перков салаш. Налази се у атару села Нерадина, на 
јужним падинама Фрушке горе. Постоји одвајкада, али 
као туристичка одредница тек неколико година. Ведрих 
дана одавде пуца поглед на Мајевицу, ваљевске планине, 
Рудник и Авалу. У непосредној близини су чувени 
манастири Крушедол, Гргетег, Велика и Мала Ремета и 
Хопово. 

На салашу газдује породица Иванић, чувајући 

природни амбијент, покућство и комаде намештаја, 
јармове, таљиге, плугове, разбоје за ткање, дрвене 
кревете и мадраце, огледала, ручно рађену постељину 
стару више од два века. Све је то припадало њиховим 
прецима. Домаћин Никола Иванић са супругом Милицом 
госте дочекује у сремачкој ношњи, нудећи им погачу, со 
и ракију.

Столови за госте, направљени од тесаног дрвета, 
постављају се у гонку, чији су зидови украшени 
ћилимима, дрвеним посуђем одавно изашлим из употребе 
и шифонским надзидницама на којима су извезени 
призори из сеоског живота и стихови бећараца. 

Припремила Јасна обрадовић
http://www.b92.net/putovanja/destinacije/evropa

Упознајте равницу

У Лексикону страних рачи и израза Милана 
Вујаклије објашњено је да је салаш (мађ. szal-
las) пољско имање са потребним зградама, стоком 
и справама за обрађивање земље, у Војводини и 
Мађарској. У Великом речнику страних речи и израза 
Иван Клајн и Милан Шипка додају да се такво имање 
назива и мајур.

Салаши
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Шала мала
***

Пет цура се возило у „реноу 4“. Заустави их полицајац 
и каже девојци за воланом:

– У овом се „реноу“ могу возити само четири особе.
Цура види да му није добро, па одговори:
– Молим вас, позовите колегу да то решимо.
На то ће полицајац: 
– Е, не може сад колега. Он је заузет с оном двојицом 

из „фијата уно“!
 

***
Синоћ лопов ушао у моју кућу и тражи паре.
Ја се пробудим и кренем да тражим са њим.

***
– Зашто полицајац ставља мокре крпе на ивицу стола? 
– Доктор му је рекао да ставља облоге тамо где се 

ударио. 

Ту, око нас
Перица никако да научи да персира учитељу. Зато је 

добио задатак да 100 пута напише: „Учитељу се не каже 
Ти, него Ви!“

Следећег дана предаје он свеску. Учитељ гледа и 
одушевљено пита:

- Перице, па зашто си 200 пута написао ову реченицу?! 
- Ма хтео сам мало да те орасположим...

 

Са нашег фејсбука  

– Аууу! Већ пола три. Убиће ме жена! 

два вука
Једне вечери стари Индијанац, седећи крај ватре, испричао 

је свом унуку каква се битка одвија у сваком човеку:
- Сине мој, у сваком од нас боре се два вука. 
Један је Зло: бес, љубомора, завист, кајање, похлепа, 

надменост, самосажаљење, кривица, осећање мање вредности, 
лагање, гордост, лажни понос, немогућност праштања и Ја. 

Други је Добро: радост, безусловна љубав, праштање, нада, 
љубазност и доброта, спокојство, сталоженост, понизност, 
благонаклоност, разумевање других, великодушност, 
истинитост и вера.

Унук је неколико тренутака ћутао и размишљао о ономе 
што му је деда рекао, а онда га је упитао:

- Који вук побеђује?
- Онај којег храниш - рекао је стари Индијанац, без 

размишљања.
Са профила Јанка Макана, ученика 7. вода 32. класе СШУП-а 

На нашем профилу 12. 12. 2012. имали смо 4.485 пријатеља

Пилетић
Излазим вечерас са 

другарицом од моје сестре!
Поведи и сестру од тебе, 
па идем и ја.

Конструкција: именица + 
од + генитив (другарица од 
моје сестре, шеф од колеге), 
преузета је из енглеског: 
friend of my sister.

У српском језику је 
једино исправно рећи: друг 
мог брата, моја сестра, шеф 
мог колеге...

ОД је овде сувишно и 
погрешно!
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