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МИРОСлАв СТЕфАНИшИН
У молби за пријем у радни однос у 

Средњој школи унутрашњих послова, по-
четком 1985. године, написао је да је: рођен 
у радничкој породици 19. 1. 1958. у Кули,  
завршио Вишу педагошку академију у 
Бањалуци 1982, да је ожењен и да је отац 
двоје деце. Био је запослен у Прњавору у 
Општинском штабу територијалне одбране 
као референт за оператино-наставне посло-
ве. У Школи је радио 23 године, до одласка 
у пензију 30. 6. 2008. 

Тих, скроман и ненаметљив, оставио је 
снажан утисак на дечаке у чијем је васпи-
тавању учествовао. Ово је само пар сећања 
његових ђака на фејсбук страници 30. класе.

***
Постао нам је командир вода 1999. Као 

матурант, нисам се посебно обазирао на 
то. Сваке године смо мењали командира. 
Својим првим наступом хтео је  да се пред-
стави као строг, али није дуго могао да се 
крије иза те маске. Убрзо је на површину 
испливала његова права природа. Схватио 
сам да је то један миран, благ и осећајан чо-
век. Све нас је гледао као своју децу. Пуног 
разумевања за нас и све наше поступке, за-
волели смо га и имали веома близак однос 
са њим. Увек ведрог духа и отвореног срца, 
био је ту за све нас. Тако ћу га се ја сећати. 
Нека му је вечна слава! 

М. ладиха, 30/11
***

Пишем у име наше тзв. „шок собе“ бр. 
115. Ми смо били „најгори“ ученици вода, 
бар су нас тако гледале остале старешине, 
али не и Стеф, како смо га међу собом зва-
ли. За нас је увек имао речи хвале и време-
на да са намa поразговара. 

Волели смо када нас на повечерју оби-
лази, угаси светло и каже нам на наше опа-
ске: „Иии... Мангупи једни!“ Брци му се на-
смеше и нестане иза врата. 

Вечно ћемо га памтити и бићемо му за-
хвални за све. 
П. Плазинић, М. вујадиновић, Б. Комље-
новић, А. Скендеровић, Д. Перић, Ј. Јо-
вићевић, Н. Бољевић и И. Јанковић, 
30/11

Поштовани 
читаоци!

Времена су 
увек била тешка, 
из различитих раз-
лога, а ово наше је, 
поред осталог, обе-
лежено и беспари-
цом. То је био раз-

лог због којег 2013. није штампан ни 
један број Младог полицајца. Лист је по-
чео да излази новембра 1969. Прелиста-
вајући старе бројеве са црнобелим фо-
тографијама, подсетили смо се људи и 
догађаја који су забележени у Младом 
милиционару, како се звао до децембрa 
2001. Овај својеврстан летопис, бележио 
je све што је важно и занимљиво у живо-
ту и раду Школе и Центра: пријеме но-
вих генерација, промоције класа, успехе 
и награде,  путовања, посете важних лич-
ности, ликовне колоније, реформе, нове 
предмете, различите курсеве и семинаре, 
нове и реновиране објекте у кругу... 

Млади полицајац, који више и није 
тако млад, већ одавно нема само зада-
так да информише, него и да предста-
ви Центар, те је користан и као промо-
тиван и репрезентативан материјал који 
је занимљив и многобројним гостима из 
наше земље и разних крајева света, коле-
гама из других центара, потенцијалним 
кандидатима за упис у ЦОПО...

Немогуће је навести сва имена ђака 
који су били чланови Новинарске сек-
ције, колега – сарадника, аутора свих 
текстова и фотографија. Међу онима 
који нису потписани као аутори, нити су 
поменути у текстовима, има и оних без 
којих листа не би било. Невидљиви, из 
сенке, они су били драгоцени сарадници 
у борби за опстанак листа. Свима им ве-
лико хвала! 

Када ће изаћи следећи број? Ко ће 
бити следећи уредник? Одговоре на ова 
питања немам. Пуних 30 година, пола 
свог живота, провела сам у овој шко-
ли. Мој рад је овде од почетка био ве-
зан за новинарство, било да сам водила 
Секцију и организовала Сусрете нови-
нарских секција, или писала текстове и 
уређивала лист. На његовим странама су 
сачуване године које су под овим липама 
провеле стотине мојих ђака, од 15. до 38. 
класе. Ту су и трагови труда који су моје 
колегинице и колеге уложиле у васпита-
вање и стасавање генерација ученика и 
полазника. Сви они су део мог живота. 
То ће заувек остати тако.  

Надајући се да ће и у годинама које 
долазе Млади полицајац наставити да 
излази,     Срдачно, ваша Јасна

Реч уреднице
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Дан МУП-а и полиције

Дан Министарства, Дан полиције 
и Слава полиције Света Тројица про-
слављени су 23. 6. 2013. први пут ван 
Београда – у Новом Саду. Обележа-
вање празника започело је дефилеом 
полицијских службеника од Трга сло-
боде до Стадиона „Карађорђе“. Све-
чаност којој су присуствовали пред-
седник Републике Србије Томислав 
Николић и председник Владе и ми-
нистар унутрашњих послова Иви-
ца Дачић, отпочела је интонирањем 
химне Републике Србије и прелетом 
хеликоптера са републичком заста-
вом.

Присутне је поздравио председ-
ник Владе и министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић.

– Покренули смо бројне развојне 
процесе у оквиру Министарства, али 
они нису толико видљиви за грађане, 
а имају за циљ да полиција постане 
прави сервис грађана – рекао је ми-
нистар Дачић и нагласио да се мора 
спречити трговина људима, трговина 
дрогом, корупција и сви видови кри-
минала, као и да се мора побољша-
ти безбедност саобраћаја. Он је иста-
као да је бити полицајац част и лични 
избор храбрих, поштених и смелих 
људи и честитао припадницима по-
лиције њихов дан, а свим грађанима 
Србије пожелео миран сан, слободу 
и правду.  

Плакету највишег реда Мини-
старства унутрашњих послова Репу-
блике Србије „Јаков Ненадовић“ ми-
нистар унутрашњих послова доделио 
је председнику Републике Србије То-
миславу Николићу. Честитајући по-
лицији њен дан, председник је изја-
вио да плава полицијска униформа 
треба да буде синоним части и додао:

– Основни циљеви полиције мо-
рају да буду обезбеђивање достојан-

ственог и слободног живота, без 
страха од насиља и криминала и без 
утицаја криминалаца на функциони-
сање државних органа, полиције пре 
свега.

Премијер је доделио плакете по-
родицама полицајаца који су изгуби-
ли животе на службеним задацима. 
За изузетну храброст и пожртвовање 
плакете су додељење породицама по-
лицајаца: Славољуба Банића, Ми-
рослава Стаменковића, Саше Ђорђе-
вића и Александра Минковића.

Гости су затим имали прилику да 
виде неке од ситуација у којима се 
полиција свакодневно налази у бор-
би против криминала.

Студенти Криминалистичко-по-
лицијске академије приказали су еле-
менте обуке из специјалног физичког 
образовања.

Показну вежбу извели су бивши 
полазници 9. класе Центра за основ-
ну полицијску обуку у Сремској Ка-
меници, који су обуку завршили у 
мају 2013. године. Њих шеснаесто-
ро приказало је технике самоодбра-
не садржане у Наставном плану и 
програму основне полицијске обуке. 
Технике су биле приказане редосле-

дом којим се усвајају и увежбавају на 
часовима Одбрамбених вештина. То 
су вештине којима сваки полицајац 
влада након завршетка обуке: техни-
ке самоодбране полицијског службе-

ника, употреба службене палице за 
блокирање, ударац и као средство по-
луге, уз наношење најмање штетних 
последица. Интензивним тренингом 
и марљивим радом полазници Цен-
тра за годину дана овладају вешти-
нама које ће у служби примењивати 
у складу са законским овлашћењима.

Свечаност су украсили малишани 

– чланови хора „Чаролија“ који су от-
певали песму „Мој полицајац“.

Прослава је завршена ревијалном 
фудбалском утакмицом припадника 
полиције и глумаца из филма „Мон-
тевидео, Бог те видео!“.

Са трибина Стадиона свечаност 
је пратило око 7.000 гледалаца. Иако 
је време тих дана било врло топло, 
пажњу многих Новосађана привукао 

је и тактичко-технички збор, који је 
у оквиру обележавања празника одр-
жан на платоу испред СПЦ „Војводи-
на“, 22. и 23. јуна 2013. године.

Ј. Обрадовић

Први пут у Новом Саду
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Први дан марта 2013. године био 
је последњи дан који је 8. класа про-
вела у Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици.

Свечаност поводом њихове про-
моције почела је фанфарама и де-
филеом класе праћеним аплаузом 
гостију међу којима су, поред роди-
теља и пријатеља полазница и по-
лазника, били: државни секретар 
Вања Вукић, директор полиције Ми-
лорад Вељовић, градоначелник Но-
вог Сада Милош Вучевић, представ-
ници државних органа, привредних 
друштава, јавних предузећа, обра-
зовних установа, међународних ор-
ганизација...

У име Министарства уну-
трашњих послова и у своје име, по-
здравио их је државни секретар 
Вања Вукић и рекао да и ову, као и 
претходну генерацију, чине младићи 
и девојке из Врања, Лесковца и Бе-
ограда, али мада долазе из различи-
тих средина, то није била препрека 
да током обуке и на завршном ис-
питу постигну успех и покажу како 
се заједничким радом усвајају нова 
знања и вештине, али и руше барије-
ре и развијају добри колегијални од-

носи. Поштујући међусобне разлике 
и специфичности, постигли су резул-
тате којима се могу поносити. Овако 
конципираном обуком, доказали смо 
да су разлике у полу, вери и нацио-
налности богатство и Министарства 
унутрашњих послова и Републике 
Србије – изјавио је господин Вукић. 

Директор полиције Милорад 
Вељовић је нагласио да од квали-
тета обуке зависи колико ће будући 
припадници полиције бити профе-
сионални, ефикасни и какав ће углед 
уживати међу грађанима. Он је из-
разио уверење да  ће, повезаношћу 
процеса обуке са праксом, новим 

законским прописима и предвиђе-
ним процедурама у примени поли-
цијских овлашћења, ради заштите 
живота и имовине лица, као и инси-
стирањем на доследном поштовању 
универзалних вредности људских 
права и слобода, наши приправници 
допринети јачању осећања сигурно-
сти грађана, као и побољшању ква-
литета живота у заједници. 

О школовању полицијских кадро-
ва у Сремској Каменици говорила је 
начелница Центра Биљана Пушкар и 
подсетила да Центар за основну по-
лицијску обуку у Сремској Камени-
ци, једини центар за обуку основног 

Промоција

Осма класо, вољно!
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Промоција

полицијског кадра у земљи, има бога-
ту историју и традицију. 

Говорећи о 8. класи начелница је 
нагласила да је то генерација полаз-
ница и полазника која је показала вр-
лодобар успех на обуци, а својим ан-
гажовањем у току ванредне ситуације 

фебруара 2012. године, на – 20 сте-
пени, помагала је житељима Срем-
ске Каменице чистећи снег и показа-
ла да можемо кад затреба потпуно да 

рачунамо на њих. За учествовање у 
акцијама добровољног давања крви 
добили смо признање „Најхуманија 
средина“. Поред тога, и ова класа је  
обезбеђивала Фрушкогорски и Но-
восадски маратон, и учествовала на 
Пољопривредном сајму, Сајму об-
разовања и на манифестацијама као 
што су:  Дан безбедности деце у са-
обраћају, Фестивал оптимизма - Baby 
Exit, Змајеве дечије игре, Квиз „По-
кажи шта знаш о саобраћају“... До-
бре резултате постигли су у бројним 
спортским дисциплинама. 

Најбољи у рангу
Трома најуспешнијима у 8. класи 

државни секретар Вања Вукић уру-
чио је решења о награђивању. Разли-
ке у оценама су заиста мале, али др-
жећи се одлуке да су критеријум за 
избор најбоље средње оцене на крају 
обуке, праксе и завршног испита, 
одлучено је да Марко Радосавље-
вић (4,77), Страхиња Ергић (4,76) 
и Драгана Цвијовић (4,71) добију 

лаптоп, таблет-рачунар и фото-апа-
рат. У име награђених захвалио се 
Марко Радосављевић.
О осмој класи 

– Од 174, колико је уписано, 168 
их је завршило обуку, а 33 су девојке 
– рекао нам је, непосредно пре про-
моције, начелник Одељења – начел-
ник класе, полицијски саветник Ми-
ленко Калацун. – Постигли су врло 
добар успех, средња оцена класе је 
3,83. 

Мој општи утисак је да је ово јед-
на ведра, отворена, комуникатив-
на класа. После свечаности поводом 
њиховог промовисања у полицајце 
приправнике, животни путеви ће их 
одвести на различите стране. У гра-
ничну полицију отићи ће њих 45, 
двојица у Полицијску управу Врање, 
а остали у Београд.
Издвајамо из програма

Химну „Боже правде“ отпевао је 
мешовити хор Гимназије „Јован Јо-
вановић Змај“ из Новог Сада. Иако 
простор није акустички савршен, то 
није била препрека за овај хор који 
је стекао светску славу и многоброј-
не награде. Моћни гласови девојака и 
младића испунили су спортску халу.

Полазници 9. класе приказали су 
део наставних садржаја који се сав-
ладавају у Центру. Посебну пажњу 
привукли су представљањем одбрам-
бених вештина и ситуационе обуке.

Тренутак који су постројени по-
лазници у свечаним униформама са 
нестрпљењем очекивали, дошао је 
након команде: „Класа, вољно!“

Текст: Јасна Обрадовић
Фото: Зоран Живковић
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Деветој класи 

– Девета класа је била некако не-
приметна – рекао нам је начелник 
Миодраг Пераћ. – Нисмо их ни осе-
тили. Никаквих проблема нисмо има-
ли са њима. Али, ето ни на крају их 
нико није приметио, када је то било 
очекивано. Једноставно су отишли из 
Центра и почели да раде. 

Њихова обука је почела 4. јуна 
2012. и сви су је успешно завршили. 
Интересантно је што имају потпуно 
исти просек и на крају обуке и на зав-
ршном испиту: 3,45. 

Они су били ангажовани у свим 
активностима ЦОПО-а. У Наставном 
центру „Кула“ прошли су теренску 
обуку. Били су добровољни даваоци 
крви, представљали наш Центар уче-

ствујући на разним манифестација-
ма, бавили се спортом, музиком... 
Жао ми је што део својих активности 
нису могли да прикажу на завршној 
свечаности.

Преседан 
Наша класа остаће запамћена у 

Центру по нечем што није зависило 
од нас.

Лепо смо завршили обуку, као и 
претходне класе, али наше промо-
ције није било! Ми полазници не зна-
мо зашто.

Почели смо да радимо 3. 6. 2013. 
године. По завршетку приправнич-

ког стажа, крајем новембра, полагали 
смо стручни испит и сви положили. 
Распоређени смо у четири саобраћај-
не испоставе. 

Како није било промоције, ни нас 
троје првих у рангу награде нисмо 
добили на крају обуке у Центру. Уру-
чене су нам у Београду, у Управи са-
обраћајне полиције у Љермонтовој. 

Сад већ увелико радмо, али се још 
навикавамо на свој посао. И даље по-
мажемо једни другима.

Александра Рајевић

Уместо промоције

Најбoљи у класи
У 9. класи било је укупно 127 момака и 27 девојака. У септембру 2013. 

најбољима по успеху су уручене награде:

1. Александри Рајевић, 8. вод, (4,91) – лаптоп рачунар,
2. Александри Павловић, 1. вод, (4,73) – таблет рачунар и

3. Владимиру Мијаиловићу, 7. вод, (4,69) – дигитални фото-апарат.
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Деветој класи 

Сирена ватрогасних кола у кругу Центра за основну полициј-
ску обуку 26. априла 2013. године није била знак да је негде избио 
пожар. Тог дана горела су само лица узбуђених полазника 9. класе, 
којима је показна вежба представника Ватрогасно-спасилачке је-
динице била и последња лекција током обуке. 

– Ова вежба није једино што полазници Центра уче о посту-
пању полиције у ванредним ситуацијама – објашњава Томислав 
Васић, командир Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Вр-
шац. – У трећој фази обуке, 
у оквиру модула Сузбијање 
криминалитета, уче теориј-
ски део. На самом крају, 

последњег дана обуке, упознајемо их са начином активирања противпожар-
них апарата за почетно гашење пожара; са опремом за гашење пожара на от-
вореном простору, као што је шума, ниско растиње и трава; са хидрантима и 
опремом која иде уз њих и, наравно, са ватрогасним возилом.

Господин Васић посебно наглашава важност превенције, јер је у првом ми-
нуту сваки пожар могуће угасити чашом воде, у другом је већ потребан балон, 
а у трећем – цистерна!

Јасна Обрадовић

Последњи дан обуке 9. класе
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Први дан 10. класе
Обука 297 полазника 10. класе, који су дошли са подручја 

три полицијске управе – Нови Пазар (њих 88), Нови Сад (101) 
и Пријепоље (108), почела је 25. 3. 2013. 

На самом почетку првог радног дана поздравили су их руко-
водиоци Центра, тренери и ментори.

– Ви долазите из различитих, мешовитих средина и ја се на-
дам да ћете овде развити лепа пријатељства и понети најлепше 
успомене са ове обуке – рекла је начелница Центра Биљана 
Пушкар и објаснила им како је конципирана обука. 

Заменик начелнице Мирослав Мијаиловић посебно је по-
здравио колеге из полицијских управа Нови Пазар и Пријепоље 
и истакао важност њихове сарадње са Центром, а затим је пред-
ставио полазницима све чланове колектива који ће учествовати 
у обуци 10. класе.

О кућном реду и неким правилима понашања, говорио је 
помоћник начелнице Желимир Мрдаљ, задужен за  безбедност.

Тог хладног и ветровитог мартовског дана класа је само на 
кратко била постројена на платоу испред спортске хале, а за-
тим се сваки од 13 водова упутио на први час одељењског ста-
решине.

Нове класе

Један конкурс, две класе, из три управе!

Градоначелник поздравио Новосађане 
– Први пут у историји Центра и Школе један градона-

челник је дошао да поздрави будуће полицајце свог града 
– истакла је начелница Центра Биљана Пушкар 25. 3. 2013. 
обраћајући се полазницима и полазницама 10. класе који 
долазе са територије ПУ Нови Сад. 

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је нагласио 
да се на овај конкурс јавио велик број кандидата.

– Чињеница да сте баш ви одабрани, мора вас чинити 
посебним и поносним. Молим вас да што боље и што брже 
завршите обуку, јер вас жељно очекујемо. Запослени у Цен-
тру за основну полицијску обуку свим снагама раде на томе 
да припреме полицајце за њихов нимало лак задатак. Желим 
вам да истрајете у својим циљевима, да се трудите и напор-
но радите како бисте постали заштитници мира и безбедно-
сти грађана и њихове имовине.

Будуће полицајце поздравили су и заменик начелника 
Полицијске управе Нови Сад Стеван Крстић и мр Божидар 
Оташевић, заменик начелника Управе за стручно образо-
вање, оспособљавање, усавршавање и науку.

Пријем у Пријепољу
Полицијска управа Пријепоље, организовала је 13. 3. 

2013.  пријем за кандидате са подручја општина Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош, који су примљени на основну поли-
цијску обуку у Сремској Каменици. За 30 места са подручја 
ове три општине пријавило их се 630. 

Захваљујући подршци и разумевању руководства 
МУП-а, уместо планираних 30 кандидата, Одлуком мини-
стра примљено је свих 108 кандидата. 

Након  стручног оспособљавање у Центру ови млади 
људи ће засновати радни однос у МУП-у Републике Србије 
и почети са радом у Полицијској управи Пријепоље.

Полазници из Новог Пазара
Сви кандидати који су примљени на обуку у Сремској 

Каменици, појединачно су позивани у Полицијску Упра-
ву Нови Пазар, где су упознати са циљевима и задацима са 
којима ће се сусрести током обуке. У 5.30, 24. марта, испред 
Општине Новог Пазара, организовано и свечано испраћени 
су у Сремску Каменицу. Полазнике су поздравили и пожеле-
ли им успешну обуку помоћник директора полиције, начел-
ник ПУ Нови Пазар Драган Терзић, градоначелник Новог 
Пазара др Мехо Махмутовић и њихови сарадници.

Очекујемо да ће полазници са истим ентузијазмом и 
еланом испуњавати постављене задатке, са каквим су се и 
пријавили на конкурс.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је 11. априла 2012. године конкурс за упис у Центар, за кан-
дидате са подручја три полицијске управе – Нови Пазар (50 кандидата), Нови Сад (80) и Пријепоље (30). На овај конкурс јавило 
близу 2.600 девојака и младића.

Након безбедносних провера, квалификационог испита у Сремској Каменици и лекарског прегледа у Београду, направљена је 
ранг-листа оних који испуњавају све услове конкурса.

Како са 160 кандидата, колико је планирано, не би биле задовољене све потребе ове три полицијске управе, у МУП-у је одлу-
чено да се приме сви кандидати који испуњавају услове овог конкурса и успешно су положоли пријемни испит. Одлуком мини-
стра унутрашљих послова примљено је свих 549 кандидата. Тако 
су на обуку у Центар, на основу једног конкурса,  стигле две, уме-
сто једне класе.
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Првог дана обуке, 3. 6. 2013. годи-
не, полазнице и полазнике 11. класе 
поздравили су и пожелели им добро-
дошлицу начелница Центра за основ-
ну полицијску обуку Биљана Пушкар 
и њени сарадници. Госпођа Пушкар 
је рекла неколико речи о историји 
школске зграде, некадашњој Средњој 
школи унутрашњих послова, рефор-
мисаном Центру, његовом положају 
у МУП-у, реновираним објектима, 
начину и трајању обуке, оцењивању, 
различитим ангажовањима полазни-
ка током обуке...

– У следећој години имаћете 1.238 
часова, а признаћете, то и није тако 
много. Овде нема општих предме-
та. Учићете само тајне свог заната – 
објаснила је начелница. – Код нас се 
не учи само у учионицама – савреме-
но опремљеним кабинетима, тактич-
кој кући, филмској стрељани и спорт-

ској хали. Наша учионица има око 15 
хектара. То је цео овај простор. По-
ред тога, наши полазници учествују 

и у различитим манифестацијама, 
као што су Сајам образовања, Baby 
Exit, Змајеве дечије игре, сарађујемо 
са Дечијим селом у Сремској Каме-

ници, са вртићима, образујемо наше 
мале суграђане. 

Помоћник начелнице Желимир 
Мрдаљ упознао је нову класу са пра-
вилима понашања у Центру: алко-
хол је забрањен, пушење је дозвоље-
но само на за то одеђеним местима, 
униформе још нису стигле, па обла-
чење мора бити примерено и култур-
но, фризура такође. Пирсинг и тето-
важа не смеју бити на местима које 
не покрива униформа. 

– Ви долазите из различитих сре-
дина. Схватите то као једно велико 
богатство – нагласио је господин Мр-
даљ. –  Ми смо мултиетничка среди-
на и трудимо се да поштујемо разли-
читости. То сте могли да видите и на 
јеловнику који је прилагођен и онима 
који не једу свињетину, и онима који 
посте или су вегетаријанци.

Начелник Одељења за извођење 
обуке Драган Милић представио је 
све тренере који ће обучавати 11. кла-
су.
Добро се снашли

Упитали смо неколико девојака из 
6. вода какви су им први утисци. У 
име све три, одговорила је Звездана 
Чорто, која долази из Титела:

– Одлично сам се наспавала, ви-
дим да је храна добра, сви су јако љу-
базни и утисци су ми баш добри! Јако 
ми се допало кад је начелница гово-
рила о ваннаставним активностима. 
Биће ми драго што ћемо и ми моћи 
да будемо укључени у све те акције.

Јасна Обрадовић

Пријем 11. класе

Нове класе
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Били смо вредни

Полазници 10. класе учествова-
ли су 13. 4. 2013. у две акције – на 
Фрушкој гори и Малом песку.

Уочи 36. Фрушкогорског марато-
на и првомајских празника, тридесе-
торо полазника и полазница одазва-
ло се позиву који је Центру упутило 
Јавно предузеће „Национални парк 
Фрушка гора“. 

– Наши момци и девојке су чи-
стили путеве, стазе и поједине лока-

литете на Фрушкој гори – испричао 
нам је ментор котренер Јово Кусић. 
– Руководилац службе надзора На-
ционалног парка и ја формирали смо 
групе, организовали их и обилазили 
на свим местима на којима су наши 
полазници били ангажовани. Били 
су заиста вредни, а мислим да су и 
уживали у раду, дружењу и лепотама 
Фрушке горе.  

Директор Националног парка, го-
сподин Добривоје Антонић, захва-
лио се Центру писмом у којем стоји: 

„(...) својим учешћем у акцији дали 
сте пример и показали осталима шта 
значи бити искрен и савестан љуби-
тељ Фрушке горе.“

 На Фрушкогорском марато-
ну, који је Планинарско-смучарско 
друштво „Железничар“ из Новог 
Сада организовало 27. и 28. априла 
2013. године, учествовали су и полаз-
ници 10. класе Центра – тридесето-
ро на обезбеђењу, а деветоро као ма-
ратонци.

Пре Маратона

Мали песак
Чишћење локалитета Мали песак у 

Делиблатској пешчари (Општина Бела 
Црква), 13. 4. 2013. било је успешно за-
хваљујући волонтерима. Међу 120-оро 
младих љубитеља природе из Новог 

Сада, Вршца и Беле Цркве, било је и 
десеторо полазника 10. класе Центра за 
основну полицијску обуку.  

– У аутобусу, који је за ову прилику 
ангажовао Покрајински завод за зашти-
ту природе, за наше полазнике било је 
резервисано само 10 места, али и тако 
малобројни, били су запажени – каже 
начелник 10. класе Жељко Секулић. – 
Драго нам је што смо помогли да се 
знатан део овог простора очисти. Мада 
је сакупљено скоро 500 џакова смећа и 
око 15 кубних метара грађевинског от-
пада, остало је још тога да се уради на 
заштити овог изузетног простора. 

Најважније је да се спречи ства-
рање нових дивљих депонија, које не 
само да нарушавају лепоту предела, 
него и угрожавају живи свет. 

Ову акцију је организовало неколи-
ко удружења – Друштво за заштиту и 
проучавање птица Србије (Нови Сад), 
Научно-истраживачко друштво студе-
ната биологије и екологије „Јосиф Пан-
чић“ (Нови Сад), Удружење грађана 

„Аурора“ (Бела Црква), Природњачко 
друштво „ГЕА“ (Вршац) и Еколошко 
удружење „Авалон“ (Вршац) – зајед-
но са Покрајинским заводом за зашти-
ту природе, уз подршку Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељ-
ство и заштиту животне средине. 

У наредним месецима очекује се 
проглашење заштићеног подручја из-
узетних одлика „Караш–Нера“, који 
обухвата и Мали песак. Овај локалитет 
има карактеристике изворних степских 
станишта на којима живи велик број 
ретких и угрожених врста.

 
Утисци добровољаца

– Кад смо чули да се иде у Делиб-
латску пешчару, мој друг Султан Беро-
вић и ја смо се одмах пријавили као до-

бровољци – прича, пун лепих утисака, 
Фикрет Куртовић из Тутина, полазник 
10. класе и апсолвент информатике. – 
Те суботе, 13. 4. 2013, време у Малом 
песку није баш било лепо, али и то ми 
је било занимљиво. Киша – а блата ни-
где! Као Пештерска висораван. 

Урадили смо доста, али није нам 
уопште било тешко. Сви су били јако 
љубазни – пчелари, орнитолози... Кад 
смо полазили, организатори су се са 
свима нама појединачно поздравили.

– Предложили смо да се ми, полаз-
ници, више ангажујемо на уређивању 
круга Центра – додаје Султан Беровић 
из Тутина, полазник 10. класе и сту-
дент архитектуре. – Сваки вод би мо-
гао да има свој део о којем би бринуо. 
Ми смо одрасли, има нас вичних послу, 
заинересовани смо и сложни. Већ смо 
учествовали у акцијама које су овде у 
Центру уобичајене, чистили смо, са-

купљали суво лишће и грање. Круг је 
заиста велик, око 15 хектара, ту има 
много посла, а ми смо вољни да ради-
мо.  

Јасна Обрадовић
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Штанд Министарства унутрашњих 
послова привлачио је пажњу посети-
лаца 9. међународног Сајма образо-
вања „Путокази“, одржаног од 28. 2. до 
2. 3. 2013. у Новом Саду. У Конгресној 
сали Мастер-центра одржана је 1. мар-
та презентација Центра за основну по-
лицијску обуку, Центра за специјали-
стичку обуку и усавршавање полиције 
и Криминалистичко-полицијске акаде-
мије, за групу средњошколаца из Бе-
ограда којима је на овај начин пруже-
на комплетна слика о могућностима 
стручног оспособљавања и усаврша-
вања полиције. Матуранти Графичке 
школе из Новог Београда, Саобраћај-
но-техничке школе и Техничке шко-
ле „Змај“ из Земуна били су тог дана 
наши гости на Сајму као и у Центру. 

– Преко 60 ученика ове три школе 
видело је како и где се обучавају наши 
полазници – рекла нам је Сања Антић 
тренерица енглеског језика. – Мада су 
ови младићи и девојке неке информа-
ције већ сазнали од својих пријатеља, 
рођака, са нашег сајта и фејсбука, до-
лазак у Центар их је одушевио. Били су 
изненађени опремљеношћу учионица, 
тактичком кућом, филмском стреља-
ном, спортском халом... А промоција 8. 
класе је била оно што их је „купило“! 
Ту су видели резултат обуке и добили 
комплетну слику. Били су одушевљени. 
Јако су заинтересовани за обуку и једва 
чекају да се распише конкурс.

После ручка у ресторану Центра, 
неки од њих су посетили и Сајам об-
разовања. 

А ту је сва три дана било изузетно 
живо. Најмлађе су привлачили промо-
тивни филмови и униформисани при-
падници САЈ-а, ПТЈ-а, Жандармерије 
и Интервентне јединице 92 који су од-
говарали на питања радозналих мали-
шана: да ли су то праве униформе и 

оружје? Да ли је оружје тешко? Могу 
ли да га пипну и узму? 

Велик број старијих посетила-
ца штанда (средњошколци, студенти, 
као и остали излагачи на Сајму) поже-
лео је да као сувенир кући однесе фо-
тографију са пушком или специјалцем, 
а неки од њих су показали и солидно 
знање о оружју и опреми.

– Било је заиста много заинтере-
сованих, а долазили су на наш штанд 
и по неколико пута – прича са оду-
шевљењем Драган Пауњеловић тренер 
за Област сузбијање криминалитета. 
– По цео дан смо разговарали, дели-
ли промотивни материјал, објашњава-
ли да средње полицијске школе више 

нема, да се код нас не могу уписати по-
сле основне... Дружили смо се са де-
цом, али и са нашим полазницима. За 
њих је то једно ново искуство, а за нас 
тренере прилика да их видимо у друга-
чијој позицији од оне коју имају у учи-
оници.  

– Центар сам организује промотив-
не манифестације, али се радо одази-
ва и на позиве друштвене заједнице, 
сајмова, образовних установа и дру-
гих организатора, а те наступе кори-
стимо како за професионално инфор-
мисање, промовисање Центра и обуке, 
тако и едукацију, најчешће најмлађих 
суграђана. У све те активности укљу-
чујемо и наше полазнице и полазнике 
и сматрамо то саставним делом обу-
ке. Њима су таква искуства драга, за-
нимљива али и корисна у даљој служби 
– сматра Зорка Ловре задужена за од-
носе Центра са јавношћу, организатор-
ка и координаторка наступа МУП-а на 
Сајму. 

Насмејана и задовољна лица посе-
тилаца Сајма сведоче о томе да поли-

ција све више ужива поверење грађана, 
те се младе генерације више не устру-
чавају да приђу и обрате се униформи-
саним полицајцима.

С. вла и Ј. Обрадовић

Путокази

На 10. Путоказима, од 28. фе-
бруара до 4. марта 2014, нећемо има-
ти тзв. централну презентацију у Ма-
стер сали, али ће наш штанд бити још 
атрактивнији. Поред наступа наших 
полазника, досадашњим учесницим 
ће се прикључити и колеге из Секто-
ра за ванредне ситуације. 

Очекујемо и средњошколце из 
Београда и Кикинде који ће посетити 
Сајам и Центар.
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***
Дарко Чучак, 11/2: 
Наставни центар у Кули је заиста 

импресиван – и објекти су лепи, и 
простори за тренинге, и цео простор 
у којем је Центар. И време је било 
лепо. Све што смо тамо учили и ра-
дили било је за мене одлично иску-
ство. Имам само речи хвале за све 
старешине! Имају изузетно много 
стрпљења за свакога од нас. Не знам 
да ли бих га ја имао толико.

Једино мислим да је време које 
смо провели у Кули јако кратко. Прва 
три вода наше класе била су на те-
ренској обуци само пет дана. То је за-
иста јако мало времена за тако важ-
не области. Мислим да би нам за све 
то било потребно барем две недеље.

***
Немања Невајдић, 11/2: 
Да, било је кратко, али садржај-

но. Сваки од тих пет дана био је до-
бро организован и потпуно испуњен. 
Ја сам с нестрпљењем чекао пуцање. 
То ми је било савим неочекивано ис-

куство. Причали су ми да је трзај јак, 
да ће ме болети раме... Био сам спре-
ман на то. Опалио сам и – преживео! 
Није болело.

Спасавање утопљеника свакоме 
може бити потребно. Као и прву по-
моћ, требало би га увести у наста-
ву од основношколског узраста. То 
је део опште културе. Мени се друг 
из основне удавио. Били смо на кана-

лу на купању. Удавио се пред нашим 
очима, а нико од нас није знао како да 
му помогне.

***
Јасмин Буквић, 10/5:
Сам натпис на табли – „Центар за 

специјалну обуку припадника Мини-
старства унутрашњих послова“ дао 
ми је додатну мотивацију да дан за-
почнем са више енергије. Све ми се 
допало! Круг чине лепо уређене зе-
лене површине. Поред интерната у 
којем смо били смештени налази се 
савремен и добро опремљен ресто-
ран за исхрану припадника полиције. 
Свидело ми се и то што је у соби 
било смештено више нас, па смо мог-
ли више да се дружимо и упознајемо. 

Обука оружјем је била посебно 

занимљива. Ситуације које смо веж-
бали су биле потпуно реалне и доста 
су нам помогле у учењу. Жао ми је 
што и тамо нисмо имали обуку.  

Осећали смо се баш посебно јер је 
цео Центар, са полигоном и тактич-

Очима полазника
На теренској обуци у Наставном центру „Кула“ 10. класа је била у септембру, а 11. у децембру 2013. године. Поред 

основног задатка – бојевог гађања службеним пиштољем ЦЗ-99 калибра 9 мм и аутоматском пушком М-70 АБ2 кали-
бра 7,62 мм, обрађене су и наставне јединице Примена полицијских овлашћења и употреба средстава принуде, По-
лицијски службеници – стројева обука,  Одбрамбене вештине и обука полазника у пливању на базену спортског цен-
тра у Врбасу.

Према речима обојице начелника класа, Жељка Секулића и Миодрага Пераћа, све планиране активности су изве-
дене.

О здрављу су бринули наши лекари Бранка Вујић и Ненад Жарковић и медицинске сестре Смиљка Предраговић 
и Вера Вујасин.

Ј. О.
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ком кућом, постављен и опремљен за 
обуку специјалних јединица. 

Однос тренера и ментора према 
нама је сада још бољи, од кад смо се 
боље  упознали.  Једно лепо животно 
и професионално искуство.

***
Амела Демири, 10/4:
Након одржане смотре и пар 

упутстава начелника класе о нашем 
боравку у Наставном центру „Кула“, 
упутили смо се знатижељни на обуку 
о којој се причало током прве и дру-
ге фазе. 

Нисмо баш били свесни шта нас 
тамо очекује, па нам се сам пут до 
Центра учинио предугачким. Када 
смо стигли, упознали су нас са кру-
гом и правилима понашања у Центру. 
Добили смо распоред рада и наша 
авантура у Кули је започела.

Сви смо очекивали моменат када 
ћемо ићи на гађање, што је нама било 
најинтересантније. Након изречених 
мера опреза и поновљених правила о 
употреби ватреног оружја, дошао је 
моменат да испалимо први метак. Уз-
буђење и адреналин су расли.

Ситуације које смо радили из 
модула Примене полицијских ов-
лашћења су испланиране тако да 
буду сличне онима у којима ћемо се 
налазити када будемо почели да ра-
димо. 

Однос тренера и полазника је 
био коректан, тренери су посвети-
ли много више пажње да би објас-
нили нејасноће и самим тим што нас 
је било мање, имали су више могућ-

ности да објасне сваку ситницу и да 
нам укажу на грешке.

До краја обуке смо постизали до-
бре резултате у гађању, а успели смо 
и да смањимо трему приликом реша-
вања ситуација што ће нам помоћи у 
нашем даљем школовању и раду. 

Све у свему – једно лепо иску-
ство које је кратко трајало, а дуго ће 
се памтити. 

***
Светлана Рађеновић, 11/3:
Утисци су нам феноменални! 

Иако је тих дана било баш хладно, 
успешно смо завршили ту, по речима 
полазника, једну од најлепших фаза 
у току обуке.

Тек када смо испалили први ме-
так, схватили смо колико је у ствари 
озбиљан посао полицајца и колико је 
велика одговорност. 

Ментори и инструктори су били 
веома професионални и помагали 
нам максимално да се прилагодимо 
темпу који је био стварно заморан, 
пошто смо цео дан имали исплани-
ран – од гађања, стројевих радњи и 
примене полицијских овлашћења, до 
базена. Ако би требало да издвојим 
само једног од њих, саветник Благота 
Бањац је био посебан по томе што је 
успевао да нас опусти и насмеје. Али 
стварно, све похвале и за све остале! 

Било је полазника који нису зна-
ли да пливају. Уз помоћ тренера Дра-
гослава Илића и Стеве Кривокуће су 
успели и то да науче. 

Пошто је било хладно, нисмо 
успели да прошетамо и да обиђе-
мо цео круг. После вечере смо били 
у сали која се налази у интернату и 
сами се организовали да вежбамо 
џудо, карате и полуге које учимо на 
одбрамбеним вештинама и тако про-
водили слободно време. 

Тренутке проведене у Кули ћемо 
памтити цео живот!
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Представљање пројекта Прелиминарног прегледа 
енергетске ефикасности  Центра за основну полицијску 
обуку, 7. 2. 2013. у Центру у Сремској Каменици, др Јован 
Петровић почео је анегдотом. На једном семинару по-
свећеном изворима енергије, предавач је питао присутне 
која је јединица за мерење потрошње енергије. Одгово-
ри су били: џул, њутн-метар, киловат час... „Не, господо, 
– рекао је предавач. – Јединица којом се мери потрошња 
енергије је долар!“

Једноставно, разумљиво и занимљиво др Петровић, 
ванредни професор на Факултету техничких наука у Но-
вом Саду, објаснио је представницима Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и науку шта је 
потребно да би се смањила потрошња енергије у Центру.

Тим стручњака утврдио је потенцијале за повећање 
енергетске ефикасности три објекта Центра (школске 
зграде и два интерната), предлог мера и пројеката за по-
већање енергетске ефикасности  и предложио динамику 
реализације. 

Циљеви овог Пројекта су: смањење потрошње свих 
видова енергије у Центру, па према томе и смањење 
трошкова за енергију, повећање енергетске класе објека-

та према захтеву Правилника о енергетској ефикасности 
зграда (са E на C, а сви објекти се класификују у 7 енер-

гетских разреда – до G) и припрема за увођење система 
енергетског менаџмента.

Енергија је скупа и нема је довољно. Зато је предлог 
Центра и стручног тима да се користи сунчева енергија, 
као обновљив извор. 

– Велико нам је задовољство што ћемо имати при-
лику да присуствујемо презентацији пројекта професо-
ра доктора Петровића и групе стручњака, са којимa ћемо 
моћи да аплицирамо за средства из међународних фондо-
ва – рекла је начелница Центра Биљана Пушкар. – Про-
теклих пет година радили смо на побољшању квалитета 
обуке основног полицијског кадра и на реконструкцији 
инфраструктурних капацитета Центра који се са главном 
школском зградом, пратећим објектима за обуку, смештај 
и исхрану као и логистику налази на простору од око 15 
хектара. Помоћ смо добили од влада Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и Краљевине Норвеш-
ке, од Амбасаде Велике Британије, међународних орга-
низација као и од јавних предузећа међу којима се издваја 
„Електровојводина“ са којом смо остварили изузетно до-
бру сарадњу. С обзиром да су корисне површине просто-
ра за обуку, смештај полазника и техничке службе Цен-
тра изузетно велике (око 20.000 m²), желели бисмо да 
постављањем соларних панела на кровове школске згра-
де и два интерната, у складу са препорукама Европске 
комисије, смањимо трошкове за енергенте и на тај начин 
допринесемо да основна полицијска обука буде економ-
ски исплативија.

Из тих разлога обратили смо се Електровојводини 
која, као једна од најуспешнијих привредних организа-
ција у нашој земљи, помаже онима којима је помоћ за-
иста потребна. 

Надамо се да ће добри примери, као што ће бити наш, 
допринети да обновљиви извори енергије и њихово пра-
вилно коришћење заузму место у енергетском систему 
Србије, како бисмо генерацијама које долазе оставили 
чистије и хуманије место за живот. 

Јасна Обрадовић

Сунце ће нас грејати

Заједнички састанак
Након представљања пројекта, уследио је го-

дишњи састанак Управе за стручно образовање, оспо-
собљавање, усавршавање и науку, одржан први пут 
у присуству једног државног секретара и први пут у 
Центру за основну полицијску обуку у Сремској Ка-
меници. Руководиоци Управе и свих центара за обу-
ку извештаје о раду у 2012. години приказали су др-
жавном секретару Миодрагу Миљковићу, заменику 
помоћника министра унутрашњих послова Жељку 
Веселиновићу, помоћнику начелника Сектора за уна-
пређење организације и функционисања послова об-
разовања Марку Осмајлићу и својим колегама.
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Семинари, курсеви...

Трећи Семинар о 
руковођењу

Отварајући семинар Наука о ру-
ковођењу – Ситуационо и комуни-
кацијско руковођење, који је одржан 
20. и 21. маја 2013. у Центру за ос-
новну полицијску обуку у Сремској 
Каменици, начелница Центра Биља-
на Пушкар је цитирала Конфучијеву 
изреку: „Што је у држави боља му-
зика, боља ће бити држава“ и дода-
ла да је посебно значајно за квалитет 
музике какав је диригент. Са позна-
том тврдњом, као и са чињеницом 
да је изузетно важно како су обуче-
ни руководиоци, сасвим се сложио 
референт на овом Семинару, госпо-
дин Алберт Хефнер, виши полициј-
ски саветник из Президијума Бавар-
ске полиције у приправности. 

– Посебан је изазов организовати 
семинар за руководиоце. Шта могу 
ново да вам кажем? Био сам у ва-
шем Центру пре две године. Много 
сам научио од вас и волим да се вра-
тим овамо – казао је господин Хеф-

нер који је захваљујући Фондацији 
„Ханс Зајдел“ из Минхена и њеном 
Представништву у Београду одржао 
други семинар на тему „Руковођење 
у демократским организацијама“ – 
први део у марту 2010. и други у мају 
2011. године. 

– Ја сам желео да на овом Семи-
нару међу учесницима буду и они 
који су били на неком од претходна 
два. Драго ми је што од вас 30-ак неке 
препознајем.

Данас ћемо се бавити руко-
вођењем у личном односу, а сутра 
руковођењем са стратешке тачке 
гледишта. Нисмо штампали ника-
кав материјал за вас, јер хоћу да вам 
понудим примере са најсвежијим ин-
формацијама. Надам се да ћете, уме-
сто на папиру, понети нешто у глави 
и у срцу.

Ј. О.

Подршка колеге
На питања о томе какве би осо-

бине требало да красе колегу за под-
ршку, полицијски службеници одго-
варају анонимно. На основу таквог 
тајног гласања бирани су полазници 
Курса за примарну психолошку пре-
венцију – подршка колеге. 

Курс је од 13. до 17. маја 2013. у 
Центру за основну полицијску обу-
ку у Сремској Каменици организо-
вала Управа за стручно образовање, 
oспособљавање, усавршавање и нау-
ку у сарадњи са другим организаци-
оним јединицама МУП-а, за потребе 
организационих јединица Дирекције 
полиције и Сектора за ванредне си-

туације. Руководилац Курса био је 
Радојица Зекић, шеф Одсека за пси-
холошку превенцију, селекцију и 
пријем кандидата у Центру.

 За 27 полазника 8. класе преда-
вања и радионице је припремило де-
сеторо предавача. Међу њима је био 
и Александар Лазаревић, начелник 
Сектора за ванредне ситуације, који 
нам је објаснио шта се очекује од јед-
ног колеге за подршку.

– Након ове обуке полазници ће 
бити оспособљени да: процењују си-
туације које доводе до стања стре-
са, трауме или синдрома сагоревања; 
препознају симптоме стреса, трау-
ме, ризичних понашања; примене 
одговарајуће вештине комуникације 

ради превазилажења стресних си-
туација; укажу на позитивне и нега-
тивне ефекте стреса, које провоци-
ра професионална ситуација; развију 
позитиван став према комуникацији 
као значајном ресурсу и могућно-
сти за унапређење система психо-
лошке превенције; подрже колеге у 
превазилажењу стресних ситуација; 
испољавају позитиван однос према 
професионално-етичким нормама и 
вредностима.

– Овде није реч о психијатријској 
нити о психолошкој помоћи – дода-
ла је Слађана Петаковић, психолог у 
Центру за основну полицијску обу-
ку. – Колеге за подршку су људи који 
имају сличне проблеме и слично ис-
куство, па могу да помогну у разли-
читим ситуацијама. Можда је потреб-
но објаснити да до стреса не доводе 
само драматичне ситуације у којима 
се полицијски службеници свкоднев-
но налазе. И велика срећа је стресна 
ситуација.

Ј. О.
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Регионална конференција „Инте-
грација припадника мањинских наци-
оналних заједница у полицијску служ-
бу“, у организацији Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије 
и Мисије Организације за европску без-
бедност и сарадњу (ОЕБС) у Републи-
ци Србији, одржана је од 27. до 29. маја 
2013. године у Центру за основну поли-
цијску обуку (ЦОПО) у Сремској Каме-
ници. 

Министарство већ годинама има ве-
ома успешну сарадњу у вези са интегра-
цијом припадника мањинских национал-
них заједница у полицијску службу и са 
Мисијом ОЕБС-а у Р Србији и са Амба-
садом СР Немачке, како је рекао на от-
варању Конференције државни секретар 
МУП-а Р Србије мр Владимир Божовић. 
Пожелевши свим учесницима на Конфе-
ренцији успешан и креативан рад иста-
као је да се оваквим афирмативним ко-
рацима, као што је и ова Конференција, 
доприноси прихватању полиције као ле-
гитимне и делотворне организације, како 
на националном, тако и на регионалном 
или локалном нивоу. 

– Тиме се доприноси успостављању 
односа поверења, заснованог на до-
број комуникацији и практичној са-
радњи између полиције и мањина. Успо-
стављањем таквих односа не само што се 
побољшавају међуетнички односи, већ 
се и доприноси ефикаснијем раду поли-
ције – нагласио је господин Божовић. –  
Тиме ми никога не фаворизујемо. Напро-
тив. Дајемо шансу свима. 

Учеснике су поздравили и шеф Ми-
сије ОЕБС-а у Републици Србији Петер 
Буркхард, госпођа Карин Маршал прва 
секретарка Амбасаде Савезне Републи-
ке Немачке и начелница Центра Биљана 
Пушкар.

 Представници центара или школа за 

основну полицијску обуку дошли су из 
региона и Европске Уније – Албаније, 
Босне и Херцеговине, Бугарске, Немач-
ке, Румуније, Србије и Црне Горе. 

– Циљ Конференције је, размена ис-
кустава како у погледу основне теме ску-
па – маркетинга, професионалног ин-
формисања, система селекције приликом 
пријема нових полазника на обуку, тако 
и у погледу саме стручне обуке – објас-
нила нам је Зорка Ловре задужена за од-
носе Центра с јавношћу и организаторка 
овог скупа. – Жеља нам је да се унапреди 
већ постојећа сарадња, као и да се оства-
ре контакти између центара који до сада 
нису сарађивали. Посебно нам је било 
важно да омогућимо и полазаницима 
обуке из земаља учесница Конференције 
да се упознају и остваре контакте који ће 
им бити драгоцени у послу којим ће се 
бавити.

Последњег дана, од представника 
свих делегација, чули су се изузетно до-
бри утисци о организацији овог важног 
догађаја, као и жеља и потреба да се Кон-
ференција организује и убудуће. Издваја-
мо неке од њих.

Хоџа Мергим (Hoxha Mergim), ди-
ректор Полицијског тренинг-центра ал-
банске државне полиције, Саук, Тирана: 
„Уколико то буде било могуће, желео бих 
да следећа Конференција буде у Тирани. 
Овде су нас сви пријатељски дочекали. 
Хвала. Било је одлично.“

Химзо Кекић, шеф Одсека основне 
полицијске обуке Полицијске академије 
Федералног МУП-а, Сарајево: „Све што 
је добро, треба поновити. Захваљујем се 
МУП-у Републике Србије, ЦОПО-у, го-
спођи Пушкар и свим њеним сарадници-
ма и честитам им на професионализму.“ 

Стојан Стојанов, заменик директо-
ра Центра за специјализацију и професи-
оналну обуку полиције, Пазарџик: „Вео-

ма смо срећни што смо били овде. Сад 
нисмо само колеге, него и пријатељи. До-
бродошли у Бугарску!“

Русу Габриел виргил, заменик ди-
ректора и Тамаш Циприан, наставник 
Школе полиције „Септиму Муресан“, 
Клуж-Напока: „Овде смо много научи-
ли. Ретко имамо овакво искуство. Могли 
смо да закључимо да међу нама има мно-
го сличности. Надам се да ћемо следећи 
пут моћи рећи да је ово био почетак по-
бољшања услова обуке и сарадње уста-
нова које се баве обуком полиције у овом 
делу Европе“.

– Ово је била изузетно занимљива и 
корисна манифестација, добар пример за 
све нас  – рекао нам је непосредно после 
завршне сесије Хелмар Термер, начел-
ник Јединице за обуку 7. одреда Баварске 
полиције у приправности Зулцбах–Ро-
зенберг, испостава Набург (Nabburg). – 
За мене су разговори са колегама из дру-
гих замаља били драгоцени. 

Млади чланови делегација
Међу учесницима Конференције 

било је и четворо полазника/студената – 
Ејдона Дано (Тирана, Албанија), Георги 
Ставрев (Пазарџик, Бугарска), Мирослав 
Војиновић (Даниловград, Црна Гора) и 
Боб Алин (Клуж-Напока, Румунија). Са 
својим домаћинима – полазницима ЦО-
ПО-а, они су три дана присуствовали 
редовној обуци у Центру, дружили се 
и посетили Нови Сад и Петроварадин-
ску тврђаву. За све њих ово је било је-
динствено искуство. Склопили су нова 
пријатељства, која ће им бити корисна у 
будућем послу, а за сада ће се наставити 
захваљујући друштвеним мрежама.

Текст: Јасна Обрадовић 
Фото: Милан Обрадовић – ОЕБС 

Семинари, курсеви...

Дајемо шансу свима



17

фебруар 2014. Млади полицајац бр. 61

Семинари, курсеви...

Људска права
– На насловној страни брошуре 

„Смернице за едукацију полицијских 
службеника о људским правима“ на-

лази се слика српских полицајаца – 
рекао је Павел Хацук (Pavel Chacuk), 
представник Канцеларије за демо-
кратске институције и људска права 
(ODIHR), чије је седиште у Варшави. 
Господин Хацук је један од креато-

ра ових Смерница, које су биле пред-
стављене у Центру за основну поли-
цијску обуку у Сремској Каменици, 
16. 9. 2013. на Радионици „Савре-
мени и интегрисани приступ едука-
цији полицијских службеника о људ-
ским правима“, на којој је модератор 
био Кевин Коркоран, руководилац Је-
динице за обуку полиције у Органи-
зацији за европску безбедност и са-
радњу Мисија у Србији (ОЕБС), а 
присуствовали су и Јадранка Пан-
телемонов, сарадница на пројекти-
ма ОЕБС-а и Жарко Марковић из Бе-
оградског центра за људска права, 
члан Националног превентивног ме-
ханизма. 

Досадашња искуства изнели су 
главни полицијски инспектори – Ми-
одраг Ћујић говорио је о обуци по-
лазника ЦОПО-а о људским прави-
ма, а Младен Станковић о стручном 
усавршавању полицијских службе-
ника и специјалистичким обукама из 
ове области.

Поред размене искустава, циљ 
дискусије је био и усвајање предлога 
и препорука о томе како да се прин-
ципи људских права интегришу у све 
фазе обуке: планирање, израду, спро-
вођење и евалуацију наставног плана 
и програма.

– Било нам је заиста драго што 
смо овом приликом окупили колеги-
нице и колеге из Управе за стручно 
образовање, oспособљавање, усавр-
шавање и науку, ЦОПО-а, Центра за 
специјалистичку обуку и усаврша-
вање полиције УКП, УП, УСП, УГП 
и 9 подручних полицијских упра-
ва: Београд, Нови Сад, Крагујевац, 
Пријепоље, Шабац, Сремска Митро-
вица, Панчево, Сомбор и Кикинда 
– испричао нам је Немања Радовић, 
тренер у Центру, који је са госпођом 
Светланом Миладинов, у сарадњи са 
представницима ОЕБС-а, учествовао 
у организовању овог скупа.

Јасна Обрадовић

Језик кости нема, 
али кости ломи

Графити мржње нису комунал-
ни проблем – речено је на семинару 
посвећеном злочину мржње, говору 
и графитима мржње одржаном 9. 10. 
2013. у Центру за основну полициј-
ску обуку у Сремској Каменици. 

У организацији Канцеларије за 
људска и мањинска права Владе РС 
и поверенице за заштиту равноправ-
ности 8. и 9. 10. 2013. одржана су два 
семинара – „Унапређење наставног 
плана и програма и наставних садр-
жаја у центрима за обуку полиције“ 
и „Повећање компетенција поли-
цијских службеника у циљу ефикас-
нијег спровођења антидискримина-
ционих политика – сузбијање говора 
мржње и злочина из мржње“. Први је 
био намењен представницима Упра-
ве за стручно образовање, оспо-
собљавање, усавршавање и науку, 
Центра за специјалистичку обуку и 
усавршавање полиције и ЦОПО-а. 
Следећег дана су им се придружи-
ли колегинице и колеге из 11 градо-
ва (Бор, Ивањица, Јагодина, Косје-

рић, Лесковац, Лозница, Нови Пазар, 
Оџаци, Пријепоље, Врање и Жи-
тиште) у којима ће се спровести про-
мотивне и превентивне активности у 
циљу сузбијања дискриминације. 

Експeрткиње у ИПА* 2011 
Пројекту „Сузбијање антидискри-
минационих политика у Србији“ – 
др Мирјана Докмановић, др Зори-
ца Мршевић и Весна Николић, Јасна 
Плавшић из Канцеларије за људска 
и мањинска права, др Невена Петру-
шић повереница за заштиту равно-
правности, Срећко Пјановић из По-
лицијске управе за град Београд и 
Голуб Гачевић из Дирекције поли-
ције – Управа полиције говорили су, 
уз обиље примера, презентација и 
штампаног материјала, о занимљи-
вим и корисним темама. Издвојићемо 
неколико: Људска права и начело не-
дискриминације; Рад полиције у ло-
калној заједници, говор мржње, хуш-
качки говор, графити мржње...

На крају другог дана обуке изне-
ти су и предлози за наставак сарадње 
јер је питање људских права „више 
од закона“, а иза сваког од примера 
њиховог кршења стоји човек, поједи-
нац и цела његова породица. 

Требало би организовати семинар 
на којем би учествовале све институ-
ције које учествују у сузбијању дис-
криминације. 

Тема посебног семинара била 
би језичка недоследност у облици-
ма женског рода. Неоспорно је да 
српски језик познаје категорију гра-
матичког рода, али још увек се теш-
ко прихватају именице женског рода 
које означавају поједина звања и за-
нимања. 

Посебну пажњу заслужује пи-
тање заштите права полицијских 
службеника.

Јасна Обрадовић
* IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) 

– Инструмент претприступне помоћи
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Без усаглашене активности свих 
битних институција система, не 
може се успешно деловати – рече-
но је на Семинару „Сузбијање на-
сиља у социјалном окружењу“ који 
је 17. и 18. октобра 2013. одржан у 
Центру за основну полицијску обу-
ку у Сремској Каменици. Семинар је 
организован у сарадњи МУП-а Ре-
публике Србије и Представништва 
Фондације „Ханс Зајдел“ за Србију 
и за Црну Гору. 

– Дугогодишња сарадња са Фон-
дацијом веома је значајна за МУП, 
јер се унапређује сваким новим се-
минаром, донацијом, али и разго-
вором са представницима Баварске 
полиције се унапређује стручност 
полицијских службеника нашег Ми-
нистарства и размењују се искуства 
и примери добре праксе земаља у 
окружењу – казао је отварајући Се-
минар мр Божидар Оташевић, за-
меник начелника Управе за стручно 
образовање, оспособљавање, усавр-
шавање и науку.  

На лепим речима захвалио му се 
Луц Кобер, руководилац Представ-
ништва Фондације „Ханс Зајдел“, 
и рекао да би му било велико задо-
вољство ако овај Семинар не буде 
схваћен као предавање, него као раз-
мена искустава.

У прилог томе ишло је излагање 
Светлане Продановић, директорке 
Центра за социјални рад општине 
Бач, која је говорила о улози тог Цен-

тра у сузбијању насиља у породици, 
сарадњи са полицијом и Сигурном 
кућом и навела неколико примера  у 
којима су жртве породичног насиља 
била деца. 

– Важно је да Центри за со-
цијални рад и полиција буду једнако 
осетљиви на препознавање насиља и 
да достигну нулту толеранцију на на-
сиље – рекла је госпођа Продановић, 
психолошкиња и породична психо-
терапеуткиња. – Да би били једнако 
осетљиви на препознавање насиља 
морају да поседују исти ниво и ква-
литет знања о феномену насиља. 

Гост из Немачке, Франк Хелвиг 
(Frank Hellwig), руководилац Де-
церната 1 криминалистичке поли-
ције Президијум полиције за град 
Минхен, објаснио је организациону 
структуру Баварске полиције, а за-
тим је говорио о појавним облицима 
насиља у социјалном окружењу. На-
силници су махом мушкарци, врло 
су различити, а увек су убеђени да су 
у праву. Жртве су углавном жене и 
увек, аутоматски, и деца.

– Господин Хелвиг је веома от-
ворено говорио о проблемима и 
пропустима са којима се суочавала 
Баварска полиција, али и остале др-
жавне и друштвено одговорне ин-
ституције, трагајући за начином  суз-
бијања растућег проблема насиља 
у социјалном окружењу – исприча-
ла нам је Зорка Ловре задужена за 
сарадњу ЦОПО-а са Фондацијом. 

– Проналажењу новог модела до-
принео је и нов Закон о заштити од 
насиља, али и чињеница да је уочено 
да један од највећих проблема пред-
ставља непостојање протока инфор-
мација и сарадње између различи-
тих територијално и организационо 
надлежних јединица полиције као и 
осталих друштвено-одговорних ор-
ганизација које су се бавиле једним 
истим случајем. Последица је че-
сто била та да је полиција укључи-
вана тек када је долазило до трагич-
них последица. Зато је 2008. године 
основана централна „Информативна 
служба о насиљу у породици“. Исти 
проблем „да различите институције 
у друштву располажу изолованим 
сазнањима о акутним случајевима 
злостављања деце“ као и чињеница 
да „службе које су такође укључене 
у ову проблематику (болнице, лека-
ри, медицински радници, васпитачи, 
наставници, социјалне службе) не-
мају довољно знања о улози/захте-
вима полиције“ у Минхену је решен 
оснивањем група за заштиту деце на 
свим дечјим клиникама у граду.

Крајем другог дана Семинара за-
молили смо господина Хелвига да 
нам каже неколико утисака о свом 
боравку у Србији.

– Први пут сам овде, али знао сам 
да ме очекују лепа земља, добра хра-
на и интересантни људи. Господин 
Кобер ми је причао да је српска по-
лиција добро обучена и заинтересо-
вана за искуства других замаља, а на-
равно и за она из немачке полиције. 

Морам да кажем да сам Семина-
ром јако задовољан. Моја очекивања 
су више него испуњена. Учесници су 
врло мотивисани и активни. 

Било ми је јако занимљиво у 
којој мери су нам искуства разли-
чита са правне стране, а на жалост 
имамо сличне проблеме. Надам се да 
ће примери из наше праксе допри-
нети развоју дискусије о проблеми-
ма у српској полицији. То би могло 
допринети да се ситуација поправи. 
Ево, и време се поправило. Када сам 
стигао у Србију било је кишовито, а 
данас је синуло сунце.     

Јасна Обрадовић

Сузбијање насиља    
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Задржавање лица
Са новинама у области посту-

пања према доведеним и задржа-
ним лицима имали су прилику да се 
упознају полицијски службеници из 
шест полицијских управа, од 4. до 
9. 11. 2013, у Центру за основну по-
лицијску обуку у Сремској Камени-
ци, током обуке коју су организовали 
Управа за стручно образовање, оспо-
собљавање, усавршавање и науку, 
Управа полиције и ЦОПО, уз подрш-
ку Мисије ОЕБС-а у Р Србији. 

Пре почетка рада присутне је по-
здравио заменик начелнице Центра 
– полицијски саветник Мирослав 
Мијаиловић, а руководилац ове обу-
ке – самостални полицијски инспек-
тор Немања Радовић је упознао по-
лазнике са планом активности током 
предстојеће недеље.  

– У овој првој групи је било 32 по-
лазника, подељених на два одељења 
– објаснио нам је господин Радовић. 
– Реализовано је укупно 16 часова. 
Наставу из области прве помоћи одр-
жала је наша лекарка Бранка Вујић, а 
наставне јединице које се односе на 

правни основ за задржавање лица, 
поступање приликом пријема лица 
које треба задржати и поступање са 
задржаним лицима у специфичним 
ситуацијама реализовали смо главни 
полицијски инспектор Саша Бараћ из 
ПУ у Новом Саду, и полицијски са-
ветник Милош Иветић и ја из Центра. 
О поступању овлашћеног службеног 
лица приликом посете Комисије за 
спречавање тортуре и другим видо-
вима контроле говорио је председник 
Комисије МУП-а за спречавање тор-
туре, др Небојша Пантелић. Плани-
рано је да се по овом Програму обу-
ке оспособи укупно 168 полицијских 
службеника МУП-а.

На крају обуке трочлана испит-
на комисија организовала је заврш-
ну проверу знања тестирањем на 
платформи за е-учење Мудл. Адми-
нистраторску и логистичку подрш-
ку пружили су запослени у Центру – 
Снежана Вла, Маријана Милановић 
и Милан Илић. Сви полазници су по-
ложили тест и тиме успешно заврши-
ли обуку.

– Мада смо сви ми полицијски 
службеници па имамо и теоријско 

знање и практично искуство у раду 
са доведеним и задржаним лици-
ма, ова обука била нам је и корисна 
и занимљива – додаје Слободан Ву-
ковић, помоћник командира Поли-

цијске испоставе у Сремској Митро-
вици, некадашњи ученик Средње 
школе унутрашњих послова. – По-
себно су нам биле занимљиве прак-
тичне вежбе које су организоване 
кроз игру улога, демонстрацију и си-
мулацију реалних догађаја из поли-
цијске праксе.     

Јасна Обрадовић

Пети Национални 
семинар 

У Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици одржан 
је 4. 12. 2013. године 5. Национал-
ни семинар ментора координатора 
полазника основне полицијске обу-
ке, организован у сарадњи ЦОПО-а и 
Дирекције полиције. 

Циљ Семинара је био размена 
искустава и унапређење ефикасно-
сти практичне и стручне обуке, као 
и организовање форума за диску-
сије о позитивним и негативним до-
гађајима из праксе, постојећим про-
блемима, процени успешности у 
имплементацији практичне и струч-
не обуке, методолошкој стандарди-
зацији, информисање о новим реле-
вантним догађајима и успешности 
трансфера знања полазника.

Уз 20 ментора координатора из 

полицијских управа у Новом Саду, 
Новом Пазару и Пријепољу, Семи-
нару су присуствовали и представни-
ци Дирекције полиције, Управе по-
лиције, Управе граничне полиције, 
Управе криминалистичке полиције, 
Управе саобраћајне полиције као и 
представници Одељења ИТС Поли-
цијске управе у Новом Саду.

Сви учесници су изјавили да је 
Семинар био занимљив, динамичан 
и интерактиван уз образложење да 
су имали могућност да размене иску-
ства, искажу своје мишљење и суге-
стије и укажу на проблеме са којим 
су се сретали у досадашњем раду, да 
би их могли  превазићи.  Ментори ко-
ординатори су задовољни радом на 
изради електронског начина вођења 
Досијеа професионалног развоја 1 и 
2. Изјавили су и да Семинар није био 
сувопаран, јер је заснован на иску-
ствима из праксе и обухвата цео про-
цес – почев од селекције полазника, 
начина усвајања знања и вештина, до 

полагања стручног испита. Похвали-
ли су досадашњу сарадњу и изразили 
потребу за чешћим сусретом на тере-
ну са радницима Центра задуженим 
за обуку ментора и практичну обуку 
полазника.

Закључено је да ЦОПО и у наред-
ном периоду у сарадњи са Управом 
полиције треба да настави са органи-
зовањем семинарa за менторе коор-
динаторе, како би се разменила иску-
ства, унапредила знања и побољшао 
квалитет рада, пошто нам је зајед-
нички циљ да будући полицијски 
службеници након положеног струч-
ног испита имају ниво применљивих 
знања, изграђених професионалних 
ставова и способност коришћења 
вештина који гарантује успешан са-
мосталан рад и извршавање послова 
у складу са постављеним захтевима 
и задацима. 

Саша Антић
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Квалитетна обука и 
велике уштеде

У току је структурно каблирање 
којим ће бити омогућено обједиња-
вање свих телекомуникационих си-
стема у Центру у један систем. Ре-
ализацијом структурног кабловског 
система очекујемо побољшање рада 
Центра у два смера.

Пословни процеси у Центру 
биће олакшани, бржи и квалитет-
нији. Биће боља искоришћеност по-
стојећих софтвера МУП-а. Обезбе-
диће се услови за аутоматизацију 
неких послова у систему одржавања 
објеката унутар Центра. Смањиће се 
трошкови експлоатације телефон-
ских система, система обезбеђења, 
система одржавања возила и други, 
а повећаће се њихов квалитет и без-
бедност. Биће мањи и трошкови обу-
ке полазника и тренера, као и кадро-
ва широм МУП-а.

Обезбедиће се могућност учења 
на даљину за сваког полазника, у 
сваком делу Центра и у свако време, 
као и праћење и евалуација резулта-
та – и полазника, и њихових тренера. 
Квалитет обуке ће у сваком смислу 
бити подигнут на виши ниво.

Сви ови пројекти су повезани 
тако што један помаже реализацију 

одређене фазе другог. Реновирање 
библиотеке, према тренутно ва-
жећим европским стандардима, било 
је незамисливо без брзог интернета 
и савремене информатичке опреме. 
За то је било неопходно реализовати 
овај део структурног кабловског си-
стема Центра, који се пре свега одно-
си на кичмени развод – оптичке ка-
блове.

Милион на поклон
Јавно комунално предузећe „Ин-

форматика“ из Новог Сада помоћи 
ће реализацију пројекта структур-
ног каблирања Центра донацијом 
у опреми и радовима вредном око 
1.300.000 динара. 

Тим поводом Центар су 29. 1. 
2014. посетили директор овог преду-
зећа Дејан Челар, технички директор 
Митар Шобот и сарадник за корпора-
тивну безбедност Драгиша Васиље-
вић, некадашњи ученик СШУП-а. 
Срдачно су их дочекали помоћник 
начелника Центра Желимир Мрдаљ, 
начелница Одељења за заједничке 
послове Соња Јаковљевић и аутор 
Пројекта Миливоје Шћекић.

– Значај ваше донације превази-
лази материјалну вредност донира-
не опреме – рекао је господин Мр-

даљ захваљујући се дародавцима. 
– Пројекат структурног каблирања 
реализујемо етапно јер је сложен 
и захтева велика средства. Труди-
мо се да тај проблем решимо уз по-
моћ људи добре воље, као што је ин-
жењер Миливоје Шћекић, учешћем 
у другим пројектима, као и дона-
цијама. 

– Ми смо данас донели део опре-
ме, вредне око 300.000 динара – 
објаснио је господин Шобот. – Наш 
циљ је да после поступка јавних на-
бавки, а најкасније до краја септем-
бра, испоручимо и остатак. Радови 
на уградњи опреме могу да почну 
већ сутра. Желимо да вам помогнемо 
јер се овде обучавају полицајци који 
ће штитити све нас.

Јасна Обрадовић

Ошишаном 
латиницом 

После скромних пионирских ко-
рака са полазницима 4. вода 8. кла-
се, који су своје семинарске радове 
из модула Рад полиције у локалној 
заједници код тренера Немање Ра-
довића предавали преко платформе 
за електронско учење Мудл, сви по-
лазници 10. и 11. класе од априла ове 
године имају приступ виртуелном 
окружењу за учење.

Током два уводна двочаса они 
сазнају како да се прикључе на Мудл 
Центра, шта од наставних материја-
ла тамо могу да пронађу и како то да 
користе. Е-учионици могу да при-
ступе са било којег уређаја који је 

Осавремењавање Центра

Планови
– Већ почетком 2014. године 

требало би да уведемо још неке 
новине као што је рецимо е-пи-
сарница. Биће мање папирних 
писама и дописа – рекао нам је 
Желимир Мрдаљ, помоћник на-
челника Центра, одговоран за 
спровођење овог пројекта. – Цео 
круг ће се искаблирати и бићемо 
повезани са јединственим каблов-
ским системом МУП-а. Један део 
новца биће обезбеђен тако што 
ћемо преко Јавног комуналног 
предузећа „Информатика“ конку-
рисати за средства за видео-над-
зор у склопу пројекта  „Нови Сад 
– безбедан град“. Радови би тре-
бало да почну ускоро.

Хвала!
Несебичну 

помоћ и под-
ршку у реа-
лизацији овог 
важног пројек-
та пружио нам 
је електроин-
жењер Ми-
ливоје Шћекић. То је један од 
људи који су заиста потребни на-
шој земљи – стручан, вредан, по-
жртвован, потпуно посвећен по-
слу. Он није штедео своје време 
и труд, који се не могу новцем 
платити, па му се овом приликом 
најлепше захваљујемо. 
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Реч психолога

прикључен на интернет, у било које 
доба, али то углавном чине на ча-
совима Вештине комуникације код 
тренерице Маријане Милановић 
и модула Рад полиције у локалној 
заједници код тренера Милоша Иве-
тића и Ивице Млађовића. Научи-
ли су много шта корисно из домена 
информатичке писмености у ширем 
смислу, а неизоставно која је функ-
ција дугмета „рифреш“ и где се оно 
налази у разним претраживачима 
као и да корисничко име и лозинку 
куцају „ошишаном“ латиницом, од-
носно латиницом без дијакритичких 
знакова. 

Највише им се допада што одмах 
после решеног теста могу да виде 
резултате, своје грешке и тачне одго-
воре. Оно што би желели да проме-
не, а у чему им се придружују и пре-
давачи, јесте брзина, или боље рећи 
спорост електронске учионице. Било 
како било, ови будући полицијски 
службеници ће, захваљујући томе 
што су упознати са основама ко-
ришћења Мудла, и током службе без 
потешкоћа моћи да користе овај вид 
учења кроз стручно усавршавање.

Визија нам је да у Центру сва-
ки тренер и полазник у свако доба 
имају могућност приступа интерне-
ту. Побољшање техничких капаците-
та, што подразумева више рачунара 
и пратеће опреме, распрострањеност 
приступа интернету и бољи ква-
литет сигнала су циљеви још јед-
ног пројекта који се тренутно реа-
лизује у МУП-у. Очекивана корист 
из овог пројекта је мобилна филмска 
стрељана, која би унапредила учи-
нак и квалитет употребе ватреног 
оружја, јер би је за вежбање гађања 
користили полицијски службеници 
широм Републике Србије.

У првих неколико месеци 2014. 
године планирано је и потписивање 
споразума о сарадњи са CEPOL-ом, 
Европским полицијским колеџом, 
који 90% обука реализује методом 
е-учења, на даљину, и то управо на 
Мудлу, па ће нам Мудл постати про-
зор у виртуелни свет међународне 
полицијске сарадње.

Снежана вла

Слободно време
Како искористити, а не „убија-

ти“ слободно време? Шта радити са 
вишком досаде и мањком амбиција? 
Колико имате слободног времена и 
како га користите?

Научени смо да је слободно оно 
време које проводимо без много уло-
женог труда. Међутим  често се де-
шава да тек касније схватимо да смо 
га могли провести и квалитетније. 
Често људи оправдање траже у ло-
шој материјалној ситуацији или у 
недостатку времена. Да ли смо прав-
дањем решили проблем? За квали-
тетно провођење слободног времена 
често је потребна само добра воља и 
жеља и мало уложеног труда.

Ако схватимо да расположиво 
време можемо испунити свестраним 
развојем сопствених знања и способ-
ности, онда ћемо га лепше испунити. 

Слободно време има више значај-
них функција: одмора, забаве и разо-
ноде али и развоја личности. Тада се 
одвија значајан део социјализације. 
Бари Шварц у књизи „Парадокс из-
бора“ истиче да најважнији фактор 
у остваривању среће јесу блиски 
друштвени односи. „Повезаност са 
другима – наводи он – чини се много 
важнијом за субјктивно благостање 
него чињеница да сте богати.“ 

Наравно свима нам је потребан 
одмор, ако се деси да вам се не устаје 
из кревета и то је у реду, све док се то 
не дешава често и док не примети-

те да вам се приватни живот свео на 
гледање ТВ-а и седење код куће. Ак-
тиван одмор и рекреација подстичу 
на стваралаштво, поправљају однос 
према раду и учењу. Физичка актив-
ност има позитиван утицај на пси-
хички живот. „У здравом телу, здрав 
дух“ или како психолози воле да 
кажу: „У здравом духу, здраво тело“. 
Битно је да се на крају дана осећате 
испуњено и да знате шта сте за себе 
урадили тог дана.

Да ли тражите од своје деце неш-
то чега се Ви сами не придржавате?

Васпитни утицај породице је не-
мерљив у поређењу са осталим ва-
спитним чиниоцима. Управо у по-
родици се стиче и прва култура 
провођења слободног времена. У по-
родици, док је дете још мало, тре-
ба развијати навике активног одмо-
ра у шетњи, игри, трчању... Све то се 
управо постиже учењем по моделу, 
односно показивањем сопственим 
понашањем.

Када размишљате о слободном 
времену било би добро да:
– посветите време себи,
–  посветите време особама које во-

лите,
–  научите да уживате у малим ства-

рима,
– научите нешто ново,
– дружите се и
– бавите се физичком активношћу.

Када нађете време за себе, наћи 
ћете времена и за пријатеље, поро-
дицу и партнера. Један од најлеп-
ших начина за провођење слободног 
времена је дружење са породицом и 
пријатељима. Уживајте у активно-
стима и својим хобијима. То нису ак-
тивности које морате да радите, већ 
активности које волите. Обратите 
пажњу на дневну економију време-
на и развијајте културу креативног 
одмора, односно културу провођења 
слободног времена.

„Није наш проблем што немамо 
довољно времена, већ што га не ко-
ристимо како треба“. – Сенека

Наташа Малешевић
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Као вид сарадње са локалном 
заједницом, полазници и полазнице 
9. и 10. класе, под надзором котре-
нера Александра Поповића и трене-
ра Данила Аврамовића, у оквиру мо-
дула Област Безбедност саобраћаја, 
помагали су организаторима у реа-
лизацији такмичења „Шта знаш о са-
обраћају?“ које се у основној школи 
„Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду 
одржава под покровитељством Ау-
то-мото савеза Србије Друштва педа-
гога техничке културе Србије и Ми-
нистарства просвете.

– Као судије на полигону, наши 
полазници су оценили да су на оба 
такмичења ученици показали зави-
дан ниво теоретског и практичног 
знања и вештинa у саобраћају и по-
казали са колико успеха то могу при-
менити у свакодневном учествовању 
у саобраћају – испричао нам је го-
сподин Аврамовић, који је био име-
нован за главног судију такмичења. – 
Све је протекло у фер надметању, без 
кршења правила и дисциплине, па ни 
приговора ни жалби није било. 

По завршетку такмичења, непо-
средни организатори су нам се за-
хвалили на помоћи и истакли да смо 
у великој мери допринели квалите-
ту такмичења. Одали су нам и при-
знање на неутралности, стручности и 
професионализму приликом суђења.

Јасна Обрадовић

Деца и полиција

Судије

Нађосмо налазача!

Тек недавно смо, од полазни-
ка из Врбаса, сазнали за један леп и 
интересантан догађај.

Било је то прошлог лета, у јуну 

2012. Излазећи из зграде у којој 
станује, један човек је на паркин-
гу пронашао новчаник. Био је пун 
– динара, евра, картица, личних до-
кумената... Вратио се у стан и преко 
информација успео да пронађе број 
телефона несрећног власника нов-
чаника. Јавила се жена која му је по-
тврдила да је то сигурно њен муж. 

– Јао, сто посто је то он изгубио! 
Склон је губљењу ствари. Он је сад 
тренутно у Новом Саду, а ми живи-
мо у Врбасу. Ево, даћу Вам број ње-
говог мобилног. Много Вам хвала!

Када је несрећном човеку зазво-
нио телефон, још није ни био при-

метио да му нема новчаника! Био је 
изненађен, пресрећан и наравно за-
хвалан проналазачу. Хтео је да му се 
захвали и неким поклоном, новцем, 
бар једним пићем. Узалуд. 

– Нема потребе, господине. То је 
мој свакодневни посао – рекао му је 
проналазач. 

Не знајућу шта би друго могао 
да учини, човек је дао оглас у но-
восадски лист „Дневник“ у којем 
се јавно захвалио главном поли-
цијском инспектору Данилу Авра-
мовићу као професионалном пред-
ставнику закона. 

Ј. О.
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Шарена колона веселих малишана 
стигла је у посету Центру 18. 4 . 2013. 
Седамдесет петоро деце из вртића 
„Мрвица“ из Новог Сад,  и „Плави чу-
перак“ и „Змај“ из Сремске Камени-
це дружило се са полазницима и за-
посленима у Центру. Они су показали 
деци где се обучавају будући полицај-

ци, а затим су заједно утврдили неке 
лекције из саобраћајног васпитања. 

Радознали предшколци су желели 
да виде што више, а најинтересант-
није им је било у  тактичкој кући, у 
спортској хали и на платоу иза школ-
ске зграде на којем су неки од њих 
могли показати шта су увежбали од 

претходног дружења са полазницима 
Центра у Вртићу „Мрвица”. Домаћи-
ни су им били тренери Маријана Ми-
лановић и Душан Мићуновић.

Као успомена на лепо и корисно 
дружење остали су ликовни радови 
деце и заједничке фотографије.

Ј. О.

Деца и полиција

Саобраћајно васпитање

Изјаве деце после посете Центру 24. 4. 2013.
Вртић „Мрвица”, припремна група
васпитачице: Славица Достанић и Милена Илић Омчикус

Наташа: Соба са лутком је добра, кад хапсе полицајци зликовце.
Симон: Аутобус је био занимљив, вежбање и затвор.
Елена: Карате полицајци јако добро знају, а затвор је леп, ако будеш мало.
Коста: Код милицајаца је баш лепо. Највише ми се свидело кад смо са њима играли фудбал. 
Нађа: Милицајка која кажњава возаче што телефонирају је одлична, а и фризура јој је супер.
Адриан: Победио сам полицајца у џудоу, то је баш лепо! Полицајац са пушком је супер.
Нађа: Мени се највише допало када је Адриан срушио полицајца.
Катарина: Свидело ми се када полицајка зауставља возила и тражи му дозволу као у филму.
Јован: Милицајци су сјајни у каратеу, али и ми смо добри. Највише ми се свидела соба где хапсе неваљалце.
лука: Карате са милицијом је супер, баш су јаки! 
Гала: Било је лепо ићи кроз тунел. Соба за хапшење са лутком је одлична.
Урош: У затвору је лепо, али не бих остао. Милицајци су добри и јаки. Све могу.
Душан: Милицајци су добри и снажни, а и лепи. Они хапсе лопове и убице.
Ђорђе: Филмић је био леп. Кад су полицајци обукли борилачка одела са оружјем, били су одлични. Знао сам 

да је само игра, нисам се уплашио.
Бојан: Пут до милиције је леп. Полицајац са пушком је спреман, али неће стварно пуцати. Било је лепо у за-

твору, али кад си мало.
Катарина: Сјајно је било. Милиција све зна и може. Нико им неће утећи. Треба бити добар.
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Јерменска делегација
Захваљујући сарадњи са представ-

ницима Мисије ОЕБС-а, јерменске ко-
леге имале су, од 26. до 30. 8. 2013. го-
дине, прилику да стекну увид у праксу 
укључивања жена у полицијску служ-
бу кроз полицијску обуку и образoвање, 
управљање људским ресурсима, као и 
рад полиције по питању родно заснова-
ног насиља. Гости Центра за основну по-
лицијску обуку били су 28. 8. 2013.

Срдачни и непосредни, били су врло 
заинтересовани за све што су им домаћи-
ни представили: презентације о Центру; 
о селекцији кандидата и квалификацио-
ном испиту за упис у Центар; о женама у 
Центру; ситуациону обуку... Обишли су 
школску зграду и комплекс око ње. По-
сле ручка, разменили су са колегама сим-
боличне поклоне и договорили се о бу-
дућој сарадњи.

Ми у Катовицама
Трочланa делегацијa Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије 
– заменик начелника Управе за  струч-
но образовање, оспособљавање, усавр-
шавање и науку Божидар Оташевић, на-
челница Центра за основну полицијску 
обуку Биљана Пушкар и тренер за Об-
ласт безбедност саобраћаја у Центру Да-
нило Аврамовић, била је од 21. до 24. 5. 
2013. на службеном путовању у пољском 
граду Катовице, ради успостављања ко-
муникације и дефинисања оквира и са-
држаја могуће сарадње између МУП-а Р 
Србије, првенствено ЦОПО-а, и Поли-
цијске школе у Катовицама.

Након 11 сати путовања, дочекао нас 
је и пожелео нам добродошлицу почас-
ни конзул Републике Србије у Катовица-
ма, господин Ранко Томовић. Уследио је 
састанак са замеником команданта шко-
ле, млађим инспектором Томашом Мил-
ковским (Tomasz Miłkowski) и специја-
листкињом Одсека за заштиту тајних 
информација и контролу, комесарком 
Александром Коњечњовом (Aleksandra 
Konieczny), иначе нашом домаћицом у 
току посете.

После састанка на којем су размење-
на искуства у настави, приметили смо 
велику сличност у организацији и на-
чину спровођења основне полицијске 
обуке. Велика жеља обе стране је да се 
заједнички ангажујемо на конкурсима за 
добијање одобрења за пројекте, а заме-
ник команданта је нагласио да ће сва сте-
чена искуства из ове области поделити са 
нама. Међутим, за веће могућности са-

радње и коришћење ширег спектра раз-
личитих фондова, од великог значаја је 
добијање и датума за почетак преговора 
за улазак наше земље у Европску унију. 

Обе стране су биле задовољне овим 
првим корацима и предложиле још веће 
ангажовање на успостављању дугороч-
не сарадње и размени искустава када је у 
питању полицијска обука и учествовање 
у изради заједничких пројеката који се 
финансирају из фондова ЕУ. Господин 
Калета је изразио спремност да њихо-
ва делегација посети Центар за основ-
ну полицијску обуку и седиште Управе 
за стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку када би се, уколи-
ко постоји сагласност, потписао спораз-
ум о сарадњи. 

Данило Аврамовић

Гости из Пољске 
Представници Школе полиције из Ка-

товица, Јарослав Калета (Jarosław Kaleta) 
– командант Школе, Томаш Милковски 
(Tomasz Miłkowski) – заменик командан-
та и Барбара Ожел (Barbara Orzeł) – ру-
ководитељка Управног одељења, били 

су од 1. до 4. 10. 2013. године у узврат-
ној посети колегама из МУП-а Републи-
ке Србије. Са делегацијом је био и почас-
ни конзул наше земље у Пољској Ранко 
Томовић, који је иницијатор сарадње на-
ших двеју школа. Гости из Пољске посе-
тили су Управу за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку,  
ЦОПО у Сремској Каменици и Центар за 
специјалистичку обуку и усавршавање 
полиције на Авали.

Једна од тема разговора у ЦОПО-у 
била је и заједничко конкурисање за 
средства ЕУ за пројекат „Људска права у 
обуци полицијских службеника“, у окви-
ру програма „Превенција и борба против 
криминала“ (ISEC).   

– То ће бити нов пројекат (чија изра-
да је у току) у којем ће учествовати чети-

ри полицијске школе из четири државе: 
Пољске, Мађарске, Немачке и Србије – 
објашњава начелница ЦОПО-а. – Јако је 
добро што ћемо сарађивати са колегама 
из Катовица, Бранденбурга и Сегедина. 
Са сегединском школом смо већ реализо-
вали, веома успешно, један пројекат пре-
кограничне сарадње под називом „Грани-
це без препрека“. Овим новим пројектом 
ми бисмо показали да није тешко прева-
зићи границе, уколико постоје добре на-
мере и ако иза свега стоје посвећени про-
фесионалци.

Колеге из Скопља   
Искуства у области увођења елек-

тронског учења разменили су, 17. 10. 
2013. у Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици, представ-
ници Мисије ОЕБС-а у Скопљу и Управе 
за стручно образовање oспособљавање, 
усавршавање и науку. 

Како Мисија ОЕБС-а у Србији своје 
учешће у овом пројекту и сам процес 
увођења електронског учења у МУП Р 
Србије сматра врло успешаним, препо-
ручили су ОЕБС-у у Македонији да подр-
жи увођење е-учења у МУП Македоније, 
користећи се искуством српских колега, 
који би требало да обуче одабране пред-
ставнике МУП-а Македоније, како би им 
пренели најбитније знање о коришћењу 
платформе за е-учење „Мудл“, са фо-
кусом на израду курсева за полицијске 
службенике. Пројекат би требало да поч-
не 2015. године.

Снежана вла

Студенти из Кине
Представници Кинеског крими-

налистичко-полицијског универзите-
та (ККПУ) из Шенгјенга –  Џанг Јуехуеј 
(Zhang Yuehui), директор Одсека за сту-
дентска питања; Љу Бо (Liu Bo) из Од-
сека за студентска питања; Џанг Јијен 
(Zhang Yiyan) из Одсека за међународ-
ну сарадњу и деветоро студената са до-
центом др Ненадом Милићем и Јеленом 
Панџом, као преводитељком, посетили 
су 23. 10. 2013. Центар. 

Гости су имали прилику да се упо-
знају са начином обуке у Центру и да 

Посете и путовања
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виде простор у којем живе и уче наши 
полазници. Током обиласка спортске 
хале, студенте из Кине је заинтересовао 
тренер Петар Миливојевић. Пожелели су 
да се и сами опробају у извођењу неких 
захвата у области Одбрамбених вешти-
на. За тили час обилазак Центра се пре-
творио у својеврстан огледни час и раз-
мену знања и вештина. 

Од података које смо сазнали о на-
чину студирања на Кинеском кримина-
листичко-полицијском универзитету, 
издвојили бисмо то што студенти у Шен-
гјенгу сами плаћају своје школовање. За 
већину је након завршених студија обе-
збеђен посао, али неки ипак морају да са-
чекају док се не упразни радно место.

Зорка ловре

Сарадња са ОЕБС-ом
Шеф Одељења за спровођење зако-

на Мисије ОЕБС-а Р. Србије, господин 
Од Бернер Малме (из Норвешке) и Ке-
вин Коркоран (из Ирске) нов руководи-
лац Програма за обуку изабрали су диван 
јесењи дан, 7. 11. 2013, за своју прву по-
сету Центру. Начелница Биљана Пушкар 
им је пожелела срдачну добродошлицу, 
захвалила се дугогодишњим сарадница-
ма и преводитељкама у Мисији Наташи 
Ристовић и Валдете Османи, предста-
вила своје сараднике и упознала госте 
са резултатима сарадње са ОЕБС-ом од 
2006. године до данас.

Високи представници ОЕБС-а су 
имали прилику да сазнају која је разли-
ка између некадашње и садашње основ-
не полицијске обуке, који су објекти ре-
новирани, какву су обуку прошли сви 
тренери и како је реформисан Наставни 
план и програм.

– Импресиониран сам оним што сте 
урадили у кратком временском периоду 
– изјавио је господин Малме. 

– Са задовољством смо показали, по-
себно господину Малмеу, нашу рено-
вирану библиотеку, јер је Влада његове 
земље, Краљевине Норвешке, издвоји-
ла 320.000 евра за пројекат „Унапређење 
Центра за основну полицијску обуку у 
Сремској Каменици, Србија – ренови-
рање библиотеке, учионица и Одељења 
за развој наставног плана и програма“. 
Пројекат је пратила и помогла Мисија 
ОЕБС-а у Републици Србији – исприча-
ла нам је госпођа Пушкар.

Јасна Обрадовић

ИПА  Посете и путовања

Током свог боравка у Србији, група 
од 30 чланова и пријатеља Интернацио-
налне полицијске асоцијације (ИПА) Ре-
гије Беч, ИПА Секције Аустрија, посе-
тила је 8. 10. 2013. године и Центар за 
основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици.

У пријатном амбијенту библиотеке 
Центра делегацију је поздравио заменик 
начелника Мирослав Мијаиловић. На ре-
чима добродошлице, у име гостију, за-
хвалио се председник  ИПА Регије Беч 
и потпредседник Секције Аустрије, Хер-
берт Штамер (Herbert Stammer). 

Гостима је затим представљена ре-
форма полицијског школства, Настав-
ни план и програм, основна полицијска 
обука, и селекција кандидата; рад библи-
отеке и медијатеке; а у кратком обиласку 
Центра видели су тактичку кућу, спор-
тску халу, филмску стрељану и собе у 
којима живе полазници. 

У учионици број 3, седећи у школ-
ским клупама, имали су прилику да 
сазнају како наши полазници уче пред-
мет Немачки језик у службеној комуни-
кацији.

Чланови ИПА Регије Нови Сад по-
звали су затим пријатеље из Беча у ре-
сторан Центра на српски пасуљ. После 
ручка, председници двеју регија, госпо-
дин Херберт Штамер и господин Мило-
рад Петковић, измењали су пригодне по-
клоне и изразили обостране жеље да се 
сарадња чланова и пријатеља бечке и но-
восадске ИПА регије настави.

Дружење са колегама из Беча започе-
ло је ИПА-пријатељством Зорке Ловре, 
задужене за међународну сарадњу у Цен-
тру са Францом Вертом (Franz Werth)  – 
чланом ИПА Регије Беч.

– Господина Верта сам упознала у 
јуну 2010. године у Бамбергу, у Немач-
кој, када је та ИПА-Регија славила свој 
40. рођендан. Убрзо сам из Беча добила 
позив да у Удружењу криминалиста Ау-
стрије представим рад нашег Центра. Ко-

лега Бојан Величковић и ја смо у априлу 
2011. били гости Удружења. Заинтере-
совани нашим представљањем полиције 
Србије прошле године чланови Удру-
жења су допутовали у Србију. 

Међу неколико оних који су и про-
шле године посетили Центар срели смо 
госпођу Веронику Немет.

– Јако ми је драго што сам опет овде, 
– рекла нам је госпођа Немет. – Ја ни-
сам радила у полицији, али мој муж је-
сте. Сад смо обоје у пензији и лепо нам 
је да се дружимо са пријатељима из раз-
личитих земаља. Ја сам родом из Мужље 
код Зрењанина, па увек волим да дођем у 
своју земљу. 

Извињавам се ако се не изражавам са-
свим правилно. Мешају ми се три језика 
– српски, немачки и мађарски.

Заједнички језик је свакако пронађен 
– језик пријатељства, што је и основни 
мото Интернационалне полицијске асо-
цијације. Као следећи корак у сарадњи 
планира се путовање чланова ИПА Ре-
гије Нови Сад у Беч, на пролеће 2014. го-
дине.

Ј. Обрадовић и З. ловре

Пријатељи из Беча
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Петоро представника Интерна-
ционалне полицијске асоцијације 
(ИПА) из норвешке регије Агдер, 
кренуло је рано ујутро 11. 9. 2013. са 
аеродрома у Ослу на путовање у Ср-
бију. Током петодневног боравка у 
нашој земљи срели су се са старим 
пријатељима, упознали нове, сазна-
ли нешто о нашој полицији, виде-
ли Београд, Дунав, Саву, Фрушку 
гору, Нови Сад, Пожаревац, Мало 
Црниће, Заовачку шуму и оближње 
језеро, где су учествовали у такми-
чењу у кувању гулаша... Неуморно 
се дружили, направили много фото-
графија, били забележени у медији-
ма.  

Пријатељство две ИПА регије, 
агдерске и новосадске, започела је 
госпођа Ингер Грете Лиа Столесен 
(Inger Grete Lia Stålesen), која је ра-
дила у Канцеларији ОЕБС-а у Цен-
тру у Сремској Каменици. На крају 
мандата је обећала да се пријатељ-
ства која је стекла  у нашој земљи 
неће завршити њеним одласком из 
Србије. Одржала је реч и 2011. годи-
не, са Јоном Кристијаном Рандгар-
дом (Jon Kristian Randgaard) – пред-
седником ИПА регије Агдер, Хансом 
Сорхаимом (Hans Sørheim) и другим 
колегама, била домаћин пријатељи-
ма из Србије. Њих троје, донедавна 
студенткиња Полицијске академије 
Ренате Клев (Renate Klev) и пензи-
онисани колега Еинстеин Лофтес-
нес (E. Eystein Loftesnes) узвратили 
су посету својим ИПА пријатељима.

На питање који спорт је заслужан 
за њену кондицију и мишиће, висо-
ка плавокоса Ренате је одговорила: 
„Ништа посебно не тренирам. То је 
само редовна полицијска обука.“

Остатак првог дана посете је про-
шао у дружењу, разгледању града и 
вечери уз тамбураше. 

***
Пријем у Градској кући

Сутрадан је делегацију примио 
заменик градоначелника Новог Сада 
Борко Илић, који је рекао да је разме-
на искустава увек добродошла, наро-
чито у овој области и додао:

– Надам се да ће сарадња у окви-
ру Интернационалне полицијске 
асоцијације, допринети побољшању 
безбедности у Новом Саду. Драго 
ми је што ће наши полицајци има-

ти прилику да стекну нова сазнања, 
као и да колегама из Европе прене-
су своја искуства, а Град ће учинити 
све што може да та сарадња буде још 
плодотворнија.

Председник ИПА регије Агдер 
Јон Кристиан Рандгард се у име деле-
гације захвалио на пријему и истакао 
да је ово прва посета делегације ИПА 
секцији Србије, и да са канцеларијом 
ИПА Регије Нови Сад, која их је по-
сетила пре две године намеравају да 
остваре чвршће везе и сарадњу.

Представници ИПА из Новог 
Сада и регије Агдер договорили су 
се да потпишу билатерални спораз-

ИПА

Пријатељи из Норвешке

Након угодног пута од Београда преко Фрушке горе, у канцеларији ИПА 
регије Нови Сад са нестрпљењем су их чекали домаћини.
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ум о струковној полицијској сарадњи две ИПА регије, 
што би требало да допринесе и бољој сарадњи Српске и 
Норвешке полиције. Чланица ИПА Регије  Нови Сад Зор-
ка Ловре је нагласила да је сарадња у оквиру Интерна-
ционалне полицијске асоцијације веома корисна јер по-
ред различитих едукација, такмичења и догађаја које ова 
асоцијација организује, чланови имају прилику да упо-
знају колеге из других земаља, јер личне контакте кори-
сте и када су у полицијској служби. Нажалост криминал 
не познаје границе и међусобна повезаност може пуно да 
помогне у међународним истрагама.

***
У Центру за 

основну поли-
цијску обуку на-
челница Биљана 
Пушкар и њен 
заменик Ми-
рослав Мијаило-
вић срдачно су 
се поздравили са 
госпођом Столе-
сен и њеним ко-

легама, којима су показали Центар и упознали их са на-
чином основне полицијске  обуке у Сремској Каменици.  

Farvel – довиђења!
Боравак наших ИПА пријатеља у Србији трајао је 

кратко, али се надају да ћемо наставити сарадњу, као 
што смо се и договорили. Кажу да су посебан утисак на 
све њих оставили људи, али и градови и природа наше 
земље. 

Јасна Обрадовић

У кецељама уз котлиће
У петак, 13. 9. 2013, трочлана екипа ИПА Регије Нови 

Сад – Зорка Ловре, Мирела Кијановић и Јасна Обрадовић, 
упутила се са својим гостима у Пожаревац, где их је до-
чекао председник ИПА Секције Србија Драган Петковић.

Сутрадан, у Заовачкој шуми код Малог Црнића, ИПА  
Браничевског округа организовала је такмичење у ку-
вању гулаша „ИПА котлић 2013“. Учесници су били при-
падници Жандармерије, Противтерористичке јединице, 
полицијских управа из десетак градова и пограничне по-
лиције. Највећу пажњу привукла је екипа наших прија-
теља из Норвешке.

– Тајна нашег гулаша је у месу ирваса, које смо 
специјално за ову прилику донели из домовине, уз неко-
лико врста наших домаћих сирева и једну теглу џема  – 
рекла је радозналим колегама госпођа Ингер Столесен.

Мада је жири одлучио да прва три места припадну 
екипама са домаћег терена, сви учесници су заиста ужи-
вали у овом дану проведеном у дружењу у природи.
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Промоција Центра

Берза школа у 
Кањижи

Око 500 основаца и њихових ро-
дитеља из Кањиже, Хоргоша и Но-
вог Кнежевца, имало је 22. марта 
2013. године прилику да посети јед-
ну занимљиву и корисну манифеста-
цију која је, као део пројекта „Бер-
за средњих школа“, организована уз 
помоћ Немачког савезног министар-
ства за привредни развој и сарадњу, 
Немачког друштва за међународну 
сарадњу и Владе Републике Србије 
– Министарства омладине и спорта.  

– Радо смо се одазвали позиву ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ у Кањижи да 

учествујемо на овој малој Берзи шко-
ла – рекла нам је начелница Центра 
за основну полицијску обуку Биљана 
Пушкар. – Ми иначе континуирано 
организујемо сусрете са децом раз-
личитих узраста – од предшколског, 
до средњошколског. Мада више не 
уписујемо свршене основце, него де-
војке и младиће који заврше средњу 
школу и имају од 18 до 26 година, ис-
користили смо ову прилику да уче-
ницима основне школе представимо 
Центар и наше Министарство.

– Ово је заиста био добар на-
чин да се ђацима помогне у профе-
сионалној оријентацији – процењује 
Зорка Ловре задужена за односе Цен-
тра с јавношћу.

То је била и прилика да још јед-
ном представимо све новости у вези 
са основном полицијском обуком, 

да популаризујемо професију поли-
цајац – посебно међу припадници-
ма мађарске националне заједнице, 
али и да младима на време укажемо 

на квалитете који се очекују од бу-
дућих кандидата и полазника Центра 
у Сремској Каменици.

У једној од учионица у школ-
ској згради „Ади“ била је поставље-
на мала изложба наставних средста-
ва и материјала који се користе током 

обуке у ЦОПО-у,  приказивани су 
промотивни филмови и презентација 
о Центру.

– Мислим да је наша учионица 
била најпосећенија – с поносом твр-
ди полазница Валентина Јовић Ран-
чић. – И деца и њихови родитељи 
били су јако заинтересовани за усло-
ве уписа у Центар, али су многи ра-
зочарани што не могу да конкури-
шу одмах после основне школе. Мом 
колеги Милошу Ђукићу и мени по-
стављали су много питања, желели 
су да виде све што смо изложили, а 
посебно их је занимала дактилоско-
пија. Листиће са отисцима својих па-
пиларних линија понели су као суве-
нире.

Како каже госпођа Ловре, орга-
низатори су нас позвали да и следеће 
године учествујемо на овој Берзи, а 
овакво представљање Центра је и до-
бар увод у промотивне активности 
за упис на основну полицијску обу-
ку које ће се, како се очекује, током 
пролећа ове године, уз подршку Ми-
сије ОЕБС организовати  на северу 
Србије.

Ј. Обрадовић
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Представљање Центра за основ-
ну полицијску обуку је интересантно 
и корисно за све оне који би желели 
да дођу на обуку у Сремску Камени-
цу. У сарадњи са Мисијом Органи-
зације за европску безбедност и са-
радњу (ОЕБС) у Републици Србији 
током маја и јуна 2013. године ор-

ганизован је низ трибина на којима 
смо припаднике мањинских наци-
оналних заједница, као и све оста-
ле младе људе који желе да конкури-
шу за упис у ЦОПО, заинтересовали 
за основну полицијску обуку и поли-
цијску службу. Упознали смо их са 
начином конкурисања, процесом се-
лекције и обуком. 

Запослени у Центру, који се баве 
професионалним информисањем и 
маркетингом, регрутацијом и селек-
цијом кандидата као и руководство 
ЦОПО-а, посетили су седам поли-
цијских управа: Сремска Митрови-
ца, Сомбор, Суботица, Кикинда, 
Панчево, Зрењанин и Бор.

   Представници Мисије ОЕБС-а – 
Одељења за демократизацију, Ненад 
Челаревић и Ади Синани, са пред-
ставницима градских управа су се 

договорили о одржавању ових три-
бина, а у сарадњи са националним 
саветима информисали су заинтере-
соване за основну полицијску обуку 
међу припадницима мањинских на-
ционалних заједница. 

Са наше фејсбук-
странице

Замолили смо посетиоце трибина 
да на нашој фејсбук-страници напи-
шу пар речи о својим утисцима.  Из-
двојили смо неколико коментара.

Ivana Nikolin Свака част за три-
бину у Сремској Митровици, све 
похвале била је од велике кори-
сти. Углавном смо већ били упозна-
ти с тим информацијама пошто има 
и на сајту, једино што сте мало оп-
ширније причали о свему и сад нам 
остаје само да чекамо конкурс.

Andras Kico Feckes Ја сам из 
околине Зрењанина, био сам на три-
бини и било је супер. Све похвале.

Aneta Ferenci Ја сам из Јаше То-
мић. Била сам на трибини у Зрења-

нину и било је за похвалу. Супер су 
то одржали и наравно били јако љу-
базни. Одговорили су на сва питања 
која смо постављали. Поздрав

Dule Jovanov Био сам у Кикинди 
на трибини. Ја лично нисам сазнао 
ништа ново, пошто знам то све већ 

напамет, толико сам пута покушао да 
се упишем у Центар. У сваком слу-
чају је било интересантно чути све 
то од професора. Надам се да ће ми 
се ове године посрећити и да ћу ко-
начно постати полазник вашег Цен-
тра.

Saša Sikora Хвала за Панчево 
било је супер, поздрав :)

Petra Botic Поштовање! Ја сам 
била у Кикинди кад је тамо била три-
бина. Све су фино објаснили, немам 
никаквих замерки, углавном су при-
чали о ономе што већ можемо да ви-
димо на вашем сајту, али опширније. 
Све похвале

Mirela Benčik Свака част за три-
бину у Суботици! Предавање је било 
корисно за све оне који желе да кон-
куришу, мада је све лепо објашњено 
и на сајту. Очекујемо конкурс ове го-
дине. Поздрав из Суботице.

Ivan Antic Ја сам био на вашој 
последњој трибини која је била у 
Бору. Посебно сам заинтересован те-
мом која се тиче националних мањи-
на пошто сам ја по национално-
сти Ром. Биће ми задовољство када 
будем подносио документацију за 
упис.

Јасна Обрадовић

Промоција Центра

Трибине
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Били, видели... 

Настављамо традицију

Током 2013. године 168 полазница и 
полазника из 10. и 188 из 11. класе су до-
бровољно дали крв.

– За сваку класу смо по два пута ор-
ганизовали ове акције, а било је и 50-ак 
појединачних давалаца – каже начелник 
Одељења за смештај и стандард полазни-
ка Миленко Клацун. – Добровољни да-
ваоци су били и ученици Средње школе 
унутрашњих послова, за то смо добијали 
признања и плакете као најхуманија сре-
дина,

а ми настављамо ту традицију. Ја сам 
редован давалац од кад сам постао начел-
ник овог Одељења. У мојој надлежности 
су сад ове две класе, 10. и 11, па сам и 
ја дао крв са обема. Хоћу да будем добар 
пример. Са десетом нам се придружио и 
ментор котренер Едвард Ковачевић.

Иако је многим полазницима органи-
зована акција прилика да први пут у жи-
воту добровољно дају крв, то не мора 
бити и последњи пут.

– Чим су прошла три месеца од кад 
сам са својом класом био у Заводу за 
трансфузију и дао крв, отишао сам по-
ново, сам – испричао нам је Милан Са-
вичић, 11/4. – Желео сам то и пре, али 
некако није било овакве прилике. Као 
средњошколац сам сваки дан путовао из 
Титела  у Нови Сад, па је можда и то је-
дан од разлога. Овде смо сви заједно лепо 
отишли у Завод. Тог дана смо били осло-
бођени неких активности, а добили смо и 
по један слободан дан. Мени то није било 
нарочито значајно, јер већ имам један 
који нисам још искористио. Важније ми 
је било то што сам могао некоме да помо-
гнем. Надам се да ћу одсад бити редован 
давалац крви.

Ј. О.

фрушкогорски манастири
Професор Перо Калкан повео нас 

је 26. октобра 2013. године у обилазак 
фрушкогорских манастира:  Велика Ре-
мета, Крушедол, Гргетег, Ново Хопово, 
Врдник и на крају Раковац.  Нас 33-оје, 
међу којима је било и оних који нису пра-
вославне вере, радо смо се одазвали ње-

говом позиву. Захваљујући гостопримљи-
вим домаћинима могли смо упознати и 
на неки начин доживети историју  српске 
средњовековне културе.

На Фрушкој гори зачета је српска гра-
фика, ту су своја најбоља дела остави-
ли мајстори дубореза и златарства, међу 
зидинама тамошњих манастира исписа-
на су и преписана нека од најзначајнијух 
дела старе српске  књижевности, житија, 
а ту су сачувани и најстарији записи о 
српској музици.

Издвојићу само две станице нашег 
малог ходочашћа. У Сремским Карлов-
цима дочекали су нас начелник Одељења 
за смештај и стандард полазника основ-
не полицијске обуке Миленко Калацун и 
полазница Јована Вадић, који су нас упо-
знали са историјатом и знаменитостима 
овог живописног културно-историјског 
места. Видели смо Патријаршијски двор, 
цркву Светог Николаја, Богословски ин-
тернат и вински подрум.

 Наша следећа станица била је Кру-
шедол, задужбина деспота Ђурђа Бран-
ковића, сина слепог деспота Стефана 
Бранковића и мајке Ангелине, из рода 
Аријенита, у којем је најбогатија ризница 
међу фрушкогорским манастирима и ма-
узолеј многих знаменитих личности.

Јелена Бојат, 11/10

важно је пливати!

Тачно у подне, 19. 1. 2014. године, око 
50 пливача скочило је у Дунав, наспрам 
фудбалског стадиона у Сремској Каме-
ници, и запливало ка часном богојављен-
ском крсту. Међу њима су била и троји-
ца полазника 10. класе – Милош Чавић, 
Урош  Фурдијановић и Милан Крсмано-
вић и један радник Центра – Стојан Ми-
тровић. 

– У оваквом догађају је заиста важ-
но и довољно учествовати, а победник је 
свако од нас који смо скочили у хладну 
воду да бисмо пливали до часног крста 
– испричао нам је Митровић, бивши уче-
ник Средње школе унутрашњих послова. 
– Нисам се посебно припремао. Донео 
сам ту одлуку пре пар дана, за два мину-
та, и нисам се покајао. Осећај је изузетан, 
неупоредив! Првенствено сам био поно-
сан. Неки су ме питали да ли је то опас-
но за здравље. Нисам никада чуо да је 
неко ко је пливао за крст имао било как-
вих проблема. Напротив! Овакав чин кре-
пи душу. 

У организацији су учествовали Град 
Нови Сад, Војска Србије, припадници 
МУП-а и Месна заједница Сремска Каме-
ница. Двадесеторица полазника 10. класе 

помогли су у обезбеђењу догађаја на ка-
меничком кеју. Дужина стазе на којој су 
били постављени била је 33 метра, као и 
удаљеност часног крста од старта. То је 
симболичан број, једнак броју Христо-
вих година. 

Сви пливачи позвани су на ручак у 
Месну канцеларију, а полазници који су 
били ангажовани на обезбеђењу имали су 
прилику да се провозају ратним бродом, 
фрегатом, и да са воде виде град, Камени-
цу и Тврђаву. 

школска слава
Химном Светом Сави почела је про-

слава школске славе у биоскопској сали 
Центра. У првим редовима били су го-
сти – ђаци и васпитачи из Дечијег села у 
Сремској Каменици, па запослени у Цен-
тру и полазници 10. класе.

Свечани чин ломљења славског ко-
лача обавио је протојереј сремскокаме-
ничке парохије Јовица Јовановић, који 
се затим сетио свог школовања и пору-
ке коју је заувек запамтио: „Ваша мантија 
је црна. Пазите да не падне ни мало пра-
шине на њу!“ Парафразирајући овај наук, 
поручио је нашим полазницима да и они 
пазе да им на униформу не падне ни мало 
прашине.

Деца, са којом већ традиционал-
но обележавамо школску славу, насту-
пила су са поетским рециталом о Све-
том Сави. О његовом животном путу и 
заслугама говорили су полазници и по-
лазнице 10. класе Данка Љубојевић, Ма-
рија Ћоровић, Миљан Петровић, Миљан 
Ђурић, Младен Аранитовић и Светла-
на Здравковић, која је и водила програм. 
Програм је припремила професорица Ра-
дојка Врањковић. У презентацији „Шта 
се све зове именом Светога Саве“ проф. 
Маријана Милановић је  представила 
храмове, испоснице, школе, географска 
обележја... Тако, у језику, вери и сећању, 
народ чува успомену на свог учитеља и 
просветитеља.

Ј. О.
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Једна љубавна прича 

Заменик ментора (некадашњи 
ЗКВ) мора бити поуздан, савестан, оз-
биљан, вредан, кадар да уз обавезе које 
захтева та функција задржи и одли-
чан успех, а посебно је важно и да је 
комуникативан и спретан налазећи се 
некако увек између ментора и својих 
колега из вода. Захваљујући томе што 
су одабрани да буду заменици менто-
ра, упознали су се Марина Перуничић, 
10/1 из Новог Пазара и Саво Цимбаље-
вић, 10/3 из Новог Сада.

Нисмо веровали у судбину али нас 
је она ипак пронашла. Сада верујемо 
да судбина ипак постоји и да нам негде 
горе јесте записано да се пронађемо.

Свашта се дешавало пре доласка 
овамо, у Сремску Каменицу. Као да 
нам се није дало да дођемо раније, јер 

нас је чекао онај прави тренутак да се 
сретнемо и пронађемо једно друго.

Одувек сам желела да постанем по-
лицајка. Још као мала, знала сам да ћу 
то једног дана и бити, али то се одлага-
ло све до сада. Једног тренутка сам чак 
замало и одустала од свог сна. Уписала 
сам Учитељски факултет. Редовно сам 
студирала и тако су прошле четири го-
дине, а моја жеља да радим у полицији, 
а не у учионици, пала је у други план, 
али још увек се није угасила. Све до 
тренутка када сам чула да је расписан 
конкурс за мој град, Нови Пазар! Знала 
сам да је то прилика да остварим своје 
снове, али нисам ни претпостављала да 
ће ми та одлука променити цео живот.

Растао сам уз оца који је провео 
свој радни век у униформи. Одувек 
сам се дивио оцу, тако да је разумљи-
ва моја жеља да једног дана и ја обу-

чем униформу. Вођен том жељом упи-
сао сам се на Полицијску академију. У 
априлу 2012. био сам на половини сту-
дија када сам сазнао да је у мом граду, 
Новом Саду, расписан конкурс за упис 
у Центар за основну полицијску обу-
ку. Одлучио сам да конкуришем и по-
кушам да се упишем. Сада схватам да 
другачије и није могло бити. 

У Центар смо дошли 24. марта 
2013. године, а упознали смо се две 
недеље касније на састанку заменика 
ментора, јер је то функција коју и јед-
но и друго обављамо. Право је чудо да 
смо у интернату Центра провели две 
недеље, а да се ни једном нисмо сре-
ли до тог састанка. Сасвим случајно 
смо тада сели једно до другог. Некако 
смо се одмах препознали, али ништа се 
тада није десило. Нисмо ни бројеве те-
лефона разменили, а требало је, макар 
због боље сарадње, јер нас је везивала 
иста функција.

Бројеве смо разменили касније када 
је Сави затребала моја помоћ да би ура-
дио један од задатака које смо имали 
као заменици ментора. То је била моја 
прилика да га мало казним због дуплог 
посла који ћу имати, тако да је Саво 
као противуслугу морао да ми повре-
мено очисти чизме, што мени никако 
није била једна од омиљених обавеза. 

Када сам мало боље размислио, 
схватио сам да би паметно било да је 
наведем да се заљуби у мене и тако 
се ослободим рибања њених чизама. 
Вођен том идејом, одлучио сам да свој 
план што пре спроведем у дело. Сле-
дећег викенда остао сам у Центру, иако 
станујем на другој страни Дунава, на 
десетак минута од Центра.  

Тог викенда, 20. aприла 2013. годи-
не, обоје смо били у Центру. Ја – зато 
што нисам могла да путујем седам сати 
до своје куће,  а он – јер је желео да 
спроведе у дело свој паклени план. Од-
мах након ручка одлучили смо да про-
шетамо до Дунава. Све је некако лако 
и једноставно ишло својим током, као 
да и није могло бити другачије. Дуго 
смо шетали крај моћне реке, где смо се 
и први пут пољубили. Рекла сам Сави, 
онако у шали: „И шта да радим са то-
бом када се сада заљубиш у мене?“ На 
то је он сасвим озбињно одговорио: „Ја 
се не заљубљујем!“ Обоје смо се на-
смејали, али сада је очигледно ко је био 
у праву.

Све је почело чудно али некако је 
добило свој прави ток и једна шала је 
променила наше животе. Постали смо 
једно другом велика подршка и осло-
нац током боравка у Центру. Стално 
бодримо једно друго и тако опстаје-
мо, јер нимало није било лако одржа-
ти везу у овим условима. Притисак је 
заиста велик. Са једне стране су обаве-
зе током обуке, којих није мало и зах-
тевају да им се човек посвети скоро то-

ком целог дана. Додатно време и труд 
потребни су за послове заменика ко-
мандира вода. Са друге стране требало 
је пронаћи довољно времена за нашу 
везу, како бисмо успели да је одржимо 
и учврстимо. Није било лако, али ето 
ми смо успели и да останемо заједно, 
а  да  уз то остваримо и запажене ре-
зултате током обуке у Центру. Ваљда је 
тако морало да буде, јер негде стоји за-
писано да ми јесмо једно за друго (или 
ми само волимо да верујемо у то). Како 
било, обука се ближи крају, наша љу-
бав опстаје, а правимо и  планове да 
отпочнемо заједнички живот у Но-
вом Саду. Није ми било тешко да доне-
сем ту одлуку. Боравећи у овом граду, 
заљубила сам се (и) у њега, јер је ди-
ван и лако га је заволети. Баш као што 
је било лако и да се нас двоје заволимо. 

У Центру се у две класе сада нала-
зе три групе полазника из три управе 
– Нови Пазар, Нови Сад и Пријепоље. 
Иако долазимо  са три различита под-
небља, из три културе, сви фукциони-
шемо као једно. Да различитости могу 
бити богатство, а не разлог сукоба – до-
каз је наша прича.

Марина и Саво

Из Новог Пазара у Нови Сад
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Радмила Убипарип
У Школи 

је радила 28 
година, од 22. 
4. 1985. Прво 
у кухињи, а 
од 1997, по-
сле опера-
ције, као ве-
шерка. Рођена 
је 20. 7. 1953. 
у Осмацима 
код Калесије 
у БиХ. На пи-

тање како је из свог малог села стиг-
ла у Војводину, госпођа Радмила каже:

– Имала сам стрица у Новом Саду. 
Долазила сам код њега у госте и ту 
упознала свог будућег мужа. Удала 
сам се са непуних 18, из трећег разреда 
економске школе. У почетку смо тешко 
живели. Били смо подстанари, а онда 
смо купили плац на Татарском брду. 
Ни ту нам није било лако. Без струје, у 
неасфалтираној улици... А никог свог! 

Али касније је све било добро. 
Имамо двоје деце, завршили смо кућу. 
Муж ми је био запослен у Градском 
саобраћајном предузећу, сад је у пен-
зији, па ћемо се заједно бавити унуци-
ма. Ћерка нам је удата,  има једну де-
војчицу, живе у Канади и не виђамо их 
тако често. А син је са нама, он и снаха 
имају троје деце и сад чекају четврто. 

Како и мој муж каже, није све ни у 
дипломама ни у парама. Најважнији су 
здравље и слога.

Драган Станковић 
Рођен 29. 5. 1948. у Војсци  код 

Свилајнца, где је завршио Средњу 
пољопривредну школу. На Вишој еко-
номској школи дипломирао је 1972. го-

дине, а следеће године се запослио у 
Заводима црвена застава у Крагујевцу.

У Средњој школи унутрашњих по-
слова је радио од 14. 12. 1976. до 29. 
5. 9. 2013. 

– Примљен сам на радно место 
шефа Одсека за материјално-финан-
сијске и рачуноводствене послове. Са 
тог места сам и отишао у пензију. Од 
првог до задњег дана га нисам мењао, 
а ни канцеларију, па ни радни сто! 
Мењали су се људи и ова установа. 
Школа је до 1993. била самостална. 
На основу сагласности МУП-а и АПВ, 
имала је свој Статут и правилнике, до-
нете у складу са Законом о образовању. 
Била је финансирана из покрајинског и 
републичког буџета, спрам подручја 
са којег су били ђаци. Од 1993. Школа 
остаје без Статута и постаје организа-
циона јединица МУП-а у Управи за об-
разовање, уместо при Дирекцији поли-
ције, што би било логично.

Било је 
заиста теш-
ких време-
на. За време 
инфлације , 
1993, све смо 
радили руч-
но. Остајали 
смо у канце-
ларији од ју-
тра до мра-
ка. Тешко ми 
је било и кад 

нисам имао радника. Али кад се сад 
осврнем на све те године, могу да ка-
жем да је ми је било лепо радити овде. 
Имам заиста лепа сећања на многе до-
гађаје и људе. Поред тога и моја мама 
Вера радила је овде, од 1958. до 1982. 
као спремачица, радница у кухињи и у 
вешерају, па сам и тако везан за Школу. 

Ђорђе Јочин  
Рођен сам 

у прошлом 
веку, 26. 4. 
1960. годи-
не, у Новом 
Саду. Зав-
ршио сам 
гимназију у 
С р е м с к и м 
К а р л о в ц и -
ма (био сам 
дуго једини 
милиционер 

гимназијалац). Касније, уз рад, завр-
шио сам пољопривредни факултет. У 
МУП сам дошао 1985. и исте године 
сам завршио курс за милиционера на 
Клиси. Почео сам да радим у Стани-
ци милиције у Петроварадину, где сам 
остао до 1993. године када сам дошао 
у тадашњу СШУП на радно место вас-
питач – командир вода. У мом досијеу 
стоји да сам за стално запослен 15. 3. 
1996. Почео сам у 26. а завршио у 38. 
класи. Извесно време сам радио зајед-
но са својим оцем Жиком.

Од престанка рада СШУП-а на-
лазим се на месту ментора котрене-
ра у ЦОПО, а сам себе сам (наравно, 
у шали) именовао за првог помоћника 
садашњег начелника.

Драго ми је што сам учествовао у 
школовању неколико стотина младића 
и десетак девојака. Са свима њима сам 
остао у добрим односима. Драго ми је 
и што сам радио у овој служби и овом 
колективу те стекао много пријатеља. 

Драго ми је и што сам за директора 
имао жену за коју не знам да ли је нај-
способнија али сигурно знам да је јед-
на од најлепших у МУП-у.

Шта рећи сада?! Прошло је страхо-

Пензионери
Нов Закон о раду би требало да буде усвојен у првој половини 2014. године, а почео би да се примењује од јануара 

2015. Како пише београдски дневни лист Политика (8. 11. 2013, стр. 11) жене ће од 2015. у пензију ићи са 63, а не са 
60 година као сада. Једна од мера реформе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање биће и нови ус-
лови за бенефициран радни стаж, врло вероватно већ од 2014. Ту се пре свега мисли на запослене у администрацији 
у полицији, Безбедносно-информативној агенцији и у војсци.

На основу досадашњег Закона, право да оду у пензију остварило је у 2013. години петоро запослених у Центру: 
Радмила Убипарип – запослена у вешерају, Драган Станковић – шеф Одсека за материјално-финансијске и рачуно-
водствене послове, Ђорђе Јочин – ментор котренер, Александар Гајић – котренер кримтехничар и Драган Милић – на-
челник Одељења за извођење обуке.
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вито брзо! Осећам се још увек као ти-
нејџер и размишљам да се пријавим за 
пријемни у ЦОПО па ако прођем те-
стирање, да опет почнем да радим у 
МУП-у да исправим пар ствари које 
сам пропустио до сада.

ваш пензионер приправник 

Александар Гајић
У Новом 

Саду сам и 
рођен (31. 5. 
1960), ту сам 
завршио и ос-
новну („Јован 
Поповић“), и 
средњу (ЕТШ 
„Михајло Пу-
пин“) и Вишу 
м а ш и н с к у 
школу.

У Град-
ском секретаријату за унутрашње по-
слове у Новом Саду од 1989. годи-
не  био сам приправник на неодређено 
време, оперативни радник на кримина-
листичко-техничким пословима и КДЗ 
–  криминалистички техничар вештак у 
Одсеку за криминалистичку технику у 
Одељењу за сузбијање општег крими-
налитета у Управи за сузбијање крими-
налитета.  Ту сам учио занат од својих 
колега. Од 1992. упућен сам на радно 
место шефа Одсека криминалистичке 
и противдиверзионе технике у Секре-
таријату унутрашњих послова Косов-
ска Митровица. Од 1993. сам радио у 
Штабу за организовање и предузимање 
појачаних безбедносних мера на лич-
ној и имовинској заштити грађана на 
подручју општина Рума, Шид, Инђија 
и Стара Пазова са седиштем у Руми. 
Следеће радно место ми је било у По-
крајинском СУП-у у Новом  Саду. 

У Средњу школу унтрашњих по-
слова прешао сам 1. фебруара 1994. 
Двадесет година, две деценије, теш-
ко је сместити на пола стране. Жамор 
дечијих гласова, смех и јурцање ис-
пред школске зграде на моменат утих-
не пред јутарње постројавање. Смотра! 
Четири класе, стоје мирно. Само се 
гласови њихових старешина чују, док 
родитељске речи од деце људе чине. 
Обавезе које их чекају у току дана, це-
лога живота (а да тога нису ни свесни), 
испуњавају већ на првим часовима.

Велики одмор, школско двориште 
се опет сија од дечијих прича, дру-
жења, осмеха. 

После на часове, из клупа паметне 
главе вредно прате, упијају, уче да су-
тра знање спроведу, примене, проме-
не људску суровост, помогну људима у 
несрећи и стиснутих зуба тугу сакрију.

Пролете године, деца у велику децу 
стасају, а живот их људима учини.

Да просторије криминалистичке 
технике, Фотографске секције, могу 
да пренесу сва догађања, промене и 
реформе у прошлим годинама, сведо-
че фотографије у Школи и ван ње. За-
служни за то су сви ученици Средње 
школе унутрашњих послова и Центра 
за основну полицијску обуку, који су 
увек били у право време на правом ме-
сту. Хвала им за труд, за храброст да 
науче нешто више и да то поделе са 
свима нама и тако унапреде нашу по-
лицијску службу. 

Могао бих ја тако и онако да пишем 
још, али би Јаца сецкала текст, па само 
још да кажем ХВАЛА свим драгим ко-
легиницама и колегама на времену које 
смо заједно провели.

Све вас воли Чика Гаја!

Драган Милић
У свом 

граду, Новом 
Саду, у којем 
сам рођен 21. 
2. 1960, завр-
шио сам Ос-
новну шко-
лу „Коста 
Трифковић“, 
а затим сам 
од 1974. до 
1978. годи-
не био (одли-

чан) ђак 8. класе СШУП „Пане Ђукић“ 
у Сремској Каменици.

Као приправник за милиционара 
распоређен сам истог лета у МСУП 
Нови Сад и у јесен уписао Правни фа-
култет у Новом Саду, Одсек кривич-
но-правни. Следеће године  положио 
сам државни испит са одличним успе-
хом и распоређен сам у СМ Телеп на 
радно место милиционар на сектору. 
Због изузетних резултата и залагања, 
почетком 1980. распоређен сам на ме-

сто оперативног радника у Одељење 
за странце, политички криминалитет и 
путне исправе. Након што сам дипло-
мирао на факултету, 1984, од 1. 1. 1985. 
распоређен сам за шефа Одсека за пут-
не исправе у ГСУП  у Новом Саду, 
1992. на место оперативног радника 
за сузбијање малолетничке делинквен-
ције, а затим и за сузбијање крађе мо-
торних возила. 

На наговор тадашњег помоћника за 
наставу Душана Аранђеловића, 1996. 
прелазим у СШУП на место настав-
ника из предмета КПП. Да бих олак-
шао учење ђацима, 2003. сам, како су 
ми рекли – на њихову велику радост,  
издао књигу Кривично-процесно пра-

во (са практикумом). У ЦОПО-у 2007. 
постао сам шеф одсека – тренер за об-
ласт Опште теме о раду полиције и 
вештине полиције. На месту начелни-
ка Одељења за извођење обуке био сам 
распоређен од 2009. до краја 2013. када 
одлазим у пензију.

Имам две ћерке – Драгану и Мари-
ну. Жеља ми је да у наредној години 
постанем подмладак неког удружења 
пензионера.

Сећање доброг ђака
Широког осмеха, увек спре-

ман да се нашали и орасполо-
жи људе око себе, наш професор 
Милић, знао је то да искори-
сти и помогне нам да савладамо 
најсложеније кривично-процес-
не заврзламе. Сви се добро сећа-
мо његових, како их је он звао 
– „патка питања“, чија смо разја-
шења због тога памтили, а која су 
за нас имала непроцењив значај у 
раду и даљем школовању.

Свој позитиван дух и способ-
ност да упрости сложене правне 
проблеме пренео је и у уџбеник. 
Верујте, то је уџбеник без фото-
графија који је занимљив, прав-
нички прецизан и изнад свега јед-
ноставан.

На крају, штета је ако неки 
нису ништа научили из шала про-
фесора Милића.

Ивица Млађовић
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Бивши ђак СшУП „Пане Ђукић“

Милорад Тодоровић, 1/9
Као мали није сањао да постане по-

лицајац. Ни као гимназијалац још није 
слутио куда ће га одвести животни пут. 
О томе како је њен отац постао ученик 
1. класе Средње школе унутрашњих 
послова, о његовом животу и карије-
ри разговарали смо са ћерком Милора-
да Тодоровића, Александром, запосле-
ном у рачуноводству Центра.

–  Мој отац је рођен у Раткову, 8. 
јуна 1950. године. Ишао је две годи-

не у гимназију у Новом Бечеју када је 
одлучено да потпуно промени плано-
ве о својој будућности. Његовим ро-
дитељима није било лако да школују 
двоје деце. Нана није радила, а мој деда 
Радомир пензионисан је као још млад 
човек. Радио је као командир милиције, 
пошто је прошао једногодишњу обуку 
у Сремској Каменици. Једном је пао с 
мотора и опасно се повредио. Отишао 
је у инвалидску пензију, а децу је тре-
бало извести на пут. Решио је да сина 
пребаци из гимназије у тек основану 
школу унутрашњих послова. 

Како је син реаговао на ту одлу-
ку? Многи дечаци су маштали о уни-
форми и оружју.

– Он није, мада су и његов отац  и 
деда носили униформу. Мој прадеда 
Сибин био је у граничној трупи шест 
година. Отац је преко воље пристао да 
напусти започето школовање и крене 
из почетка. Био је добар ђак. Много го-
дина после његове матуре, неки профе-
сори су ми причали да га се сећају. 

Чега се он сећао? 
– Све његове успомене везане за 

Школу су биле лепе и радо се сећао 
тих дана. Мени су биле интересантне 
приче о разним ђачким несташлуцима. 

Тада је било много другачије него да-
нас. Ученици нису смели да излазе у 
град у цивином оделу. Кад је он једне 
вечери решио да изађе, пресвукао се и 
оставио униформу у жбун у школском 
дворишту. Тек што је кренуо, наиђе на 
командира! 

„Тодоровићу! Шта радиш?“ – упита 
строго командир.  

„Гимнастику.“ – рече он.
Тад су ђаци ређе излазили у град, 

али су и у Школи имали организоване 
разне активности.

– Е, то је посебна прича! Моји ро-
дитељи су се и упознали овде, у шко-
ли. Мама ми је из Младенова, па је жи-
вела у интернату док је ишла у средњу 
школу у Новом Саду. Женски интернат 
и мушка школа приређивали су игран-
ке у тадашњој трпезарији СШУП-а, са-
дашњој плавој сали у приземљу. Није 
то била љубав на први поглед, прво су 
се само дружили, али касније, кад је 
мама завршила средњу школу, почели 
су да се забављају.

Тата се овде школовао четири годи-
не. Како је затим напредовао у служби?

– У средњој школи је био од 1967. 
до 1971. Касније је завршио и правни 
факултет, тако да је 1980. скинуо уни-
форму и радио као оперативац. Од 
1991. био је шеф Групе за сузбијање 
одузимања и провала моторних вози-
ла, где је било више људи него у дру-
гим групама. Ваљда 40, кад су га зва-
ли Али Баба. 

Да ли је касније заволео тај по-
сао, који није сам изабрао?

– Јесте. И са колегама се лепо сла-
гао. Они који су радили са њим, још 
увек препричавају разне догодовшти-
не. Кажу да је био спадало, али су сви 
говорили и да је био паметан и поштен 
човек, изузетно предан послу. Волели 
су га и инспектори, колеге, и гилипте-
ри. Био је коректан према свима. За-
нимљиво ми је што је од свега што је 
радио највише волео што је имао при-
лику да ради и у настави. Предавао је 
криминалистику на Клиси. Рад са мла-
дим људима, којима је могао да прене-
се своје знање и искуство, потпуно га 
је испуњавао.

С љубављу и поносом говорите о 
оцу. Неку децу плаше полицијом.

– Ја сам се одувек радовала кад ви-

дим полицајца на улици. Од малена сам 
одлазила с татом у СУП. Често је радио 
по цео дан, па сам му носила кифли-
це, пите... К’о Црвенкапа. И за ову шко-
лу сам везана од малена. Од кад знам 
за себе, одлазили смо код тетке и тече 
који су живели у Сремској Каменици. 
Кад год смо пролазили поред Школе, 
тата би причао како му је ту било лепо. 
Мени је била лепа и сама школска згра-
да, зеленило које је окружује, цео круг. 
Тада нисам могла ни да претпоставим 
да ћу ја једног дана баш ту радити. 

Одавно сте се запослили овде?
– Почела сам да радим 1995. као ма-

теријални књиговођа. Мада је рачуно-
водство у односу на наставу у другом 
плану, некако као иза кулиса, без фи-
нансија ништа не може да функциони-
ше. Лепо је и што сам све ове године 
сарађивала са пријатним и добрим љу-
дима. 

Интерсантно је што је мој први рад-
ни дан овде био 5. априла, а на тај исти 
дан, после 14 година, мој тата је умро, 
у 15.30. Крај радног времена био је и 
крај његовог живота.

Јасна Обрадовић

фосфорни
Пролазећи поред стола на 

којем је била стара фотографија 
човека са брковима, наш колега 
Јован Перовић је застао и загле-
дао се у њу. На питање да ли зна 
ко је то мало је размислио, а онда 
је викнуо:

– Знам! Тоша Фосфорни! Сви 
су га тако звали, ама сви! Због жу-
тих бркова. Мислим да је ретко ко 
и знао његово право име. 
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Годишњице матуре

После четири деценије
Бивши ученици  Средње школе уну-

трашњих послова састали су се лета 
2013. године у својој Школи поводом го-
дишњица матуре: 37. класа 25. маја, 3. кл. 
1. јуна, 32. кл. 8. 6. и 13. кл. 29. 6. 

Ове прославе, иначе, организују сами 
ђаци. Одреде чланове организационог 
одбора, јаве се Центру да провере која 
је субота у мају или јуну слободна, оба-
весте своје класиће, позову професоре и 
старешине. Окупљање је око 11-12 сати, 
па следе заједнички састанак, ЧОС, фо-
тографисање и ручак. Они искуснији, из 
старијих генерација (и ретко из млађих), 
знају да од тад, па до краја дружења не 
могу разговарати ако имају музику, наро-
чито са озвучењем.  

Одмах би требало одредити и оне 
који ће организовати следећи сусрет.

Сећања професора после четири 
деценије 

– Заборавите бар на тренутак ова 
тешка времена и сетите се оних које сте 
овде провели – рекла је начелница Цен-
тра Биљана Пушкар некадашњим учени-
цима 3. 

класе Средње школе унутрашњих по-
слова, 1. јуна 2013, на прослави 40. го-
дишњице њихове матуре. – Из ваше гене-
рације смо имали доста старешина у овој 
школи. После 2000. године смо морали да 
градимо нешто ново. Школа је морала да 
се промени. То су тражили и наши руко-
водиоци и међународна заједница. Наша 
полиција била је међу најбољим у Евро-
пи. Програм обуке у Центру изграђен је 
на темељима онога што сте и ви учили. 
Број часова стручних предмета је и сад 
скоро исти као и пре – око 1.300. Нове су 
наставне методе, сад има више практич-
них ситуација, изграђени су нови објекти 
и реновирани постојећи...

Пошто је данас свечарски дан, хте-
ла сам само да вам објасним да је ово не-
каква синергија онога што је постојало и 
овог новог начина обуке.

Након што је бивше ђаке поздравио 
њихов васпитач Илија Керкез, чланови 
организационог одбора, др Здравко Ска-
кавац, Боро Предраговић и Милош Јо-
вановић, позвали су све присутне да се 
заједно фотографишу.

Класа се затим поделила и 9 одељења 
наставило је дружење у учионица-
ма. У једној, са бројем 6, затекли смо 6. 
одељење са својом разредном, професо-
рицом енглеског, Аницом Добродолски.

– Не могу више да вам кажем децо, 
а то ми је најближе и најдраже. Требало 
би господо. Ви сте 1. генерација којој сам 
предавала у овој школи. Дошла сам из 
гимназије, а овде – само дечаци! 

Добро памтим први Дан жена. Ула-
зим у учионицу бр. 6, а на катедри по-
клон. 

– Да ли је ово за мене? – питам. 
– Јесте! – одговарају сви углас. 
– Па, нисте требали – кажем им, а је-

дан дечак из прве клупе, Албанац, одмах-
ну руком и рече:

– Није то ништа, учитељица! Свако 
дао по 1 динар.

И сад се насмејем кад се сетим тога, а 
поклон чувам.

Шести вод је још увек тако пажљив. 
Овог пута поклонили су својој разредној 
жуте орхидеје.

После часа, срели смо на ходнику 
професорицу Мару Јанићијевић. Била је 
сама. 

– Из мог 2. одељења десеторице више 
нема. То ме је јако погодило. Добила сам 
температуру од узбуђења.

Све ми је било лепо са њима. Била 
сам млада и волела сам децу. Сад ми је 

један рекао: 
– Кад се само сетим колико сте се ба-

вили нама! Изузетно ми је драго што смо 
се срели, после толико година. Волим да 
видим и ове зидове, и степенице које смо 
углачали!

Моји дечаци одавно су одрасли и оти-
шли у живот, а трећина њих, ето, и из жи-
вота. Нема више ни њиховог директо-
ра Николке Грубора, ни начелника класе 
Милоша Шеговића, ни многих професо-
ра. 

Неки дан сам срела једног колегу, ма-
тематичара Данила Радојчића. Питам га 
како је, а он вели: 

– Добро сам. Могу да се шетам и знам 
да се вратим кући.

Међу онима који се баш добро држе 
је и професор криманалистике Ђорђе Ра-
дић.

– Кад гледам своје ђаке, 40 годи-
на мање имам! Радио сам овде од 1970. 
до 1977. Имао сам неки проблем са гр-
лом и доктор ми је једном рекао: „Пре-
стани да причаш!“ Како професор да не 
прича!? Морао сам да напустим тај по-
сао. Прешао сам у СУП, па у ПСУП, био 
сам начелник милиције за Војводину, али 
најлепше ми је било овде, са младима. 
Дежурам, славуји певају, а ја им одгова-
рам.      

Шта све нисам радио! Као разредни, 
организовао сам час српског на Стражи-
лову. Понели смо доручак, а један ђак је 
код Бранковог споменика држао час.

Бавио сам се и рвањем, био сам првак 
Војводине и Србије и 3. у Југославији. С 
ђацима сам се пењао уз конопац. И сад 
сам активан. Јуче сам прешао 14 км. 

Без кретања и спорта, нема живота!  

Јасна Обрадовић
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„Изаберите немачки језик, јер ко 
буде био најбољи иде на пут у ту лепу 
европску земљу“ – рекла нам је профе-

сорица немачког, још на почетку обуке 
у Центру. Јесте, сигурно ћу баш ја бити 
тај, размишљао сам у себи. Нема од тога 
ништа. Идем ја на енглески. То знам. Још 
ми само немачки треба поред осталих 15 
предмета! Међутим убеђивање мог циме-
ра Мирка Бојковића и разговор са профе-
сорком енглеског језика која је проценила 
да је мој енглески задовољавајући, били 
су  пресудни. Одлучио сам ипак да учим 
немачки. Почевши од првог часа тај језик 
ме је одмах заинересовао, јер се профе-
сорка Борка Галавић максимално труди-
ла да нас научи што више, а њен топао 
приступ према нама  много нам је значио. 
Како је време одмицало и фазе пролазиле 
ја сам све више напредовао. На крају обу-
ке ми је саопштено да сам баш ја изабран 
за пут у Немачку! У априлу сам званично 
обавештен да ме је Фондација „Ханс Зај-
дел“ из Минхена наградила, као најбољег 
полазника 7. класе Центра за основну по-
лицијску обуку у Сремској Каменици из 
предмета Немачки језик у службеној ко-
муникацији, двонедељном хоспитацијом 
у Баварској, од 16. до 27. септембра 2013.

На аеродрому у Минхену су ме са-
чекале моје колеге из Украјине, Бугар-
ске и Мађарске као и немачки односно 
баварски таксиста, јер сам касније нау-
чио да су људи из Баварске прво Бавар-
ци па онда Немци. Он нас је одвезао не-

ких 100 км одатле до градића Кенигсбрун 
где смо били смештени у V одреду Ба-
варске полиције у приправности  (јед-
ном од 6 центара за основну полицијску 
обуку). Центар се простире на неколи-
ко хиљада квадратних метара и обухвата 
више објекта у којима се одржава наста-
ва, а у истим тим објектима су смештени 
и полазници, свака генерација или кла-
са (у Баварској их називају „семинар“) је 
у једном објекту. Центар има и тактичку 
кућу, кантину, ресторан, спортски центар 
са спортском салом, теретаном и стреља-
ном. Такође постоји више терена за фуд-
бал, терен за тенис и одбојку.

Први дан нашег боравка провели смо 
у упознавању Центра, смештаја, учио-
ница, запослених. Од следећег дана смо 
присуствали и часовима теоретске наста-
ве, која је слична  нашој. На практичном 
делу наставе имали смо прилику да види-
мо како они решавају ситуације са који-
ма се сусрећемо сваки дан, као што је на-
рушавање ЈРМ-а, убиство, самоубиство, 
насиље у породици, а такође смо мог-
ли да видимо како они обављају посло-
ве саобраћајне полиције, крим-технике, 
увиђаје и др., јер њихова обука обухва-
та и те делатности. У склопу практич-
не наставе присуствовали смо и обуци у 
гађању  уз помоћ ласерског пиштоља (као 
и код нас), али ми смо имали прилике да 
пуцамо из њиховог службеног оружја 
„хеклер и кох“.

Били смо гости директора Центра, 
који нам је објаснио какви све услови за 
пријем на обуку треба да се испуне, шта 
се тражи од њих за време школовања и 
како уопште функционише полиција у 
Баварској. Њихово школовање, за разли-
ку од нашег, траје две и по године, састоји 
се од теоријске, практичне и модуларне 

наставе, али већ након годину дана они 
добијају своје прво звање и дужни су да 
од тада обављају све послове полиције у 
складу са законом, а од првог дана обуке 
добијају плату. 

Имали смо прилику и да се упознамо 
са структуром и функцијама полицијских 
станица.  Полицијска управа у Аугсбур-
гу, коју смо два пута посетили, је посеб-
на прича. Нисам очекивао тако модерну 
опрему и технику. Довољно је  видети да 
су им  сва полицијска возила марке BMW. 

Био сам изненађен срдачношћу и то-
плином са којом су нас примиле баварске 
колеге. Смештај је био одличан а храна 
још боља, али свакако најбољи утисак су 
оставиле посете најзнаменитијим мести-
ма у Немачкој која су позната широм све-
та. У поподневним часовима скоро сва-
ког дана имали смо прилику да обиђемо 
Минхен, Аугсбург, да упознамо историју, 
културу, традицију и обичаје немачког 
народа и ових градова. Имао сам ту срећу 
да посетим Баварску баш у време кад се 
одржава Октобарфест. Издвојио бих још 
и одлазак на утакмицу између Бајерна и 
Хановера у „Алијанц“ Арени. Та атмос-
фера када 67.000 људи пева као један и 
тај огроман стадион оставили су ме без 
текста, али са великим осмехом на лицу 
свих 90 минута. 

На крају кад сумирам утиске, све то 
што сам видео и доживео од самог хоспи-
товања, па до обиласка свих оних знаме-
нитости, мислим да је мој труд у Каме-
ници био вишеструко награђен. Боравак 
у Баварској ми је помогао да усавршим 
знање немачког језика, што ће ми бити 
веома корисно у даљем раду и обављању 
полицијских послова који су у вези са 
страним држављанима.

Слободан Белошевић

Хоспитација
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Троје најбољих
Међу више од 500 најбољих матураната из свих средњих школа у Србији 

на пријему на Белом Двору, било је 2013. чак троје представника Центра!  
 Похвалнице су 11. јуна уручене најбољој полазници 6. класе Ивани Мар-

ковић, из Обреновца  која са звањем млађи водник полиције сад ради у По-
лицијској бригади ПУ за Град Београд; најбољем полазнику 7. класе Мила-
ну Марковићу из Београда, млађем полицајцу у ПС Стари град ПУ за Град 
Београд и најбољем полазнику 8. класе Марку Радосављевићу из Сијеринске 
Бање, општина Медвеђа, млађем полицајцу у Управи граничне полиције, Ре-
гионалном центру ГП према Р Македонији. 

– Као и претходних година, Фондација престолонаследника Александра II 
за образовање упутила је позив Центру за основну полицијску обуку у Срем-
ској Каменици да на свечану доделу Похвалница Њ. к. в. престолонаследни-
ка Александра II и принцезе Катарине, као знак признања за исказан успех у 
образовању, упути најбоље полазнике који су обуку завршили у периоду на-
кон прошлогодишње доделе – каже Зорка Ловре задужена за односе Центра 
са јавношћу. – Традицију најбољих ученика Средње школе унутрашњих по-
слова наследили су, уз сагласност министра унутрашњих послова и Фонда-
ције, полазници.

Ј. О.

Најјача полицајка у Србији
Аранђеловац је мали град, али има изузетне полицајце. Међу овим добро 

обученим момцима и девојкама издвојићемо Катарину Живуловић. Она је је-
дина полицајка у Србији која се активно бави кик-боксом, па верујем и да је 
најјача полицајка у нашој земљи.

Као њен тренер, могу рећи да Каћа заслужује све похвале за храброст и 
борбеност. Мало људи зна нешто више о њој, о тренинзима и припремама за 
такмичења, који се мере са онима врхунских професионалних спортиста. На 
Првенству Београда у дисциплини low-kick освојила је  2012. године друго 
место. У финалу ју је поразила доста искуснија противница, која је тренутно 
друга на Балкану. Поред прижељкиване златне медаље, на њеном првом так-
мичењу задовољили смо се сребрном. Памтићу неколико занимљивости веза-
них за њен први сусрет са овим спортом.

Када сам једног поподнева ушао у салу са Катарином, видео сам њено оду-
шевљење и вољу да се бави кик-боксом. Фасцинирали су је окачени џакови, 

опрема, а поготово рукавице. Чим их је угледала, питала је може ли да их проба. Пошто сам одобрио, пошла је да удари у џак. Било 
је занимљиво. Иако није знала баш ништа о ударцима, трудила се да удара јако и атрактивно. Осећала се испуњено. Када је преста-
ла, упитао сам је зашто јој се допада баш кик-бокс.

– Хоћу свима да покажем колико могу и колико вредим – одговорила је без икаквог предомишљања. Осећам се јаком и способ-
ном, а волим и да се борим. Волим да радим и друге ствари, које знам да остали не могу. Овај спорт ми се допада од малена, али 
нисам имала где да га тренирам. Желим и да се такмичим! У свему чиме се бавим, идем до краја. Нећу ни да радим нешто, ако не 
верујем да могу достићи врхунац, а у овом случају то значи – да изађем на такмичење.

Био сам одушевљен њеним одговором, али сам јој објаснио колико рада и труда мора да се уложи да бисмо могли изаћи на так-
мичење. Посебно сам нагласио да је тај спорт изузетно напоран, и физички и психички. Када на тренингу помислиш да не можеш 
више, тада треба да наставиш! Само ако поднесеш тај напор, можеш да стекнеш добру кондицију и оствариш успех на такмичењу. 
Предочио сам јој и да може лако да се повреди, посебно на спарингу и да ће често имати модрице, подливе и болове. Катарина је 
изузетно одлучно и самоуверено рекла да ће дати све од себе како би могла да се бори када дође време. Већ после тог првог разго-
вора, знао сам да ће остварити свој циљ. 

Неуморно смо тренирали и припремали се за меч. Имала је јаку жељу да успе. Упорна и храбра, Катарина се убрзо показала на 
такмичењу у Београду, где је освојила друго место. Јако је задовољна својим пласманом. То је још један подстицај да иде у нове 
победе. Она никада не одустаје – у свом послу, на тренинзима, у животу... Јако је добар пример за све девојке које желе да покажу 
своју храброст, таленат, одлучност, љубав према спорту, снагу и жељу за победом и успехом. Показала је да Србија има чиме да 
се похвали и да може бити узор свим младим људима који се пре свега баве тако тешким и одговорним послом, а потом као изу-
зетна спортисткиња, која не зна за пораз. Она стално жели да напредује, да иде даље. Конкурисала је зато за Жандармерију. Нису 
је још позвали... 

Ђорђе Марићевић,  
Тренер Катарине Живуловић
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Љубитељ коња и тамбуре 
Када су коњи у питању, једном од по-

лазник 11. класе Центра за основну поли-
цијску обуку они су најважнија споредна 
ствар у животу. Његово име је Миодраг 
Новић.

Породица Новић већ деценијама се 
бави узгојем расних коња. Љубав према 
коњима традиционално се преноси са ге-
нерације на генерацију. Прадеди Дими-
трију коњи су служили за рад, али и за 
шепурење у свечаним приликама. Данас 
их Миодраг, са оцем Ђорђем, уз пуно љу-
бави одгаја како би уживао у вожњи, ја-
хању, водио их на престижне изложбе и 
учествовао на касачким тркама. 

Миодраг је имао ту привилегију да у 
свом Равном Селу одрасте уз коње, па је 
још у најранијем детињству много време-
на проводио играјући се са њима, возећи 
се и јашући. Први коњ који му је остао 
у сећању је вранац Далибор, који је још 
као мало ждребе дошао у њихову шталу. 
Одрастајући уз Миодрага, овај касач за-
чинио је његово детињство невероватним 
доживљајима. Како су године пролази-
ле, његова љубав према коњима постаја-
ла је све већа и добијала је нове димен-
зије. Као поклон за 12. рођендан од своје 
породице добија великог шампиона ка-
сачких трка по имену As Old Gold. Како 
је Ас био већ у пензији, а иза себе имао 
више од стотину трка, дечак је од њега 
имао прилику много тога да научи. Тако 
су се вожње са Асом временом претвори-
ле у тренинге. У октобру 2005. Миодраг 
је пријавио свог коња за учешће у трци 
возача аматера у Суботици. Сматрао је да 
то за његовог шампиона неће бити преве-
лик напор, а да ће он дебитовањем у ка-

сачким тркама стећи искуство. Тако је и 
било – као најмлађем возачу, припао му 
је прелеп пехар. Већ тада је било очито да 
коњи нису само његов хоби. Како је вре-
ме пролазило Миодраг се све више усав-
ршавао, у земљи и у иностранству, учио 
је од најбољих тренера и возача како ра-
дити са коњима – како тренирати, какву 
им исхрану припремати у зависности од 
тренинга... Од најбољих је учио и да пот-
кива коње и врло успешно савладао овај 
занат. У исто време са својом породицом 
одгајао је врхунске касаче који су свој 
квалитет доказали и на стазама широм 
Србије и у иностранству, где су прогла-
шавани за најбоље и најтрофејније коње. 

Од 2011. године у Миодраговим шта-
лама су, поред касача, и коњи липицанске 
расе. На прошлогодишњем 80. Међуна-
родном пољопривредном сајму у Новом 
Саду, на Националној изложби приплод-
них грла коња изложио је пастува и ко-
билу. У конкуренцији од 104 приплодна 
грла,  међународна  комисија за оцењи-
вање квалитета коња оценила  је његова 
грла највишим оценама и доделила злат-
на признања Новосадског сајма како у 
конкуренцији кобила, тако и пастува. 

Иако тек последњих година узгаја и 
грла липицанске расе, Миодраг је још од 
детињства и учесник многих фијакерија-
да и ревија парадних запрега у Војводи-
ни негујући традицију и културу нашег 
народа и унапређујући запрежни коњич-
ки спорт Србије, за шта је много пута на-
грађиван специјалним признањима.

Поред коња, велика љубав му је там-
бура и тамбурашка музика. У музичке 
воде увеле су га старије сестре када је 
имао осам година. Прво је свирао прим, 
а у зиму 2005. прешао је на тамбураш-
ки бас, тј. бегеш, што се показало као од-
личан потез. Постао је прави виртуоз на 
бегешу. Свирао у великом броју Култур-
но-уметничких друштава широм Војво-
дине, био члан фестивалских оркестара, 
члан оркестара који су пратили велика 
имена музичке сцене Србије. Члан је Ве-
ликог тамбурашког оркестра „Васа Јова-
новић“ у оквиру КУД-а „Светозар Мар-
ковић“ у Новом Саду под руководством 
маестра Зорана Бугарског Брице. Сви-
рао је под руководством најеминент-
нијег композитора данашњице профе-
сора Зорана Мулића. И да свира је учио 
од најбољих, а сати и сати проведени у 
вежбању итекако су се исплатили. Као 
истакнути члан тамбурашких и народних 
оркестара, са својим колегама музичари-
ма пронео је звуке тамбуре и презентовао 

богату културну баштину нашег народа у 
многим земљама света.    

И сада, док је у Сремској Каменици у 
Центру за основну полицијску обуку, сва-
ки викенд када је код куће, дане проводи 
дружећи се са својим љубимцима, трени-
рајући их, поткивајући, а наравно и ужи-
вајући у јахању, одлазећи на касачке трке 
и такмичења у вожњи запрега. Вечери су 
резервисане за музицирање и уживање у 
звуцима тамбура.

Миодрагу су коњи и тамбуре две ве-
лике љубави. Одавно су постали његов 
стил живота. 

Везу између коња и тамбура пот-
врђује и велики број тамбурашких песа-
ма посвећених коњима.  Један такав је и 
стих Звонка Богдана:

„Кол’ко, кажу, коње волиш – толико 
ти душа вреди...“

Милана Новић

Прва Новосадска 
фијакеријада

Сезона такмичења у вожњи за-
прега у Србији ближила се крају, за-
прежни караван као и сваке године 
обишао је многа места у Војводи-
ни, а 22. 9. 2013. први пут је возачи-
ма запрега домаћин била Српска Ати-
на. Коњички клуб „Салајка” из Новог 
Сада, на челу са председником Бра-
ниславом Бегојевим, дошао је на 
идеју да својим суграђанима омогући 
да уживају у прелепим расним коњи-
ма, угланцаним фијакерима, фанта-
стичним вожњама врхунских возача и 
да се сете неких давних времена када 
се топот коња свакодневно чуо улица-
ма Новог Сада.
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Немирне речи

Песнички матине у библиотеци Цен-
тра окупио је 26. 12. 2013. поштоваоце 
поезије Жељке Аврић на промоцији њене 
нове збирке Маргиналије.

Жељка потиче из Босне. Детињство је 
провела у селу Кобатовци, смештеном у 
питомој равници између двеју река, Вр-
баса и Саве, окруженој брежуљцима. 
Гимназију је завршила у Бањалуци. На-
пустивши завичај, дошла је у ову нашу 
равницу, да настави школовање на Кате-
дри за књижевност Филозофског факул-
тету у Новом Саду. Дипломирала је 1988.

Након две године дошла је у Средњу 
школу унутрашњих послова, где је, како 
каже, провела 15 најлепших година жи-
вота и рада, као професорица српског је-
зика и књижевности и дактилографије.

Од 2005. ради у Полицијској управи 
у Сремској Митровици, на пословима са-
радње са медијима и локалном самоупра-
вом. Удата је, мајка је два сина.

Објавила је три збирке: Портрет, 
2001, Бранково коло, Сремски Карлов-
ци; Звездарница,  2004,  СПКД  Просвје-
та, Лакташи и Маргиналије,  2013, Про-
метеј, Нови Сад. Песме су јој заступљене 
у више зборника поезије и објављиване 
у књижевним часописима. Добитница је 
признатих награда и похвала. 

Наслов нове збирке је Маргиналије. 
Дакле – успутне белешке, примедбе и 
размишљања у вези с оним што се чита. 
Белешке исписане на маргинама текста. 
Скромно, непретенциозно, једноставно.  

Ова невелика књига, која има 54 пес-
ме, у 5 циклуса, оставља траг у души. 
Снажна, емотивна, проузрокује катар-
зу. За Аристотела катарза је естетичко 
очишћење душе онога ко посматра неко 
уметничко дело. Често је праћена сузама. 

Књига је посвећена завичају. У том 
делу Босне, у којем је песникиња рођена, 
многи од читалаца никада нису били, али 
то и није предуслов за разумевање њене 
поезије. Универзалне и искрене, потрес-
не емоције нескривене у свакој од ових 
песама, погађају и оне који нису лично 
погођени страдањима и сеобама. 

Жељка их казује онако како извиру 
из њене душе. Некад говором свог старог 
завичаја, некад овог, у којем је пронашла 
дом. С лакоћом прелази са ијекавског на 
екавски изговор. Исто тако успешно зида 
слободне, неограничене стихове; као и 
оне везане у строфе, у римоване песме, 
па и пажљиво брушене сонете. Лексиком 
народне десетерачке поезије, и оригинал-

ним, својим неологизмима.
Издвајамо једну елиптичну, језгрови-

ту, рефлексивну минијатуру.
Јасна Обрадовић

Нишан
Гледамо се
    у мушицу
    у намеру
    у зеницу ока
Тумарамо
    кроз векове
    и кодове
    низ проклету  
    авлију
И стигосмо
    незвани
    пре истине
    до ништине

Излазак
кренусмо сити несреће  спремни на не-

вољу
упртисмо бриге огрнусмо слутње
у бисаге стависмо све што нам би

у кораке све што је испред
пођосмо у недоглед у непричаву

с црнорисцима за војском

вукли смо стоку носили гусле
у поглед нам стало остављено

устима пуним земље
опраштали се од мртвих
уз ропац не осврћући се

ишли смо да се не вратимо

уз пут смо падали устајали из блата
зазивали Бога псовали мајчицу

бежали од сабље од данка у крви
од црних кошуља и бодљикаве жице
кроз крајишта цестом петровачком

од косова поља до нове сербије

замрсише се у топографији света
сви наши путеви вољни и невољни

тражисмо сламку спаса хлеба
сунце на изласку острво с благом

имајући само име и презиме
и то откуда смо дошли

лутасмо тако и још ходимо
у сећању у сновима у нади

жудећи дан који ће доћи
до тада избрисаће нам се траг

и заборавићемо куда смо пошли
јер свуда смо и нигде нас нема

Из збирке Звездарница
Карењиној

Нежно лепрша пахуља свила.
Пољана к’о бело чистилиште.
Ноћас, за тебе, грешнице мила
молим; душа ми спокоја иште.

И пре смрти ти беше мртва.
Такну те мисао – судбине прст.
Сујетом мојом постаде жртва,
љубави верна, распета на крст.

И Бог зна у ком кругу се нађох...
...од себе проклет, прогоњен сеном.

И никада више не изађох...

...судивши другом, постадох грешан.
Пред свећом молим и сликом њеном,

за спокој душе – ја, неутешан.

Необјављена песма из 
циклуса Птице

Орао
Чије је ово небо

стало на длан у око

Каква је ово земља
из које очњаци ничу

 
Где се изгубише људи
у магли у мишје рупе

Кротитељ висина
зауздава ветрове

 
Непремер крилима
потписује слободу

Жељке Аврић
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Вече дружења, спорта и забаве 
приредили су 28. 11. 2013. полазни-
ци 10. и 11. класе Центра за основну 
полицијску обуку, за своје стареши-
не, менторе, професоре, колегинице 
и колеге.  

Водитељи програма, Сањa Шу-
вак, 11. и Сањин Стевановић Ма-
шовић, 10. класа, најавили су да ће 
током вечери бити уручене награ-
де најбољим екипама и спортисти-
ма на турнирима који су одржани у 
Центру, а након тога ће следити за-

бава уз музику.
У склопу ваннаставних активно-

сти у ЦОПО-у су током 2013. годи-
не за полазнике  10. и 11. класе одр-
жана такмичења између одељења и 
класа у следећим спортовима: мали 
фудбал, кошарка, стони тенис, шах, 
одбојка и  рукомет.

Одељењско првенство 10. класе 
одржано је од 22. 4. до 12. 6. На тур-
ниру је учествовало 257 такмичара, а 
одиграно је укупно 108 мечева.

Прво место у малом фудбалу 
освојили су полазници 5. вода, а за 
најбољег играча турнира проглашен 
је Чеха Немања, 5. вод.

У кошарци је најбоља била еки-
па 5. вода, а најбољи играч је био Не-
мања Новковић из 11. вода.

У стоном тенису 1. место припа-
ло је Слободану Шарцу, 3. вод.

У шаху је најбољи био Ален Ла-
кота, 3. вод.

Одељењско првенство 11. класе 
трајало је од 19. 8. до 31. 10. 2013. 
године. У 112 мечева је учествовало 
240 такмичара.

Прво место у малом фудба-
лу освојили су полазници 9. вода, 
а за најбољег играча проглашен је 
Миљан Торбица, 12. вод.

У кошарци прво место припало 
је екипи 7. вода, а најбољи играч је 
Светозар Ракић, 7. вод.

Јухасик Дејан из 10. вода био је 
најуспешнији  у стоном тенису, а 
Вељко Плећаш, 10. вод, у шаху.

Након одржаних Одељењских  
првенстава 10.  и 11.  класе, изабрани 
су најбољи играчи у свим дисципли-
нама, па је од 5. до  21. 11. 2013. годи-
не одржано међукласно такмичење. 

Девојке су се такмичиле у малом 
фудбалу и одбојци, а момци у малом 
фудбалу, кошарци, рукомету, стоном 
тенису и шаху.

Награде најбољима доделили су 
помоћник начелника Центра Жели-

мир Мрдаљ, начелник Одељења за 
смештај и стандард полазника Ми-
ленко Калацун, начелника 10. класе 
Жељко Секулић, ментори Ђорђе Јо-
чин, Мирко Ћулум, Сања Небригић, 
Алекса Вушовић и стручни сарад-
ник за ваннаставне активности Перо 
Калкан. 

На такмичењу између двеју кла-
са у спортском, фер надметању уче-
ствовало је 136 полазница и по-
лазника 10. и 11. класе. Свеукупни 
победници овог међукласног првен-
ства су полазници 10. класе ЦОПО-а. 

Пре почетка забавног програма, 
„старија класа“ пожелела је „млађој“ 
срећан одлазак у Кулу, да их време 
послужи, да добро гађају и да нам се 
живи и здрави врате.

Стручни сарадник за ваннастев-
не активности проф. Перо Калкан

Спорт

„Старији“ су бољи
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Четврти меморијални фудбалски 
турнир „Владимир Грандић“ окупио 
је 13. 4. 2013. у  Центру за основну 
полицијску обуку  у Сремској Каме-
ници, близу четири стотине радника 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије. 

У име председника Владе Ре-
публике Србије и министра уну-
трашњих послова Ивице Дачића, као 
и у име свих припадника  Министар-
ства, присутне је поздравио државни 
секретар МУП-а мр Владимир Божо-
вић. Том приликом, истакао је коли-
ко је хумана, часна и поштовања до-
стојна полицијска професија, али 
истворемено и тешка и ризична, а 
да Владимир Грандић и друге коле-
ге које су изгубиле животе чувајући 
безбедност грађана Србије никада 
неће бити заборављене.

О животу изузетног колеге и хра-
брог полицајца, који је 12. априла 
2009. године изгубио живот борећи 

се против криминала, говорила је ко-
легиница Милена Марковић из По-
лицијске станице Савски Венац. 

– Када је пошао у Средњу шко-

лу унутрашњих послова, као ученик 
12. вода 26. класе, Владимир је био 
петнаестогодишњак, – сећа се по-
моћник начелника Центра Желимир 
Мрдаљ. – Знајући његову породичну 
ситуацију, били смо посебно пажљи-
ви према том добром и честитим де-
чаку, и његова разредна професорка 
Биљана Пушкар и ја, као командир 
вода. Његов отац, саобраћајни по-
лицајац Никола Грандић, погинуо је 
на задатку возећи мотор. Син је же-
лео да пође очевим путем – да буде 
храбар, непоколебљив, прави поли-
цајац. И успео је. На жалост, и поги-
нуо је као и његов отац – као поли-

цајац, на задатку, на мотору.  
У његовој бившој школи, сва-

ке године на меморијалном турниру 
окупља се све већи број фудбалских 
екипа које чувају успомену на свог 
храброг колегу. Ове године такмичи-
ле су се 42 екипе, од којих су прва 
три места заузели фудбалери По-
лицијске управе Пријепоље, Поли-
цијске станице Савски венац и мом-
ци 9. и 10. класе ЦОПО-а.

За најбољег стрелца проглашен 
је Никола Јоцић из Полицијске ста-

нице Савски венац Полицијске упра-
ве за Град Београд, а најбољи играч 
Игор Пајевић и најбољи голман Вик-
тор Ратковић – обојица из ПУ Прије-
поље, одрекли су се вредносних ва-
учера, које је донирао Србијагас, у 
корист малог Мијата Грандића, сина 
покојног хероја.

– Иницијатор овог Турнира је Са-
мостални синдикат полиције (ССП) 
из Ужица. Настојимо да сачув-
мо успомене на колеге погинуле на 
обављању задатака и организујемо 
десетак меморијалних турнира то-
ком године, у неколико места ши-
ром Србије – подсетио јe председник 
ССП Глишо Видовић.

Истог дана, представници 
МУП-а, Синдиката и породица  по-
ложили су цвеће на гроб Владимира 
Грандића.

Текст: Јасна Обрадовић
Фото: Ђорђе Јањић

Спорт

Турнир у знак сећања
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Спорт Занимљивости

Семинар борилачких вештина

„Примена физичке снаге према опасним и агресив-
ним лицима“ била је тема семинара који је 17. 11. 2013. 
године одржан у Белом Манастиру, Р Хрватска, у орга-
низацији ИПА секције Р Хрватске за борилачку вештину 
синанџу шин до (sinanju shin do). 

Поред инструктора ИПА секције из Хрватске, на 
овом семинару борилачких вештина учествовали су и 
војно-полицијцки инструктори из Р Мађарске, као и 
мајстори борилачких вештина из Новог Сада и тренери 
Области одбрамбених вештина из Центра за основну по-

лицијску обуку у Сремској Каменици: Петар Миливоје-
вић, Драган Поповић, Бобан Манојловић и Дејан Савић.

– Програм обуке обухватио је три теме: Спорт и бо-
рилачке вештине као део обуке полицијских службени-
ка, Специјалистичке технике у интервенцијама полиције 
и Тактике и технике поступања приликом савлађивања 
опасних лица – испричао нам је господин Миливојевић. 
– Заиста је лепо што смо имали прилику да разменимо 
искустава са колегама и представимо једни другима раз-
личите технике и системе борења примењивих у послу 
полиције. Ми смо приказали неке од техника које кори-
стимо у обуци. Остали учесници семинара су увежбава-
ли наше, а ми њихове технике.  

Текст: Јасна Обрадовић
Фото: владимир велисављев

Повратак трамваја 
Дневно удахнемо 26.000 пута и унесемо у организам 

13 л ваздуха. У последњих двадесет година загађење ваз-
духа због саобраћаја повећано је за 50%, тврде на сајту 
Кризе*. Какав је ваздух у градовима, знају они који га 
свакодневно удишу. Ситуација у Новом Саду није драма-
тична, али би свакако могла бити боља.

По Генералном урбанистичком плану до 2021. треба-
ло би да проблем саобраћаја у нашем граду буде трајно 
решен. Након више од пола века, трамваји би у скоријој 
будућности поново могли да превозе Новосађане! 

Уз вежбање – класика! 
Научници су утврдили да нам музика помаже да из-

вучемо највише из тренинга, али брзи ритмови и музика 
какву данас пуштају у теретанама нису најбоље решење. 
Свака музика има ритам, а он пружа могућност да тре-
нирамо јаче и дуже. Џек Луис, научник који је истражи-
вао појаве везане за вежбање и музику, каже да класич-
на музика крије још неке користи за оне који је слушају 
на тренингу. 

Истраживања показују да је тело опуштеније када 
за време тренинга у позадини слушате класичну музи-
ку него када вежбате у тишини. Енергична, али не пре-
више агресивна, класична музика је најбољи избор. Она 
не повећава брзину, снагу и издржљивост у тренингу, већ 
опушта и смањује крвни притисак, број откуцаја срца у 
минути. Они који слушају класичну музику имају мање 
кортизола у крви. Дакле, више класике, мање стреса.

Као што може да опусти, музика може и да убрза рад 
организма. Бржи ритмови шаљу мозгу сигнал да тело 
треба да се активира. Ово сазнање може да вам буде од 
користи када будете формирали своју тренинг-плејлисту. 
Ако вам сметају слушалице у ушима, можете пре тренин-
га себи да пустите једну или неколико песама које вас 
подсећају на неки леп догађај. Ово може и да Вас моти-
више када вам није баш до тренинга.

Град без полиције    
Мариналеда је мален градић у Андалузији на југу 

Шпаније у којем на 25 км2 живи око 2.700 становника. 
Многи разочарани Шпанци желе да се доселе у овај град, 
који привлачи бројне туристе из свих крајева света. Док 
се остатак Шпаније бори са домаћом олигархијом и стра-
ним банкама које су преузеле земљу, одлуке у овом гра-
дићу доносе се директно демократским путем на недељ-
ним састанцима које обично посећује око 300–400 људи. 
Док је незапосленост у Шпанији досегла стопу од 27% у 
Мариналеди је остварена готово пуна запосленост. Про-
сечна месечна плата је 1.200 евра, а цена становања 15 
евра. 

Полиција овде не постоји! Према шпанском закону, 
према броју становника требало би да град има 4–7 поли-
цајаца, али их ту не желе. Баш зато што се све заснива на 
добровољној бази, јер се сви заједно боре и заједно кроје 
своје животе, постоји врло висок степен коегзистенције. 
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шала мала

Где ћеш, Гариша? Чек’ само да те 
питам: јер имаш 20 еура? Мислиш: евра?!

Како год.

1.  Где се користи уз глаголе мировања.
– Где се налазиш?
– Налазим се код доктора.
 
Куда – уз глаголе кретaња.
– Куда идеш?
– Идем доктору.

2.  Јер значи: зато што. Не значи: да ли, је 
ли, је л’.

3. – Како год! Шта год! Где год!
Дословни превод са енглеског су: whatever 
– шта год, ма шта, било шта; wherever – 
било где, ма где
У српском језику овакве конструкције су 
непотпуне. Мора се рећи: шта год било, 
шта год хоћете, шта год да се деси; где год 
се налазили, куда год идете...

Пита жена мужа полицајца:
– Па зашто сад не једеш? Ре-

као си с врата да си гладан к’о вук!
– А где си ти видела вука да 

једе боранију!?

***
Запослио се полицајац у затвору. 

Управник га упозорава на непослуш-
ност затвореника, а он каже:

– Ништа не брините, шефе. Ко не 
слуша, има да лети напоље!

***
Полицајац заустави возача који је 

изгубио контролу и замало проузро-
ковао ланчани судар.

– Човече! Нисам ја крив! – прав-
да се возач. – Зашто нисте заустави-
ли онај ауто с којим сам се једва ми-
моишао?! Женска јури 120 на сат и 
гледајући у ретровизор са стране, 
ставља кармин! И наравно, почиње 
да улази у моју траку! Толико сам 
се уплашио да ми је испала маши-
ница за бријање из једне руке, а сен-
двич из друге. Покушавајући колени-
ма да управљам воланом, испаде ми 
мобилни који сам држао на рамену и 
упаде у кафу коју сам држао између 
ногу. Тастатура на лаптопу се потпу-
но умрљала. Срећа да се нису поква-
силе новине. 

Изем ти жене за воланом!

Са наше фејсбук стране

– Има ли, сине, петица у школи?
– Има, кево. Добијају деца.

***
Зове полицајац девојку да изађу 

увече.  
– Не могу, – каже она. – Спремам 

колоквијум. 
А он ће на то: 
– Дај, немој се мучити. Јешћемо 

нешто у граду.
Марко Павловић, 8/2

***
– Хасо, – пита Мујо – шта је боље 

ајфон или ајпод?
– Мени је ајвар закон!

***
Питали Ибн Мусу ал-Хорезмија, 

оца аритметике и арапских цифара 
шта је човек. 

- Ако је човек етичан, то је 1. Ако 
је шармантан, додаћемо му једну 
нулу, дакле 10. Ако је и богат, додаће-
мо му још једну нулу, дакле: 100. Ако 
је и племићког порекла, додаћемо му 
још једну нулу, дакле: 1.000.

Наравоученије: Ако вредност 
етике (1) код тог човека нестане, онда 
остају само нуле.

***
   „Природа нам је дала по два ока 

и по два уха, а само један језик, да 
бисмо могли 
више гледати 
и слушати, а 
мање говори-
ти, јер се ни-
када не може 
рећи толико 
мудрости ко-
лико се може 
п р е ћ у т а т и 
глупости.“ – 
Конфучије

ЦОПЕТИЋ
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