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На свечаности одржаној поводом Дана МУП-а и Дана полиције 
23. 5. 2010. године у Наставном центру Макиш у Београду, 
председник Србије Борис Тадић је изјавио да је Србија, извозник 
безбедности у региону и Европској унији, одлучна да покаже да је 
јача од сваког криминала. 

   – Борба против криманала није лака и захтева озбиљан 
савез свих државних органа – рекао је министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић обраћајући се гостима међу којима су, 
поред председника Републике, били премијер Мирко Цветковић, 
председница парламента Славица Ђукић-Дејановић, представници 
војске, дипломатског кора и многобројни грађани. – Живели смо 
у време када је било модерно непоштовати закон. Насиље је било 
манир, насилнички потези – део бонтона. Ми данас радимо на 
борби против тероризма и корупције. Ово време је преломно. Могу 
ли праве вредности да победе оне које су годинама владале? Нема 
јаке државе без јаке војске и полиције! Држава Србија је јача од 
криминала.

Циљ нам је да створимо полицију која ће бити добро образована, 
добро опремљена и добро плаћена. Полиција није трошак Србије, 
већ је улагање у полицију, улагање и у будућност Србије.

   Министар Дачић је уручио плакету председнику Републике. 
Награду за храброст ове године је добило 39 полицијских 
службеника.

   Свечани дефиле свих припадника МУП-а претходио је 
поздравним говорима, а након њих своју спремност су приказали 
припадници специјалних јединица МУП-а – Жандармерије, 
Противтерористичке јединице, Специјалне антитерористичке 
јединице, Хеликоптерске јединице и Управе за обезбеђење. 
Показну вежбу није прекинула ни јака киша, али је онемогућила да 
посетиоци проведу остатак дана у разгледању комплекса и дружењу 
са представницима полиције.

   Током преподнева штанд Школе – Центра привукао је пажњу 
посетилаца, родитеља са децом, некадашњих ученика... 

   – Штета је што нас је киша отерала – казао је Јасмин Маврић, 
3/1, џудиста, носилац црног појаса 1. дан. – Нас 14 полазника, 
шесторо представника Секције самоодбране и осморо џудиста, 
спремали смо се са својим тренерима, Петром Миливојевићем и 
Радованом Богићем, две недеље. Ипак смо за тих неколико сати 
успели да се представимо посетиоцима. Привукли смо пажњу, 
нарочито деци.

Ј. Обрадовић

На Макишу
Дан МУП-а и Дан полиције
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Када је пре неколико деценија била на 
хоспитовању у тадашњој Средњој школи 
унутрашњих послова у Сремској Каменици, 
студенткиња Факултета физичке културе, 
Оливера, није могла знати да ће једног дана ту, 
у великој спортској хали, као продуценткиња 
једног филма, седети са министром МУП-а, 
представницима Министарства и познатим 
уметницима. 

Тог дана, 19. 1. 2011. године, организована 
је у Центру за основну полицијску обуку 
трибина “Пиратерија у филмској индустрији” 
у којој су уз филмске ствараоце учествовали и 
министар унутрашњих послова Ивица Дачић, 
представници Кабинета министра, Сектора 
финансија, људских ресурса и заједничких 
послова, Управе за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку. 

Повод за разговор о пиратерији је био 
филм “Као рани мраз”, који скоро годину дана 
живи у биоскопима, а не може се наћи ни 
једна његова копија!

– Савремени свет је свет комуникација. 
Ми морамо пратити и спречавати све 
злоупотребе. Морамо пронаћи начин како 
заштитити ауторска дела, спречавањем узрока, 
а не санкционисањем последица – рекао 
је министар Дачић. – Пиратерија у Србији 
износи око 68 одсто, што је на балканском 
просеку, али знатно више од 40 посто, 
колико износи у земљама Европске уније. У 
настојању да смањимо тај постотак потребна 

је сарадња државних органа са свима другима 
који се баве заштитом интелектуалне својине, 
укључујући и ауторе уметничких дела.

Захваљујући заједничком ангажовању 
Продуцентске куће “Салајка” породице 
Балашевић, Агенције Up-link и Одсека за 
сузбијање криминала у области интелектуалне 
својине, филм “Као рани мраз” је на око 120 
пројекција видело близу 320.000 људи, само у 
биоскопима, а не на кривотвореним копијама.

– Кад смо снимили филм, ишли смо у 
преко 70 градова али и малих места, као што 
су Јазак и Меленци – прича аутор, Ђорђе 
Балашевић. – У Опатији је једна девојка 
снимала наш филм камером са стативом, мало 
дуже него што би требало. Кад су је људи из 

обезбеђења “стартовали”, она им је зачуђено 
одговорила: “Па, нема га нигде на нету!”

Иван Трифуновић из Агенције Up-link је 
нагласио да је пиратерија, када се говори о 
односу уложеног и зарађеног новца, пет пута 
исплативија од трговине дрогом. Он је рекао 
да је “Салајка” до сада уложила више од 50.000 
евра да би сачувала свој првенац, али верује да 
ће се уложени новац исплатити. Поред тога, 
верује и да ће тиме што се подстиче одлажење 
у биоскопе, подићи културни ниво филмске 
публике.

Након трибине, гости са Криминалисти-
чко-полицијске академије, штићеници Де-
чјег села у Сремској Каменици, ПУ Нови 
Сад, Жандармерије, Противтерористичке 
јединице, полазници и радници Центра имали 
су прилику да виде  филм “Као рани мраз”.

Јасна Обрадовић

Пиратерија је криминал!

Нема много држава које се могу 
похвалити тако дугом историјом министарства 
унутрашњих послова, какву има наша земља. У 
јануару 2011. године навршило се две стотине 
година од формирања Правитељствујушчег 
совјета српског и именовања првог министра 
унутрашњих послова.

Свечаном академијом у београдском 
Центру “Сава” Министарство је 21. 1. 
обележило два века постојања. Председник 
Републике Србије Борис Тадић послао је 
честитку министру Ивици Дачићу и свим 
представницма МУП-а поводом овог изузетног 
јубилеја, нагласивши да је полиција подигла 
свој кредибилитет и да грађани данас имају 
веће поверење у ту институцију.

Министар Дачић је подсетио на 
двестогодишњу историју МУП-а, истичући 
да се током година полиција мењала и 
усавршавала, а да су многи њени припадници 

у темеље српске државе уградили оно 
најдрагоценије - своје животе. Сребрне плаке те 
и ванредна унапређења, за целокупан допринос 
раду и подизању угледа Министарства, добило 
је по 40 припадника МУП-а.

Ј. О.

Подсећање
У доба Немањића, у 14. веку, полицијски 

органи су истовремено били и органи  
унутрашње управе. Кефалија – градски 
поглавар  и управник жупе, био је задужен и 
за јавну безбедност, а посебно за безбедност 
на путевима. На располагању је имао 
одабране људе одевене у црна одела, који су 
стражарили по друмовима и чували путнике 
од разбојника.

У српском језику реч полиција појављује 
се у првој половини 19. века када је почео рад 
на уређивању полицијске службе.

Корени јавне безбедности у обновљеној 
Србији јављају се током револуције 1804 
-1813. Полицијска власт у нахијама поверена 
је војводама и оборкнезовима (нем. ober  – 
над).

На Скупштини одржаној јануара 1811. 
поново је формирана државна управа, а 
Правитељствујушчи совјет српски је подељен 
на 6 министарстава. За првог министра 
унутрашњих послова постављен је Јаков 
Ненадовић.

На основу Сретењске скупштине од 
15. фебруара 1835. израђен је Пројекат 
устава којим је предвиђено Министарство 
унутрашњих и Министарство војних 
послова. Турским уставом 1838. званично 
је формирано Министарство унутрашњих 
послова и потврђено је да министар преузима 
и прерогативе министра војног. 

Устројством управе вароши Београд 
од 1860. управа је била под јурисдикцијом 
Министарства унутрашњих послова, а у граду 
је формирана прва једнообразна униформисана 
и наоружана жандармеријска чета од 120 
пешака и 15 коњаника.

Законом о устројству Централне државне 
управе од 22. марта 1862. Министарство војно 
је раздвојено од Министарства унутрашњих 
послова.

Од 15. до 17. јуна 1862. српска 
жандармерија је одиграла пресудну улогу 
у сукобима око Чукур-чесме и током 
бомбардовања Београда. Нешто више од 100 
жандарма супроставило се неколико стотина 
пута јачој турској сили и практично спасло 
Београд и Србију. Како се први сукоб одиграо 
на Духове, 15. јуна, овај празник је усвојен као 
слава српске жандармерије. 

Из текста Ангелине Тепавчевић, 
објављеног у листу “Млади полицајац”, бр. 50

Два века Министарства унутрашњих послова
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Полазници друге класе Центра 
за основну полицијску обуку 
промовисани су у  полицајце 
приправнике 26. марта 2010. године. 

Министар унутрашњих послова, 
господин Ивица Дачић, честитао 
је полазницима на успешно 
завршеној обуци и рекао да улога 
полиције постаје све сложенија. 
То је професија која је све 
захтевнија, те стога Министарство 
унутрашњих послова спроводи 
значајне  реформске активности. 
Министар Дачић је истакао значај 
приближавања полиције локалној 
заједници. То, поред осталог, значи 
да полицајци уче језике мањинских 
заједница, за чије представнике су 
врата ове службе отворена. Затим је 
уручио решења о награђивању првих 
троје полазника у рангу.

Поздрављајући госте и полазнике, 
директорка Школе - Центра Биљана 
Пушкар је  објаснила да је обука сада 
крајње рационална и економична, а 
то захтева напоран рад, много учења 

и одрицања. Како основна полицијска 
обука подразумева само кључне 
вештине и знања, то је тек прва 
степеница на путу професионалног 
развоја. 

Госпођа Пушкар се овом 
приликом захвалила свима онима 
који су нам помогли у процесу 
реформе, показавши разумевање 

за промене које су у току у српској 
полицији и спремност да и сами 
учествују у реализацији тако важног 
процеса, како за Србију тако и за 
стабилност у региону. На коктелу, 
након свечаности, представницима 
ових организација додељене су 
захвалнице.

Ј. Обрадовић

Промоција...

... 2. класе

Семинар
Учесници семинара «Наука о руковођењу и стил руковођења у полицији – Руковођење у демократским 

организацијама» су у оквиру једне од радионица имали задатак да дају свој критички осврт на организацију 
свечаности поводом промоције полазника 2. класе Центра.

Културно-уметнички програм у част 2. класе припремили су оркестар полиције, полазници и полазнице 3. 
класе са професорицама Маријаном Милановић, Весном Ковачевић и Радојком Врањковић.
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Промоција...Промоција...

      Награђени      Награђени
Међу 120 изабраних од преко 3.000 

кандидата, најбољи успех у току обуке постигли 
су:

1.  Нинослав Пејчиновић из Горњег 
Милановца, 

2.  Марина Богданов из Зрењанина и 
3.  Бојан Вељковић из Београда.
За првог у класи награда је лаптоп, за другу 

дигитална камера, а за трећег дигитални фото-
апарат.

У име награђених захвалио се Нинослав 
Пејчиновић, који је рекао да је много тога било 
пресудно када су бирани најуспешнији у класи 
– залагање и током обуке и касније у станицама 
у којима су били на пракси, као и опхођење 
према старешинама.

- Од 30 девојака ове класе, две су ушле у 
најужи избор за прво троје. У борби за треће место одлучујућа је била оцена са практичне обуке, тако да је 
Милана Дошен из Оточца заузела четврто место - рекао нам је начелник класе Жељко Секулић.

ДобротвориДобротвори
Досадашње реконструкције не би биле могуће 

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

Сто педесет четворо полазника 3. 
класе Центра за основну полицијску 
обуку промовисано је у  полицајце 
приправнике у Сремској Каменици, 
31. августа 2010. године. 

Министар унутрашњих послова 
Србије Ивица Дачић је том приликом 

изјавио да Србији недостаје велики 
број униформисаних полицајаца и 
да је тај проблем посебно изражен у 
великим градовима.

– Размишљамо да проширимо 
наше капацитете за школовање 
полицајаца, имајући у виду да 
само у Београду недостаје 2.000 
униформисаних полицијаца –  рекао 
је министар Дачић у обраћању 
новинарима. 

У спортској хали фанфаре су 
најавиле почетак програма и свечани 
дефиле полазника треће класе 
Центра. Поздравили су их аплаузом 
уважени и драги гости, родитељи и 
пријатељи полазника.

У својој поздравној речи 
директорка Школе - Центра Биљана 
Пушкар је рекла да је задовољна 
оствареним резултатима полазника 
треће класе јер су, као и претходна, 
завршили обуку са врло добрим 
успехом. 

– Реформа полицијског обра зо-
ва ња почела је пре пет година са 
циљем да полицајац буде обучен 
да буде корак испред криминала 
и организованог криминала и да 
послове обавља у складу са законом, 
поштујући универзалне вредности 
људских права и слобода – рекла је 
Биљана Пушкар. 

Ј. Обрадовић

... 3. класе

Најбољи у рангу
Након једногодишње обуке, завршног 

испита и професионалне праксе, од 119 
момака и 35 девојака, најбољи успех 
постигли су:

1.  Никола Здравковић из Врања,  (средња 
оцена 4,63); 

2.  Милош Павлица из Београда, (4,63) и  
3.  Александар Јевтић из Шапца, (4,56).  
Министар Дачић уручио им је решења о 

наградама (лаптоп, камера и фото-апарат).
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Промоција...

Четврта класа је 
имала 111 момака 
и 44 девојке. Какви 
су били овде, у 
Центру, показују 
и школски 
дневници, али и 
утисци о њима.

– Били су 
заиста добри и сложни  – рекао нам 
је полицијски саветник Миленко 

Калацун, начелник класе. – Од 
кад су стигли, једног тихог дана, 
21. 2. 2010. године, њихова обука 
је прошла без и једног јединог 
проблема или дисциплинског 
преступа. Нису имали ни један 
неоправдани изостанак са наставе, 
ни једно кашњење од куће... 

Изу зетно су задовољни би ли и 
њихови мен тори ко тре нери – виши 
по лицијски на редник Адам Баић 

и полицијски наредници Мирко 
Ћулум и Едвард Ковачевић. 

На жалост, један полазник нам 
се разболео и није могао да изађе 
на завршне испите. Његово место 
у Центру га чека, и чим оздрави, 
наставиће обуку. 

Заједно са полазницима 3. класе 
били су добровољни даваоци крви 
и прикупили су прилоге за своје 
болесне колеге. 

Учествовали су у свим акцијама 
које су биле организоване (а код нас 
их није мало) и на најбољи могућ 
начин промовисали и Центар и 
себе. 

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

Ј. Обрадовић

Утисци о 4. класи

Првих петоро
Првих троје по успеху у 4. класи биће награђени:
1. Тања Живковић из Шапца 3. (просечна оцена 4,738),
2. Дејан Стаменковић из Лесковца 2. (4.574) и
3. Славица Милић из Шавца код Параћина 3. (4,560). 
Занимљиво је да су и следећа два места на ранг-листи заузеле девојке. То су:
4. Ана Стаменковић из Власотинца 8. (4,529) и 
5. Минка Миладиновић из Прћиловице, код Алексинца 5. (4,512).

3. класа3. класа
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Руковођење је наука

У Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици је 25. 
и 26. марта 2010. било  изузетно 
живо. Истовремено са свечаном 
промоцијом полазника 2. класе 
Центра у полицајце приправнике, 
одржан је и први део семинара 
«Наука о руковођењу и стил 
руковођења у полицији – Руковођење 
у демократским организацијама».

– Ово је био један у низу семинара 
организованих у оквиру планиране 

сарадње МУП-а са Фондацијом 
«Ханс Зајдел» из Минхена и њеног 
Представништва у Београду – 
каже Зорка Ловре, задужена за 
односе са јавношћу, преводитељка 
и  организаторка Семинара. 
–  Фондација је као предавача 
ангажовала вишег полицијског 
саветника Алберта Хефнера (Albert 
Häfner), заменика руководиоца за 
обуку и усавршавање Полицијског 
президијума баварске полиције у 
приправности.

Господин Хефнер је у програм 
Семинара уврстио следеће теме: 
Појам руковођења и историјски 
развој његовог поимања; 
Демократија као систем вредности, 
са посебним освртом на место 
и функцију полиције у заштити 

основних права; Организација 
као основа; Фактори успеха 
полиције као организације; Оквири 
успешног руковођења; Појединац, 
организација и систем руковођења 
као димензије које одређују 
деловање; Системи руковођења у 
демократском окружењу и Примери 
модерних система и инструмената 
руковођења. 

Неке од тема учесници су у 
радионицама обрадили по групама 
и затим их представили осталим 
учесницима: Промене у друштву, 

Показатељи успешности рада 
полиције, а у радионици која је 
прилагођена актуелном дешавању у 
Школи – Центру учесници су имали 
задатак да дају свој критички осврт 
на организацију свечаности поводом 
промоције полазника 2. класе 
Центра.

– Веома пријатно сам изненађен 
структуром учесника (то су углавном 
руководиоци организационих 
јединица МУП-а), њиховим знањем 
и ангажовањем – рекао је господин 
Хефнер. – У полицији радим преко 
30 година. На оваквим семинарима 
предајем четири пута годишње, у 
Бриселу, Берлину, земљама у Вашем 
окружењу, па могу да упоредим овај 
семинар са другима.

Ј. Обрадовић

***

Тренери – вечити ђаци

Семинар Методика и дидактика у 
полицијском образовању одржан  је 
уз подршку Фондације „Ханс Зајдел“ 
у Школи – Центру 30. јунa и 1. јулa 
2010. године. 

Двадесеторо представника пет 
организационих јединица МУП-а 
имало је прилику да размени искуства 
са предавачем, главним полицијским 
инспектором Оливером Мињоном из 
Баварске полиције у приправности, 
замеником начелника класе и 
тренером из области Полицијска 
овлашћења и Комуникција у Центру 
у Зулцбах-Розенбергу. 

– То је најсавременији од се-
дам центара за основну по ли-
цијску обуку у Баварској, где је 
за основну полицијску обуку као 
и за усавршавање полицијских 
службеника задужена Полиција 
у приправности – рекла нам је 

Зорка Ловре, преводитељка и 
организаторка Семинара. – С 
обзиром на вишегодишње искуство у 
реализацији предметно-модуларног 
система обуке, сматрали смо да ће 
господин Мињон бити користан 

Семинари

Било је живо
Након свих предвиђених активности, 

замолили смо господина Мињона да нам 
каже какви су његови утисци о овом 
Семинару.

– Јако сам задовољан! Дискусије су 
одмах почеле и било је врло живо. 

Јесте ли до сада држали овакав 
семинар?

– Да, и то баш исти овакав, прошле 
године у Бугарској, где су били 
представници све три њихове полицијске 
школе (које су мање од ваше). Али и поред 
тог искуства, посебно сам се припремао 
за долазак у Сремску Каменицу.  Иначе, 
обука у Баварској и у Србији се не 
разликују много.

Какав је Ваш утисак о нашој обуци?
– Са српским колегама сам се први 

пут срео још 2007. године у Зулцбах-
Розенбергу. Ако упоредимо оно што сам 
тада сазнао са овим што сам овде видео, 
мислим да сте далеко стигли. Много 
је више практичне обуке, а мање је 
милитантна. Примећујем да се доста ради 
на томе да се полицајац обраћа грађанима 
као неко ко ће помоћи.
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саговорник свима који се баве 
обуком полиције и још пре две 
године замолили смо Фондацију 
да организује његов долазак. До 
реализације је дошло тек сада, тако 
да смо могли да разменимо своја 
досадашња искуства са колегом из 
Баварске. 

Шта је све било занимљиво 
чути на овом семинару?

– Поред увек корисног подсећања 
на теме као што су Законитости 

Теорија и пракса
Поразговарали смо и са двојицом 

младих колега, Немањом Радовићем 
и Зораном Веселиновићем, тренером 
и котренером за област Полицијска 
овлашћења, делатности полиције, јавни 
ред и обезбеђења. 

– Пријатно сам се изненадио 
атмосфером на Семинару, нашом 
комуникацијом са предавачем, а 
драгоцено ми је било и искуство колега, 
који су били доста активни – истакао је 
господин Радовић. – Посебно ми је био 
интересантан податак да у Немачкој 
тренери сваке 2-3 године одлазе на по 
три месеца у полицијске станице. Бавећи 
се редовним пословима и задацима на 
терену, они тако имају прилику да освеже 
и усаврше своје знање. 

– Као човеку са терена, мени је 
привукао пажњу податак да су сви тренери 
у немачком центру за обуку полиције баш 
полицајци! - додаје господин Веселиновић. 
– Они прођу посебну обуку, да би могли 
да раде у настави. Стручњаци из области 
педагогије, методике, професори, су 
ту да им помогну и да држе наставу из 
“неполицијских” области.

учења, Личност предавача, 
Реторика, бројних дидактичких 
савета, учесницима су, по општој 
оцени, најкориснија била искуства 
Баварске полиције у приправности  
у модуларној обуци – каже госпођа 
Ловре. – Наравно, да би се поредило 
или искористило њихово искуство, 
неопходно је било и упознати 
учеснике Семинара са неким важним 
подацима: у Баварској основна 
полицијска обука траје 2,5 године, 
да су полазници од почетка обуке у 
статусу полицијских службеника и да 
након положеног завршног испита, 
који је пандан нашем државном 
испиту, остају још најмање пола 
године при одреду Баварске полиције 
у приправности који их је обучавао, 
па тек тада добију распоред по 
подручним управама. 

Учесници су активним учешћем 
у радионицама, многобројним 
питањима, али и изношењем личног 
искуства и начина рада у Центру, 
показали изузетну заинтересованост 
током оба дана Семинара. 

Да ли су за овакву размену 
искустава била довољна два дана?

– Захваљујући љубазности 
господина Мињона, тренери и 
организатори обуке у Центру су и у 
петак, 2. јула, имали могућност да 
неформално поразговарају, појасне 
неке кључне појмове као што је 
«модул», детаљније се упознају са 
организацијом модуларне обуке 
у Баварској, вредновањем рада 

полазника током обуке и на самом 
завршном испиту.

Током обиласка Центра, господин 
Мињон је био веома пријатно 
изненађен изгледом и опремљеношћу 
тактичке куће и реализацијом 
практичне обуке у овом објекту.

Ј. Обрадовић

***

О полицијском 
притвору

Семинар на тему „Безбеднији 
услови боравка и поступање према 
лицима у полицијском притвору“ 
организовала је Организација за 
европску безбедност и сарадњу 
(ОЕБС) у Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској 
Каменици, од 14. до 16. 10. 2010. 
године. 

Тренери задужени за обуку 
полиције у Кенту, Christopher Tomp-
kins (Крис) и Robert Foreman (Роб), 
привукли су пажњу полазника 
– полицијских службеника из 
дежурних служби више полицијских 
управа, станица и испостава. 
Семинар су пратили и представници 
Центра: полицијски саветници 
Драган Милић и Јован Перовић и 
виши полицијски инспектор Немања 
Радовић, као полазници обуке (њих 
21). 

На отварању семинара 
полазницима се обратио мр Небојша 
Пантелић, председник Комисије 
за праћење спровођења Европске 
конвенције о спречавању мучења, 
нечовечних или понижавајућих казни 
или поступака, који је представио 
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организацију, рад, овлашћења и 
резултате Комисије. 

Током три дана обуке обрађене су 
следеће теме: Европски стандарди 
рада у притворским јединицама; 
Долазак затвореника – динамичка 
процена ризика; Планирање код 
безбедног задржавања – болести 
(болести срца, ХИВ, епилепсија, 
дијабетес, астма, повреде, алкохол, 
дрога, делиријум и клаустрофобија); 
Опште информације о дрогама и 
алкохолу; Права и обавезе задржаних 
лица; Улазак у ћелију и извођење 
из ње; Посећивање и буђење 
притвореника; Вођење притворских 
евиденција и Жалбе притворених 
лица. 

Поред теоријске обуке био 
је организован и практичан рад. 
У сали за вежбање тренери су 
демонстрирали технике и вештине 
приликом претреса задржане 
особе која сарађује и особе која не 
сарађује, као и рад са насилним 
притвореницима – технике контроле 
и употребу система везивања руку 
и ногу (fastraps). Посебну пажњу 
привукла су средства за везивање, 
тзв. каишеви за спутавање, односно 
каишеви за везивање ногу и тела. 
Овом приликом било је речи о 
личној заштитној опреми и употреби 
рукавица приликом претреса. 

Тренери и полазници обуке су 
разменили искуства која се односе 
на организацију, надлежност, 
овлашћења и услове рада у енглеској 
и српској полицији, затим на рад 
са задржаним лицима, услове 
и опремљеност просторија за 
задржавање. 

Пошто су тренери 
Крис и Роб задужени 
за обуку полиције 
у Кенту (Крис чак 
по времено ради у 
притворској јединици), 
занимљиво је изнети 
неколико информација 
о организацији, овла-
шћењима и обуци 
полиције у Кенту. 

У граду који има 
око 1,5 милиона ста-
новника, ради око 6.000 
полицајаца, a само 

њих 80-90 носи и може да употреби 
ватрено оружје. Остали полицајци 
користе пиштоље са гуменим мецима, 
пиштоље за онеспособљавање (X-26 
Tizer, 50000 V, домет 6-7 метара) и 
бибер-спрејеве.

Полицијски притвор, односно 
задржавање, обично траје до 24 часа 
за лакша противправна дела, али 
уз поштовање одређене 
процедуре код тежих 
кривичних дела постоји 
могућност да  полицијски 
старешина одреди притвор 
до 96 часова. Изузетно, 
полиција може лишити 
слободе до 20 дана, 
осумњичене за тероризам. 

У притвору могу бити 
задржана лица старија од 
10 година.

Оно што је веома 
интересантно и што би 
могло да послужи као 
користан модел нашем 
Министарству, јесте по-
датак да све организационе јединице 
полиције обавезно и редовно са-
чињавају извештаје о примењеним 
овлаш ћењима у пракси (односи се 
на сва полицијска овлашћења), па се 
сви ти извештаји обједињују у једном 
центру, где се анализирају и доносе 
одговарајући закључци. На основу 
добијених резултата и изведених 
закључака, спроводи се обука 
будућих и активних полицајаца, како 
би се спречиле потенцијалне грешке 
у раду полиције. Обуку полицијских 
службеника спроводе тренери из 
центра за обуку полиције, а не 

старешине из полицијских станица 
или испостава, као што је код нас 
случај.

Немања Радовић

***

DCAF
 

Јуна 2010
Обука за командире станица 

граничне полиције, у организацији 
Женевског центра за демократски 
надзор оружаних снага (DCAF), 
стручњака из образовних 
институција и граничних полиција 
замаља Југоисточне Европе, трајала 
је у СШУП – ЦОПО-у од 30. маја од 
9. јуна 2010. године.

– У марту прошле године је 
овде, у Сремској Каменици, одржан 
почетни сусрет учесника првог 
Међународног пилот-курса обуке 

за командире станица граничне 
полиције (ITCSC). Последњи пети 
наставак, недавно је завршен у 
Словенији и од 31 полазника тог 
курса, одабрано је 20 полазника који 
су сад овде – рекао нам је господин 
Душан Буриан, руководилац Курса. 
– Обука за тренере је, у сарадњи са 
МУП-ом Републике Србије, у вашој 
Школи – Центру организована први 
пут, а планирамо и наставак сарадње. 
Требало би да наредни курс почне 
већ у септембру, учењем на даљину 
(e-learning), а да се настави  овде, у 
октобру.
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Овај Међународни курс похађали 
су представници граничних полиција 
шест земаља из окружења: Албаније, 
Босне, Македоније, Србије, Хрватске 
и Црне Горе. Они ће учествовати у 
спровођењу следећих курсева, као 
тренери.

– Ми смо прва генерација 
тренера – каже мр Славиша Игић, 
некадашњи ученик 15. класе Средње 
школе унутрашњих послова, 
командир Станице граничне 
полиције Димитровград. – Током 
девет дана обуке, наше «учитељице» 
– тренерице,  госпође Нада Бањац и 
Гордана Милић, омогућиле су нам 
да се упознамо са новим методама 
вођења часа. Курсеви из овог циклуса 
пружају прилику полазницима да се 
испробају у припремању и вођењу 
часа и стекну сигурност у наступу 
пред слушаоцима. То није само 
интересантно, него је и корисно у 
послу којим се бавим.

Октобра 2010.
– Овакав курс у Европи не 

постоји – истакао је г. Буриан на 
отварању другог Међународног 
курса за командире станица, који је 
трајао од 17. до 22. октобра 2010. 
– Припремили смо га за вас да 
бисте могли што професионалније 
руководити својим јединицама. Током 
ове обуке моћи ћете да стекнете нова 
знања и оспособите се да своје знање 
предате другима. Овде се сви осећају 
као код куће, па се надам да ће и вама 
бити пријатно. 

 – Трудили смо се да у прошлом 
периоду, који је био тежак, 
осмислимо сарадњу са колегама из 
иностранства, да бисмо се могли 
супротставити криминалу, који се 
умрежава без обзира којим језиком 

Како бисте укратко објаснили шта је комунална полиција и чиме ће се 
она бавити?

– То је полиција организована за подручје једног града – објаснио нам је Небојша 
Радованац из Футога, који је био самостални полицијски инспектор у Одељењу 
криминалистичке полиције, а сада је нови начелник Комуналне полиције Нови Сад.

Каква ће овлашћења имати Ваше колегинице и колеге?
– У њихова овлашћења, која ће примењивати само у оквиру свог града, спадаће на 

пример: упозорење, наређивање, довођење, употреба средстава принуде (службене палице 
и средстава за везивање – „лисица“), претресање лица и предмета, видео-надзор...

Шта ће бити ваши задаци?
– Биће то одржавање комуналног реда: надзор саобраћаја, контрола примене прописа 

из надлежности града (радно време угоститељскоих објеката, прегласна музика у кафићима,  
спречавање “дивље” градње), заштита животне средине и културних добара... Посебно бих 
нагласио да ћемо пружати помоћ комуналним инспекцијама. 

Да ли ћете сарађивати и са МУП-ом?
– Наравно. Та сарадња ће се састојати у међусобном обавештавању и формирању 

заједничких координационих тела.
Где ће се налазити седиште Комуналне полиције у Новом Саду?
– У улици Димитрија Туцовића, преко пута Завода за запошљавање.
Како ће се комунални полицајци препознавати?
– Градови су сами одлучивали о изгледу униформе, а она ће у Новом Саду бити 

тамнозелена, са светлосивом кошуљом и црном беретком.

говори –  рекла је директорка 
Школе – Центра  Биљана Пушкар. 
–  Жеља нам је да постанемо један 
регионални центар, а искуство које 
се на овај начин може стећи не може 
се платити.                                   

Ј. Обрадовић

***

Чувари једног града

Министар за државну управу 
и локалну самоуправу Милан 
Марковић и министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић присуствовали 
су 14. 6. 2010. свечаности  у Сремској 
Каменици поводом обуке прве 
генерације комуналних полицајаца.

Комунална полиција је у на дле-
жности Министарства за др жав-
ну управу и локалну самоуправу, 
а Управа за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и 
науку  Министарствa унутрашњих 
послова је обезбедилa простор 
и тренере теоријске и практичне 
обуке. Министар Марковић је ре-
као да тренутно на обуци има 78 
кандидата, од чега су 20 одсто 
жене. Он је навео да је идеја о овој 
полицији предвиђена још Законом 
о локалној самоуправи из 2007. 
године, а да је прошле године донет 
Закон о комуналној полицији који је 
припремило Министарство на чијем 
је челу. 

Према речима министра Ивице 
Дачића, задатак комуналних 
полицајаца је да у границама својих 
надлежности помогну у остваривању 
функција локалне самоуправе, 
решавајући оне проблеме за које 
није неопходно ангажовати редовну 
полицију. 

– С једне стране, комунална 
полиција ће знатно олакшати и 
растеретити рад редовне полиције. 
С друге стране, комунална 
полиција неће моћи да решава неке 
сложеније проблеме и задатке који 
искрсну у њиховом раду, али ће 
МУП обезбедити услове да та нова 
категорија полицајаца у Србији 
што ефикасније обавља дужност на 
добробит свих грађана – рекао је 
министар Дачић.

Законом о комуналној полицији 
предвиђен је највише један 
комунални полицајац на 5.000 
становника. Очекује се да до краја 
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године буде завршена обука већине од 
планираних комуналних полицајаца 
у 24 града у Србији.

Кандидати из Београда, 
Зрењанина, Ниша, Новог Сада, 
Лесковца и Сремске Митровице, 
били су од 10. маја 2010. у Центру за 
основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици, где су током 70 дана имали 
400 часова и прошли теоретску и 
практичну обуку. Поразговарали 
смо једног од тих дана са тадашњим 
полазником обуке прве генерације 
комуналних полицајаца.  

Комуналци 2
Друга генерација комуналних 

полицајаца обучавала се од 28. јуна 
2010.  у наставном центру Кула, трећа 
од 5. јула на КПА у Земуну, а четврта 
поново у Сремској Каменици. 

– Током 10 недеља, од 13. 9. до 
19. 11. 2010. године, 104 полазника 
је завршило обуку – рекао нам је 
полицијски саветник Лазо Ђукић, 
руководилац Курса. – Настава је 
изведена по предвиђеном плану, 
савременим наставним средствима 
и методама, у кабинетима и 
просторијама за практичну обуку, 
али захваљујући лепом времену и у 
кругу Центра.

***

Ласерски пиштољ и 
симулациона обука
Семинар за ситуациону обуку 

“laser shot sistem (lss) i simunition”, 
који је у кругу Центра за основну 

полицијску обуку трајао од 15. 
до 26. 11. 2010. године, окупио је 
представике полиција свих земаља 
бивше Југославије.  

Прве недеље Семинар се одржаво 
у учионици са филмском стрељаном, 
а друге у тактичкој кући.

После званичног отварања, на 
којем су били представници ОЕБС-а 
и Школе – Центра, радни део је 
настављен у учионици филмске 
стрељане. Након представљања свих 
учесника, представник LaserShot 
Co.UK Џон Бриџиз представио је La-
serShot систем.

У наставку је представљен 
ласерски пиштољ који се користи 
у филмској стрељани, начин 
подешавања (калибрације) ради 
прецизности погодака, додаци за 
ЦЗ-99, додаци који симулирају 
трзај. Наглашено је да је потребно 
да стручно лице које има искуства 
калибрише све елементе система. 

Представљен је софтвер “ Branch-
ing video”, а затим снимак лица које 
потеже оружје и могућност избора 
опција давањем команде преко 
тастатуре када ће се лице  предати 
или ће пуцати, и хоће ли пасти, у 
зависности од тога да ли је погођен 
у унапред задате зоне тела, или ће 
пуцати. Овај пример је наведен и 
објашњен као најосновнији сценарио. 
Полазници Семинара могли су да виде 
један поступак обраде постојећег 
видео-снимка и имплементацију у 
остале софтвере (LSS) и покретање 
у на плејеру у филмској стрељани. 
Демонстрирано је снимање сцене и 
поступак обраде снимљеног видео-
снимка и имплементација у остале 
софтвере (LSS) и покретање на 
плејеру филмској стрељани.

– Другог дана прешли смо 
на снимање једног сценарија по 
којем возач уместо докумената 
потеже оружје према полицијском 
службенику – испричао нам је 
главни полицијски инспектор Милан 
Илић. –  Снимљена је сцена  возача 
који  поступа по издатом наређењу 
и предаје се, затим када пуца према 
полицијском службенику, буде 
погођен и  пада пре него што је 
успео да употреби ватрено оружје 
и сцена где даје на увид документа 
без инцидената. Све ситуације су 
снимане у истим условима (место, 
возило, лица, полицијски службеник), 
представљају једну целину и морају 
се прецизно уклапати како би се 
направио коначан реалан сценарио 
и омогућило гранање по начину 
одвијања ситуације.

Полазници су подељени 
насумично у пет група и имали су 
задатак да осмисле сценарио, да 
га сниме, обраде, убаце у наведене 
софтвере и на крају прикажу осталим 
учесницима  Семинара.

У оквиру презентација Црне Горе, 
Хрватске, Македоније, Федерације 
БиХ, Словеније и Републике Српске,  
полазници Семинара могли су да се 
упознају са организацијом центара за 
обуку у овим земљама, програмима 
предмета и модула где се обрађује 
ватрено оружје, гађање и обука у 
филмској стрељани.

Начин планирања, организације 
и извођења ситуационе обуке у 
ЦОПО-у колегама је представио 
виши полицијски инспектор Немања 
Радовић.

– Друге недеље Семинара, у 
тактичкој кући, прво су представљени 
тренери и сви полазници, јер је 
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међу нама било нових и старих 
учесника. У оквиру овог тренинга 
сви полазници били су  оспособљени 
за послове официра за безбедност 
и руководиоца обуке приликом 
извођења рада са симулационим 
оружјем и симулационом муницијом. 
На крају тренинга полагали смо 
тест, што је био услов за добијање 
цертификата који ће бити послати 
из матичне компаније Simunition из 
Канаде – каже Радовић.

У поподневним сатима за све 
полазнике организован је обилазак 
Петроварадинске тврђаве,  центра 
Новог Сада и дружење у вечерњим 
сатима.

Оцењујући Семинар сви учесници 
су имали позитивна мишљења, 
али су нагласили да овакав вид 
сарадње, размене искуства и знања 
у обуци полиције траба наставити и 
проширити на друге специфичне об-
ласти полицијске обуке. Похваљени 
су и представници Мисије ОЕБС 
за идеју и да организују овакав 
семинар и ЦОПО за гостопримство 
и организацију.   

Ј. Обрадовић

Спасавање из рушевина

У оквиру Курсa за спасавање 
угрожених из рушевина, одржана је 
у Сремској Каменици од 20. 9. до 1.  
10. 2010. године обука за командире 
тимова.

– Веома смо поносни што 
смо могли да организујемо ову 
обуку у сарадњи са француским 
стручњацима. Знамо да је ова област 
изузетно осетљива и значајна – рекао 
је последњег дана обуке, уочи доделе 
диплома, Мишел Фалке, главни 
полицијски саветник, изасланик за 
унутрашњу безбедност у Хрватској, 
аташе за унутрашње послове и 
регионални аташе за Западни 
Балкан.  

Новим командирима тимова 
честитао је и пожелео успех у раду 
и Горан Николић, начелник Управе 
за ватрогасно-спасилачке јединице у 
Сектору за ванредне ситуације. 

Полазници овог курса, њих 
шеснаесторица, били су одабрани 
из три земље: Црне Горе, Хрватске 
и Србије; из 10 градова: Подгорице, 
Загреба, Сплита, Осијека, Шибеника, 
Београда, Новог Сада, Ниша и 
Ваљева. Курс воде инструктори 
МУП-а Француске. 

– Задовољство нам је што смо 
овде. Мој колега Серж Делено и ја 
смо поново у Сремској Каменици 
и у вашем Центру – рекао нам је 
Жорж Деледа,  командант ватрогасне 
бригаде из француског округа Буш 
на Рони. – Овде имамо све услове за 
обуку. Ово је 2. ниво, који одговара 
првом командном нивоу, а укључио 
је оне који су прошли основну обуку. 
Наравно, ово није крај учења. То је 
као кад положите возачки испит. 
Добили сте дозволу, али остало је 
још много тога што ћете савладавати 
временом.

Након теоријског дела обуке 
у учионици Центра, практична 
настава се и овог пута одвијала у 
згради Радио-телевизије Војводине 
на Мишелуку, срушеној за време 
бомбардовања.           

– У оквиру овог петогодишњег 
пројекта требало би да се обучи 

близу 200 припадника МУП-а 
РС, из Ватрогасно-спасилачких 
јединица и из Жандармерије. Србија 
је прва земља на Балкану у којој је 
предвиђена и обука службених паса 
за спасавање угрожених из рушевина. 
Земље учеснице бирају организатори 
из Француске. Планирано је да се тај 
део обуке прошири и на друге земље 
у региону – подсећа координатор 
Курса у Сремској Каменици, Давор 
Видовић, који је поред основне и 
обуке за командире тимова, једини 
из наше земље, прошле године у 
Загребу, прошао и трећи ниво обуке 
– за командире јединица. 

Атмосфера у тиму је била радна 
и другарска. 

– У нашем послу се не гледа на 
веру, нацију или боју коже – каже 
Иван Шкугор из Подручног уреда 
Шибеник Државне управе за заштиту 
и спасавање Р Хрватске. – То је 
првенствено једна хумана служба. 
Задовољство је помоћи. Како би 
рекао мој колега, Сплићанин Петар 
Перишић, ми то зовемо “ватрогасна 
клица”, ви бисте рекли вирус. 
Неизлечив је. Ко се једном зарази, 
носи га цео живот. И међусобно смо 
сви пријатељи, чим се упознамо, ма 
одакле да смо, где год да допутујемо. 
Ја се већ 16 година бавим овим 
послом. Наш тим у Шибенику има 
18 људи. Наш првенствени задатак 
су шумски пожари, али спасавамо и 
из мора, бунара, прометних незгода, 
са висина и из дубина. Кад нико не 
може помоћи, људи окрену 112 и 
зову ватрогасце.

Јасна Обрадовић
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Безбедност у школи
Девети Сусрет новинарских секција 

одржан је у Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици у уторак, 26. 
10. 2010. године. 

У разговору са гостима. учествовало 
је шесторо  полазника 4. класе ЦОПО-а, а 
догађај је пратило и двоје чланова Фото-
секције.

Младе новинаре и њихове професоре 
поздравио је помоћник директора 
Центра, полицијски саветник Желимир 
Мрдаљ. Он је рекао да је полиција данас 
много отворенија према грађанству него 
што је била ранијих година; да очекује од 
учесника на овом семинару да буду наши 
промотери; да ће им све оно што ће овде 

научити користити у раду и да се нада 
да ће будуће генерације новинара имати 
позитиван став према полицији.

О претходним сусретима, сарадњи са 
Новосадском новинарском школом и о 
програму овогодишњег Сусрета, казала 

је неколико речи професорица Јасна 
Обрадовић, организаторка ових сусрета. 
Она је упознала госте са  трансформацијом 
наше школе и променама које се у њој 
дешавају, о начину обуке и условима 
живота у Центру.  

О безбедности у школама говорила је 
Милева Томић, портпаролка Полицијске 
управе Нови Сад, а о безбедности 
на интернету, промоцији насиља и 
недостатку механизама контроле – 
Селена Тасић, координаторка Пројекта 
за сектор безбедности у Новосадској 
новинарској школи. 

Ове теме, поткрепљене бројним и 
интересантним прилозима, побудиле 
су интересовање свих учесника. На 
нека питања одговарао је и полицијски 
саветник Јован Перовић.

Ђаци и професори могли су у 
разговору са шесторо полазника 4. класе 
да сазнају како се живи и учи у Центру, а 
и да одговоре на питања о безбедности у 
својим школама.

Овогодишњи Сусрет имао је 8 
радионица, у које су били укључени 
сви учесници – и професори и ученици. 
Задатак им је био да напишу прилог за 
свој лист или сајт, којем ће сами одредити 
наслов, форму и тему, користећи податке 
које су имали прилику да добију током 
презентације, предавања, разговора са 
шесторо полазника 4. класе и обиласка 
круга Центра.   

Након 60-ак минута рада, по један 
представник или представница прочитао/
ла је рад своје групе.

Пошто је интересовање ученика 

и професора за проблеме у вези са 
сарадњом полиције и школа било велико, 
а времена за сва питања није било 
довољно, договорено је да се дискусија 
на тему Безбедност у школи настави у 
Полицијској управи Нови Сад, а следећи 
корак би могао бити организовање овакве 
акције и у Полицијској управи  за Град 
Београд.          Јасна Обрадовић  

Гимназијa „Светозар 
Марковић“ 

(...) После презентације о Центру, 
разговарали смо са портпаролком 
новосадске полиције, госпођом Милевом 
Томић, која нам је казала да не прећутимо 
ниједно насиље! Да се обратимо 
полицајцима када год приметимо нешто 
сумњиво, јер су они ту због нас! Уз речи 
да полиција има само улогу у превентиви 
и да су школе идеална тржишта дроге, 
реч је препустила новинарки Селени 
Тасић, која се бавила темом безбедности 
на интернету. Она је истакла да се медији 
не баве адекватно овом темом и да сцене 
насиља доприносе негативној атмосфери. 
У каснијем разговору са полазницима 
Центра, сазнали смо више о њиховим 
животима унутар Центра,  жељама, 
надама и плановима за будућност. После 
укусног ручка, обишли смо део овог 
комплекса. (...)

Бранимир Арсић, Милош 
Степанов и Нада Хложан – Шљапић

СТШ, Земун
Из једног писма:
Поштована Јасна, 
чини се да ми је од 1. септембра 

најдражи дан у школи био 26.октобар! Не 
ласкам, него сам истински одушевљена 
оним што сам видела и чула. А моји 
ђаци...? Вратили су се озарени својим 
кућама, пуни утисака, прича! И све су 
забележили. Слике су предивне! Све што 
смо написали о Вашој школи, проследићу 
Вам...                Ивана Бојовић, проф.

***
Живело образовање! Хвала Вам 

што сте ме повезали са људима другог 
занимања са којима делим улице, кораке, 

 Семинар је окупио 36 ученика и 15 професора из 16 средњих школа:
  1. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу – Београд,
  2. Електротехничка школа “Никола Тесла” – Београд,
  3. Техничка школа “Змај” – Земун,
  4. Саобраћајно-техничка школа – Земун, 
  5. Земунска гимназија,
  6. Гимназија “Исидора Секулић” – Нови Сад, 
  7. Гимназија “Јован Јовановић Змај” – Нови Сад,
  8. Гимназија “Лаза Костић” – Нови Сад,
  9. Гимназија “Светозар Марковић” – Нови Сад,
10. Гимназија “Светозар Милетић” – Србобран,
11. Електротехничка школа “Михајло Пупин”– Нови Сад,      
12. Карловачка гимназија – Сремски Карловци, 
13. Медицинска школа “7. април” – Нови Сад,
14. Средња школа “Лукијан Мушицки” – Темерин,
15. Техничка школа “Милева Марић Ајнштајн” – Нови Сад  и 
16. Техничка школа “Павле Савић” – Нови Сад.



15

Млади полицајац бр. 57

Семинари

речи и идеје на путу стасавања у зрелог и 
одговорног грађанина, а о којима нисам 
готово ништа знао.

Имао сам част да проведем један леп, 
незабораван и испуњен дан .

(...) Препоручио бих свим младима 
између 18 и 25 година који желе да 
помажу људима у невољи, да упишу ову 
школу. Имаће сигуран посао и могућност 
напредовања у служби и животу.

***
Завирили смо у њихове учионице, 

почастили се пићем, јели исту храну 
као сами полазници, присуствовали 
часу физичког васпитања, сликали 
ентузијазам младих полазника... Нема 
уморних и намргођених лица! Сви су 
били тим!

(...) Мора се признати да што се дуже 
борави у самом Центру, то је задовољство  
веће, а импресије су снажније. Многима 
је, у даљем обиласку школе, највеће 
откровење била тактичка кућа у којој 
се симулирају различите животне 
ситуације. Забележене пљачке, убиства, 
туче, злостављања реконструишу се 
касније на часу, у учионици. Полазници 
могу видети предности и мане својих 
поступака. У свему томе помажу им 
одлично обучени професори, који су 
своја теоријска и практична знања 
стицали и ван земље.

Након анализе и проглашења 
најуспелијих радова, Јасна Обрадовић је 
у име Центра пожелела свим учесницима 
безбедно и успешно школовање до 
поновног сусрета идуће године, у овој 
лепој и модерној установи.

Стефан Николић M 32, Бобан 
Филиповић IV 3 и проф. Ивана 

Бојовић
*

ТШ „Милева Марић 
Ајнштајн“ Нови Сад 

(...) Све приче које смо чули не 
би биле толико страшне, да нисмо 
сазнали и да је сама процедура пријаве 
насиља и кажњавања насилника толико 

компликована, да злостављани чак 
одустају од пријава насиља, а јавља се и 
неповерење у школског полицајца. Још 
једна чињеница нас је запрепастила: 
7% злочинаца чине малолетна лица! На 
завршетку излагања Милева Томић нам 
је поручила: „Пријављујте насиље!“ 
и обећала да ће нас једном позвати у 
Полицијску управу Нови Сад, где ћемо 
ми моћи да „испитујемо“ полицијске 
службенике.

„Безбедност на интернету, промо ција 
на сиља и недостатак механизма контро-
ле“ – овим насловом нас је Селена Тасић, 
координаторка Новосадске новинарске 
школе увела у проблем који настаје 
манипулацијом медија. Дискутовали смо 
о томе како превише приче о насиљу у 
медијима не доприноси смањењу насиља, 
нема контроле садржаја на интернету, 
родитељи су углавном неинформисани 
о страницама које деца посећују,  како 
Србија касни за осталим земљама, те 
смо тек у јуну ове године добили Закон 
о електронској комуникацији и како 
је све већа популарност социјалних 
мрежа, а слаба обавештеност о њима. 
Поменут је и пројекат Министарства за 
телекомуникације „Кликни безбедно“ – 
сајт о заштити деце на интернету. Једна 
од тема је била и „Cyber bullyng“ тј. 
насиље на интернету које се манифестује 
преко бројних фејсбук група. (...)

Чињенице су да је 65% младих било 
изложено неком виду насиља, 25% је 
трпело насиље, док је 23% ученика у 
последња три месеца доживело да их 
наставник или профе сор увреди или 
исмеје. Шокирајуће, зар не?! Полемика 
се водила и око филма „Шишање“, 
који су један део новинара оценили као 
добру, а други као лошу продукцију и 
улагање. За крај,  Селена Тасић нам је 
поставила два питања, која су нас навела 
на размишљање:

Шта је утицајније: Немој се тући! 
или: Покушај разговором да дођеш до 
решења!

Немој пушити! или: Изађи у природу 
и удиши свеж ваздух!

(Мала смешна досетка једног 
новинара: „Па и на свежем ваздуху могу 
да пушим“ :)

(...) Нама остаје да се надамо и 
радујемо десетом окупљању, а до тада 
Центру желимо сву срећу у даљем раду.
Драгана Васиљевић и Сања Красуља 

А41
*

Гимназија “Светозар 
Милетић” Србобран

Из текста објављеног у листу 
“Мозаик”:

(...) Разговарали смо са полазницима 
4. класе како бисмо добили што потпунију 
слику о Центру. Ево шта смо све од њих 
сазнали.
Како изгледа ваш типичан дан?

- Устајање у 6, јутарња хигијена, 
сређивање соба и круга, доручак, смотра, 
преподневна настава. После паузе следи 
ручак, поново настава, а онда заслужени 
поподневи одмор. После вечере следе 

ваннаставне активности које трају до 22 
часа када морамо да будемо у кревету.
Шта је све потребно да би неко постао 
полазник Центра?

- Пре свега треба бити здрав и имати 
завршену четворогодишњу средњу школу 
са веома добрим успехом. Затим треба 
положити пријемни испит из српског 
језика, психотест и тест физичких 
способности.  
Да ли вам је после школе загарантован 
посао?

- Јесте, добија се место полицијског 
службеника.
Где видите себе у будућности?

- Видим себе на сигурном радном 
месту, успешног у свом послу, са 
главним циљем да створимо нормалније 
и сигурније друштво.

Ово искуство је нама подигло свест 
о значају полицајаца и колико су они 
потребни друштву. Тиме што смо их 
упознали и схватили да нам је основни 
циљ исти – ,,нормалније и сигурније 
друштво”, разбили смо многе предрасуде. 
А ви? 

Јелена Стајић и Мила 
Крстоношић II1
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Други Национални 
семинар ментора 
координатора

Други национални семинар ментора 
координатора полазника основне 
полицијске обуке организован je 21. и 
22. децембра 2010. године у Центру за 
основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици, у сарадњи ЦОПО-а са 
Дирекцијом полиције и Мисијом ОЕБС 
у Р Србији. 

Циљ семинара био је унапређење 
програма практичне и стручне 
обуке. Учесници семинара били су 
ментори координатори који су активно 
учествовали у реализацији програма 
практичне и стручне обуке 2. класе 
ЦОПО-а. Првог дана семинара Љутица 
Флорић из Одсека за обуку ментора 
и организовање практичне обуке 
полазника ЦОПО, упознао их је са 
Извештајем о праћењу стручне обуке 
полицајаца приправника 2. класе, у којем 
су приказани упоредни резултати обуке у 
Центру, завршног испита, стручне обуке 
и стручног испита. 

– Са овог Семинара бих могао 
да издвојим неколико препорука и 
закључака за подручне полицијске 
управе и ЦОПО – каже Саша Антић шеф 
Одсека за обуку ментора и организовање 
практичне обуке полазника Центра. – 
Као прво, важно нам је да су Наставни 
план и програм стручног оспособљавања 
полазника основне полицијске обуке као 
и Програм практичне и стручне обуке 
добро прихваћени.  

Полицијске станице у којима су 
радили добро припремљени ментори 
координатори истицале су се добром 
организацијом рада и посвећеним 
полицајцима менторима и полицајцима 
приправницима, што указује на важност 
улоге ментора координатора за успех 
читавог Програма.

Али још увек има елемената које је 

потребно додатно унапредити.
У већини ПС нема адекватно 

опремљене канцеларије за менторе 
координаторе.

Непосредне старешине у ПС/ПИ 
немају довољно информација о начину, 
методологији, значају и циљевима 
практичне и стручне обуке.

Ментори координатори и полицајци 
ментори треба да буду полицијски 
службеници, који су одабрани по 
постављеним критеријумима, и који су 

са успехом завршили Курсеве за менторе 
координаторе и полицајце менторе.

Неопходно је придржавати се дописа 
директора полиције о награђивању 
полицајаца ментора и ментора 

координатора и Правилника о стручном 
оспособљавању и усавршавању у 
МУП-у.

Мислимо да би у наредном периоду 
требало размотрити на који начин би се 
остварила евалуација рада полицијског 
службеника након положеног 
стручног испита и на који начин би 
се уједначили стандарди за писање 
писмена и полицијских поступања у 
свим подручним полицијским управама, 
с обзиром на то да нам је заједнички 
циљ да будући полицијски службеници 
након положеног стручног испита имају 
ниво применљивих знања, изграђених 
професионалних ставова и способност 
коришћења вештина, који гарантује 
успешан самосталан рад, у складу са 
постављеним захтевима.

Другог дана Семинара ор га ни-
зован је рад у радионицама, по групама. 
Након тога представници група су 
презентовали предлоге и сугестије 
да би се усагласио начин извођења 
практичне и стручне обуке полазника 
Центра. Овако донети закључци од 
великог су значаја за Упутство о 
реализовању практичне обуке полазника 
ЦОПО-а, Досије професионалног 
развоја 1 и 2, начин овере формулара за 
вредновање полазника, стан дар дизовање 
начина писања писмена као прилога 
Извештајима са практичне обуке (обр. 
бр. 2а), начин извођења практичне обуке 
на осталим линијама рада (саобраћајна 
делатност, криминалистичка оператива 
и управно-правни послови, погранични 
послови, странци, сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима), начин 
извођења практичне/стручне обуке 1 на 
1, проблемске ситуације при извођењу 
практичне и стручне обуке.

Учесници Семинара сматрају да 
треба наставити са организовањем 
оваквог вида размене искустава, како 
би се заједнички радило на унапређењу  
ефикасности програма практичне и 
стручне обуке. 

фото: Јури Деревјанченко     
текст: Јасна Обрадовић

Семинари

Једина жена
Један од закључака Семинара 

је био и да је потребно укључивати 
више жена ментора координатора 
и полицајаца ментора у Програм 
стручне обуке полицајаца 
приправника, а на овом Семинару 
је, поред 47 колега, била само једна  
жена. 

– Мало је жена међу менто-
ри ма. И са Полицијске академије 
имам само једну колегиницу, из 
Новог Пазара - рекла нам је Јелена 
Павловић, официр за организовање, 
превенцију и рад полиције у 
заједници. – Мој посао је леп и 
занимљив. Сарађујем са школама, 
судством, градском управом 
Панчево, бавим се стручним 
усавршавањем. У ЦОПО-у сам 
држала обуку за полицајце менторе. 
Било је 18 полицијских службеника, 
из разних полицијских управа у 
којима нема жена. Мада су многи 
били старији од мене, мислим да 
сам се добро снашла и да смо се 
лепо разумели.
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Бањалучани у гостима
Два лепа, али кратка дана за све оно 

што су домаћини желели да им покажу, 
провели су представници Полицијске 
академије из Бања Луке у нашем 
Центру.

– Колегиницама и колегама из 
Републике Српске омогућили смо 16. и 
17. јуна 2010, по претходно сачињеном 
плану активности, да разговарају са 
запосленима у Центру и размене искуства 
о изради приручника за наставнике и 
полазнике, о изради помоћних материјала, 
као и о планирању и реализацији 
планираних наставних садржаја, са 
посебним освртом на корелацију 
наставних садржаја у модуларној обуци 
– каже Саша Антић, шеф Одсека за обуку 
ментора, организовање и спровођење 
практичне обуке. 

Поред уобичајеног обиласка Центра 
омогућено им је и да присуствују обуци 
из модула МПО5 Примена полицијских 
овлашћења и употреба средстава принуде 
– преглед и обезбеђење места догађаја; 
демонстрацији начина обуке из предмета 
Руковање полицијским наоружањем 

и опремом у филмској стрељани; 
ситуационој обуци из модула Примена 
полицијских овлашћења и употреба 
средстава принуде – ватрено оружје 
МПО26 у корелацији са МСК3 Лишење 
слободе и МПО5 Лишење слободе и 
обезбеђење места догађаја као и изради 
писмена за наведене модуле.

Велико интересовање гости су 
показали за едукацију и обуку коју 
су наши наставници прошли у току 
трансформације Школе у Центар – Курс 
за тренере, Курс за израду НПП-а, Курс 
за евалуацију као и више курсеве. Колеге 
из Бања Луке су изразиле наду да ће 
МУП Р Србије и МУП Републике Српске 
постићи договор који ће предвидети и 
организацију оваквих курсева за њихове 
раднике у чијој би реализацији свакако 
могли помоћи и котренери из Школе – 

Центра у Сремској Каменици. 
Посебно је истакнут значај непосред-

не сарадње са Дирекцијом полиције и 
колегама са терена, како у припреми НПП 
и приручника тако и стварањем «мреже» 
ментора полицајаца који полазнике 
прате током њихове практичне обуке и 
стручне праксе у ПУ. Гости из Бања Луке 
су изузетно заинтересовани и за обуку 
коју су полицајци ментори 
и ментори координатори 
претходно прошли  у нашем 
Центру.

Чланови радне групе: 
Драгица Марковић, са ра-
дник за развој НПП на По-
лицијској академији, Зо-
ран Јовановић, наставник 
послова полиције, Жељка 
Милеуснић, наставница 
кри ми налистике и Душко 
Па риповић, наставник по-
лицијског наоружања, били 
су изузетно задовољни до-
садашњом сарадњом са 
Центром. 

 – Надамо се да ће се ова сарадња 
наставити, – рекла је госпођа 
Марковић, – и да ће тренери 
и остали запослени у Центру 
посетити нашу Академију. 
Желели бисмо да се и 
осталим наставницима ПА 
у Бања Луци омогући да 
посете Центар у Сремској 
Каменици. 

У петак, 17. 6. 2010. године 
су у касним поподневним 
сатима отпутовали у Београд, 
у НЦ «Авала» како би се 
упознали са радом Центра 
за специјалистичку обуку и 

усавршавање полиције.

Ј. Обрадовић

Чешки ревизори
Сектор унутрашње контроле 

полиције започео је реализацију твининг 
пројекта „Реформа полиције: унутрашња 
контрола“ са твининг партнером који 
чини конзорцијум Велике Британије 
и Републике Чешке. Једна делегација 
чешких експерата из Председништва 
полиције Републике Чешке била је у 
студијској посети МУП-у Р Србије 
од 18. до 29. 10. 2010. године. Циљ 
њихове посете био је да се упознају са 
структуром, надлежностима и праксом 
у области едукације, обуке и превенције 
корупције у оквиру МУП-а Републике 
Србије. 

На захтев чешких експерата 
организовани су састанци са изабраним 
руководиоцима Сектора унутрашње 
контроле полиције, Дирекције полиције 
и Сектора финансија, људских ресурса 
и заједничких послова, који се у оквиру 
својих надлежности баве едукацијом, 
обуком  и превенцијом корупције у 
полицији.  

Директор Службе унутрашње 
контроле полиције у Председништву 
полиције Републике Чешке Јарослав 
Хлавачек и начелник Службе за развој 
људских ресурса у Председништву 
полиције Републике Чешке, задужен 
за  управљање  програмима едукације 
и обуке полиције, Честмир Сашек 
посетили су 27. 10. 2010. године Центар 
за основу полицијску обуку у Сремској 
Каменици, где је одржан састанак са 
директорком Центра Биљаном Пушкар 
и њеним  сарадницима. Експерти су 
упознати са системом обуке, напорима 
који су заједно са Мисијом ОЕБС-а 
уложени како би се унапредио систем 
основне полицијске обуке и спровела 
трансформација средње школе у Центар. 
Представљен им је и  програм селекције 
кандидата и наставни план обуке, са 
посебним освртом на област превенције 
и борбе против корупције. Истакнуто је 
да полазници имају и практичну обуку, у 
подручним полицијским управама, под 
надзором полицајаца  ментора. 

Након састанка, гости су обишли 
Центар и видели део практичне обуке. 
Предложено је да чешки партнери 
следећи пут буду гости Центра, како 
би се детаљно упознали са системом 
основне полицијске обуке.

Ј. Обрадовић и
Ана Петровић, Сектор унутрашње 

контроле полиције

Посете
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Наставак сарадње
Јануар

Школу - Центар су 19. 1. 2010. 
године, у пратњи господина Живорада 
Арсенијевића из Бироа за међународну 
сарадњу и европске интеграције, 
посетили представници Полицијске 
академије у Словенији - мр Франц Космач 
директор Академије, Дамјан Жагар 
руководилац Тренинг-центра и господин 

Бојан Лунежник полицијски аташе 
при Амбасади Републике Словеније у 
Београду. 

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

З. Ловре

Новембар
За време боравка у Републици 

Србији представници Министарства 
унутрашњих послова Р Словеније 
посетили су 26. 11. 2010. године Центар 
за основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици. Поздравили су их мр Божидар 
Оташевић, заменик начелника Управе за 
стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку, директоркa Школе 
- Центра Биљана Пушкар, сарадници и 
колеге гостију из Словеније.          

– Данас се овде код нас завршава 
један семинар, организован уз подршку 
ОЕБС-а, којем су присуствовале колеге 

из свих полицијских школа некадашње, 
заједничке државе – рекла је госпођа 
Пушкар. – Има простора да се сарадња 
полиције у овом региону настави, јер 
се криминалци јако добро умрежавају. 
Полицијски посао је углавном занат, па 
је оно што ви и ми радимо, слично. A и 
наше две школе сарађују одавно. У мојој 
каси се налази један извештај МУП-а 
Словеније Савезном МУП-у, о оснивању 
ваше школе. 

Овој посети претходило је неколико 
посета представника Центра МУП-у 
Словеније, а постоје и други видови 
сарадње колега из двају министарстава. 

– За мене је овај боравак у вашој 
средини јако занимљив – рекла нам 
је Мојца Знидаршич, професорица 
енглеског језика на Полицијској 
академији у Љубљани. – Први пут сам 
овде, али неку слику о Центру у Каменици 
сам већ имала, јер сам била на једном 
семинару у Литванији са колегиницама 
Тањом Чизмар и Сањом Антић, а лепе 
утиске сам чула и од Цветке Лумбар, 
више полицијске инспекторке са ПА у 
Љубљани, која је овде била на Курсу за 
тренере.                             Ј. О.

Шведски синдикат
Центар за основну полицијску обуку 

у Сремској Каменици посетили су 9. 11. 
2010. године представници Шведског 
полицијског синдиката. Према речима 

господина Стига Монсона, руководиоца 
програма за образовање и стручно 
усавршавање полиције при Мисији 
ОЕБС-а у Републици Србији, 98% 
полицајаца су његови чланови. Гости 
Центра, чланови Одбора ове полицијске 
асоцијације, представљали су 3.200 
колега из западног дела Шведске. 

– Наш национални синдикат је 
основан 1903. године – рекао је господин 
Пер-Оке Хамернас, председник асо-
цијације. – Синдикат у Шведској у 
великој мери учествује у образовању. Не 
само да је оснивач полицијске обуке, него 
се изборио и за трогодишње полицијско 
образовање.

На питање какви су планови у овој 
области код нас, директорка Школе – 
Центра Биљана Пушкар је рекла да нама 
тек предстоји да се се изборимо за обуку 
која би трајала 3 године.

На неке разлике између синдикалног 
удруживања у Шведској и код нас указао 
је члан Председништва Независног 
синдиката полиције Александар 
Гавриловић:

– Код нас тренутно постоји 
осам синдиката, од којих су два 
репрезентативна. У току су преговори 
поводом закључивања Посебног ко-
лективног уговора за запослене у МУП-у, 
такође преговорима се прикључила и 
Влада Србије, тако да се надамо да ће 
се ситуација поправити у року краћем 
од 107 година (колико постоји Шведски 
синдикат). Чланство у синдикату 
пружа сигурност. Правна заштита је 
један од основних мотива око 50% 
наших полицајаца са терена  да му се 
придруже.                Ј. О.

ИПА Секција Сан 
Марино

Интернационална полицијска 
асоцијација (ИПА) у Србији има све 
више чланова, а они граде нове мостове 
пријатељства са колегама из других 
замаља.

– Представници ИПА Секције Сан 
Марино, провели су неколико дана у 
нашој земљи – каже председник Регије 
Милорад Петковић. – Давиде Гиоти, 
Габриеле Монтирони, Маурицио Торди 
и Алесандро Палма су као наши гости 
присуствовали свечаном отварању 
канцеларије ИПА Регије Нови Сад 6. 12. 
1010. године, у згради Полицијске управе 
Нови Сад.                           

Сан Марино је главни град истоимене 
Републике, једне од најстаријих држава 
на свету. Сан Марино је основао свети 
Мартин  са групом хришћанских избеглица 
301. године. Они су ту нашли уточиште од 
римских прогона и основали најстарију 
европску републику. Њен устав је написан 
8. 10. 1600. Налази се на планини Титано 
недалеко од Јадранског мора. Иако је 
окружена Италијом и зависна од ње, 
Сан Марино је суверена држава, коју су 
1815. на конгресу у Бечу признале остале 
европске државе.
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– Боравак делегације из Сан Марина 
у нашој земљи је био кратак, али смо 
се потрудили да буде садржајан – рекла 
нам је Зорка Ловре задужена за односе 
са јавношћу. – Један дан, 7. децембар, 
провели су у Центару за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици, 
где су могли да се упознају са системом 
обуке полиције у Србији. Омогућили смо 
им да виде Нови Сад, Петроварадинску 
тврђаву, а одвели смо их и у Бечеј, где 
смо посетили Полицијску станицу и 
Хотел “Фантаст”. 

Ова посета реализована је  у оквиру 
сарадње ИПА секција Србије и Сан 
Марина. Овог пута смо ми имали прилику 
да будемо домаћини пријатељима које 
смо упознали у Бамбергу и Удинама. 

    Ј. О.

Са Волгоградске 
академије

Током боравка у Републици Србији, 
представници Волгоградске академије 
Министарства унутрашњих послова 
Руске Федерације, први заменик 
начелника Академије  пуковник Јуриј 
Семјонович Чичерин и начелник Катедре 
за кривично право потпуковник Олег 
Валентинович Стриљец посетили су 

7. 10. 2010. године Центар за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици.

- Имали смо прилику да са колегама 
из Русије разменимо информације 
о организацији обуке, програмима, 
теоријској и практичној настави и другим 

питањима из области образовног рада 
– рекла је директоркa Школе - Центра 
Биљана Пушкар. –  Драго нам је што су 
утисци наших гостију о Центру били 
изузетно повољни. Поред разлика међу 
двема установама (рецимо само да се 
на Академији у Волгограду школује по 
4.000 студената), пронашли смо и много 
сличности. 

За време боравка представника 
Волгоградске академије на Кри ми-
на листичко-полицијској ака де ми ји у 
Земуну, потписан је Споразум о сарадњи 
ове две високошколске институције.

На састанцима са руководиоцима 
неколико организационих јединица 
МУП-а Републике Србије, гости су 
упознати са радом Министарства, а 
обишли су и знаменитости Београда и 
Новог Сада.

 Ј. О.

Делегација из 
Азербејџана

Поред српског, енглеског, мађарског... 
у ЦОПО-у се 2. 12. 2010. могао чути и 
азерски језик. 

Висока делегација Министарства 
унутрашњих послова Азербејџана 
посетила је Србију од 1. до 3. децембра 
2010. године, у организацији Канцеларије 
ОЕБС у Бакуу, а уз помоћ Мисије ОЕБС 

у Србији. Иницијатива за ову посету је 
потекла од МУП-а ове далеке земље са 
јужног Кавказа, након Конференције 
посвећене раду полиције у заједници, 
одржане у Бакуу јуна ове године, на којој 
је представљен рад МУП-а Р. Србије.

Другог дана боравка у нашој земљи 
петочлана делегација Азербејџана, у 
пратњи два представника Канцеларије 
ОЕБС из Бакуа и двоје преводилаца, 
посетила је Центар у Сремској Каменици. 
У име Управе за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку 
поздравио их је господин Рашко 
Степановић. Директорка Школе – 
Центра  Биљана Пушкар и њени 
сарадници информисали су госте о 

историјату Средње школе унутрашњих 
послова, о њеној трансформацији у 
савремени центар за обуку полиције, 
новом програму обуке, капацитетима, 
као и текућим активностима. Обилазећи 
Центар, чланови делегације су имали 
прилику да виде реновиране објекте за 
извођење обуке и за смештај полазника 
Центра. 

Размењена су мишљења о мо гућ-
ностима будуће сарадње на плану обуке. 
         Ј. О.

ICITAP
Представници Међународног 

кривично-истражног програма помоћи 
у обуци (International Criminal Investiga-
tiveTraning Assistance Program – ICITAP) 
били су 16. 12. 2010. године у краткој 
посети ЦОПО-у.

– Хвала вам што сте пристали да нас 
видите – рекао је полицијски аташе у 
Амбасади САД у Београду Џејмс Лејн. 
– Ја често спомињем Центар за основну 
полицијску обуку, па сам овог пута довео 
своје нове колеге. Тери Бриџис ради 

у Краљеву и Новом Пазару у оквиру 
помоћи полицијским управама, Мики 
Махони је ангажован на програму за 
борбу против корупције, а са нама је и 
троје наших преводилаца.

Могу да констатујем да се у вашем 
Центру транзиција већ десила и да је 
постигнут напредак у обуци одраслих.

ICITAP континуирано сарађује са 
ОЕБС-ом, настојећи да им се области у 
којима се ангажују не поклапају. 

Ј. Обрадовић

Имали смо прилику да сазнамо да 
се и Школа полиције у Азербејџану 
налази на лепом месту, у близини 
главног града Бакуа, који има око 
9.000.000 становника,  на обали 
Каспијског језера, највећег на свету, 
па га зову и море.

Од недавно се и жене могу бавити 
полицијским пословима, мада, како 
кажу, жене у Азербејџану још увек 
радије бирају нека друга занимања.
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–  Споразум о партнерству потписан 
је 17. јуна 2010. године у Сремској 
Каменици – каже директорка Школе – 
Центра Биљана Пушкар. – Ово је један 
од наших првих корака ка придруживању 
европској породици полицијских 

школа. Циљ нам је да поред јачања 
професионалних капацитета наших 
служби, ради делотворне примене закона, 
уведемо нове наставне технологије – 
учење на даљину са припремљеним 
наставним јединицама за учење прописа 
Шенгенског споразума. 

У сегменту који се односи на учење 
мађарског и српског језика, жеља нам је 

да унапредимо рад граничне полиције 
и полиције у срединама у којима живе 
припадници мањина са једне и друге 
стране границе, чиме се обезбеђује 
заштита темељних људских и мањинских 
права. 

Придружени партнер у Пројекту  је 
Покрајински секретаријат за прописе, 
управу и националне мањине.

Размена полазника сегединске Школе 
полиције и Центра за основну обуку 
полиције у Сремској Каменици, од 29. 
11. до 3. 12. 2010, била је прва активност 
у оквиру програма Инструмент 
претприступне помоћи прекограничне 
сарадње Мађарска – Србија (IPA) у 
области образовања. Директори двеју 
школа, господин Чаба Бардоц и госпођа 
Биљана Пушкар, потписали су у децембру 
2009. године заједнички споразум којим 
су конкурисали за пројекат “Границе 
без препрека” (Borders Without Borders 
или BO-BO), а финансијска средства 
одобрена су у јуну 2010.

Као први корак ове сарадње, из  
Центра у Сремској Каменици  је упућена 
група од 11 полазника 5. класе и по један 
тренер, котренер и  представник Управе 
граничне полиције – Душан  Мићуновић, 
Бра нислав Брдар и Зоран Анђелковић.

У исто време, из сегединске Школе 
полиције 12 полазника и поручник 
Золтан Вучета, тренер модула Послови 
граничне полиције, били су гости нашег 
Центра.

Представници двеју полицијских 
школа срели су се 29. 11. 2010. на 
Граничном прелазу „Хоргош“. Заједно 
су обишли већину радних тачака тог 
прелаза – терминале путничког, теретног 
и транзитног саобраћаја, а потом и 
просторије и уређаје који се користе у 
раду пограничне полиције и царинских 
служби. Приказана им је шема 
организације рада УГП – Регионалног 
центра граничне полиције Суботица. 

Гости из Сегедина
Аутобус из Мађарске стигао је у 

Сремску Каменицу тог дана поподне. 
Од следећег дана полазници из Сегедина 
били су подељени по троје у четири вода. 
Четворо наших полазника 4. класе који 
знају мађарски језик, било је стално 
са њима. Помагали су им да прате 
наставу, али и да успоставе контакте са 
вршњацима. 

– Ја сам могао да бирам предавања 
на која ћу ићи – рекао нам је господин 
Вучета. – Најинтересантнија ми је 
ваша обука у тактичкој кући. Ми 
намамо такву, јер наша школа није тако 
опремљена. У Мађарској постоје четири 
школе полиције, па се новац Владе дели. 

Мислим да је овај систем бољи, да се сви 
полицајци образују у једном центру и да 
уче и знају исто. 

Провели смо овде јако корисну 
недељу. Поред наставе, обишли смо 
станицу полиције у Петроварадину, 
видели рад речне полиције, дружили 
се са домаћинима... Све нам је било 
испланирано, тако да смо имали врло 
мало слободног времена.

– Били смо стално заједно – каже 
Штефаниа Касиба. – Причали смо једни 
другима о својим школама, градовима, 
начину живота. Нас четворо смо били 
неуморни преводиоци.

Нека од нових познанстава вероватно 
ће се наставити и као лична пријатељства 
и кроз будућу пословну сарадњу. Како 
нам је испричала Емеше Тамаш, она се 

Границе без препрека

Прекогранична сарадња са Мађарском
Добили смо средства 
фонда IPA (ИПП)

Полицијској школи из Сегедина и 
Средњој школи унутрашњих послова 
– Центру за основну полицијску 
обуку из Сремске Каменице 
одобрена су финансијска средства 
у оквиру програма Инструмент 
претприступне помоћи (ИПП, или 
IPA – како је скраћеница енглеског 
назива Instrument for Pre-Accession) 
прекограничне сарадње Мађарска 
– Србија, у области образовања. 
Директори двеју школа, господин 
Чаба Бардоц и госпођа Биљана 
Пушкар, потписали су 22. 12. 2009. 
године заједнички споразум којим 
су конкурисали за пројекат “Границе 
без препрека”.
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Границе без препрека

дописује са Анитом Терди. Од  писама 
која су јој стигла од нове другарице, 
посебно је лепо прво, у којем је описала 
своје утиске из Сремске Каменице.  
Дирнуло ју је до суза.
Утисци из Сегедина 

– Како су ми касније испричали 
полазници сегединске школе, програм 
који су они имали овде био је сличан 
оном који су колеге из њихове школе 
припремили за нас – каже млађи полицајац 
1. класе, котренер Бранислав Брдар. –  
Били су јако задовољни гостопримством 
и условима у којима су провели тих пет 
дана. Јако им се допала наша школа, сама 
грађевина, цео комплекс, опремљеност 
учионица, али и вожња чамцем по Дунаву, 
Петроварадинска тврђава, Змајев музеј 
у Сремској Каменици, представа „Сан 
летње ноћи“ у Новосадском позоришту 
и дружење са вршњацима. 

У групи полазника који су  
представљали наш Центар били су 
Душко Сунајко и Душан Ђорђевић. 
Поред тога што што су упознали будуће 
колеге, имали су прилику и да виде како 
се они школују. Испричали су нам своје 
утиске:

–  У Сегедину смо били јако лепо 
дочекани, сви су врло љубазни, водили 
су нас у Будимпешту и цео боравак у 
Мађарској нам је био један незабораван 
доживљај. Ми нисмо били подељени, 
него смо те недеље били једно посебно 
одељење, а сваког дана придружило 
би нам се по двоје полазника њихове 
школе. Биле су нам интересантне и 
разлике између наше две установе. 
Њихова је мања, нема места за смештај 
свих полазника, па ту спавају само они 
који живе далеко. Ако су даље од 100 
км, ноћење плаћају по 40 евра месечно. 
У спаваоницама имају по 9 кревета на 
спрат, а ормани су им на ходнику. Али 
храна им је одлична! 

Са новим пријатељима чују се 
преко скајпа и путем MSN-а. За време 
свог боравка у Мађарској, како кажу, 
споразумевали су се разним начинима, 

а углавном на енглеском, па су схватили 
колико је важно учити стране језике. 

Из Извештаја са путовања
Уторак, 30. 11. 2010. 
После доручка, полазници ЦОПО-а 

су, као и сваког јутра током ова четири 
дана,  присуствовали јутарњој смотри и 
читању дневне запосвести. 

Начелник класе, потпуковник 
Тибор Вереш, представио их је својим 
ученицима и упознао их са начином 
и протоколом смотре у овој школи, са 
начином и дужином трајања школовања 
полиције у Мађарској, те о наставним 
предметима и полицијским вештинама 
са којима се мађарски полицајац упознаје 
приликом обуке. Присуствовали су 

настави из области „Руковање ватреним 
оружјем“ и приказан им је вежбовни 
пиштољ „глок“,  његова примена, начин 
руковања, функција и муниција коју 
користи. Заставник Петер Абрахам и 
официр Ласло Чонки демонстрирали су 
начин употребе пиштоља и начин брзог 
пуњења и безбедног доношења пиштоља 
у положај за употребу. Анализирани су 
и основни појмови о стресу који настаје 
код полицајца током уотребе ватреног 
оружја. Полазницима је саопштено да ће 
на наредном часу учествовати у наставној 
јединици „Употреба ватреног оружја 
- двобој“, током које ће употребити 
„глок“. Свака ситуација је забележена 
видео-снимком, који је  на наредном часу 
анализиран.

У наставку дана смо у пратњи 
подофицира Бете Декање отишли 
до зграде Градске управе полиције - 
Сегедин, где нам је током два наставна 
часа представница управе, капетан 
Анђелика Нађ представила неколико 
одсека у оквиру ове управе: дежурну 
службу, простор за задржавање лица, 
за притвор, издржавање казне затвора 
изречене на основу судске пресуде. 
Демонстриран нам је и поступак 
дактилоскопског евидентирања и 
дактилоскопске регистрације лица у 
просторијама криминалистичке технике.     

Након ручка приказани су видео-
записи уз анализу акивности са часа 
на тему „Употребе ватреног оружја - 
двобој“.

Током предвечерја организован је 
обилазак града и посета „Аква-центару 
Сегедин“.

Полазници из Србије су позвани да 
дају изјаву за локалну телевизију ТВ 
Вароши.     Душан  Мићуновић 

Следећи кораци
– Споразум о партнерству са 

сегединском Школом полиције у 
пројекту “Границе без препрека” 
је један од наших првих корака ка 
придруживању европској породици 
полицијских школа –  каже 
директорка Школе – Центра Биљана 
Пушкар. – Циљ нам је да поред 
јачања професионалних капацитета 
наших служби, ради делотворне 
примене закона, уведемо нове 
наставне технологије – учење на 
даљину са припремљеним наставним 
јединицама за учење прописа 
Шенгенског споразума. 

У сегменту Пројекта који се 
односи на учење мађарског и српског 
језика, жеља нам је да учењем језика 
комшија, унапредимо рад граничне 
полиције и полиције у срединама у 
којима живе припадници мањина са 
једне и друге стране границе, чиме 
се обезбеђује заштита темељних 
људских и мањинских права. 

Тренутно су у току припреме 
за курс мађарског језика за раднике 
Полицијске управе Нови Сад и 
Граничне полиције, који би требало 
да почне у фебруару или у марту 2011. 
године и трајеће шест месеци.

У исто време, колеге МУП-а 
Мађарске учиће српски језик.

Шта је ИПА?
Да ли ће се за 10 година  знати 

шта значе све скраћенице које се 
данас могу свакодневно чути и 
прочитати? Неке од њих могу се 
(барем) двојако тумачити, што често 
доводи до забуне. На пример када се 
помене ИПА, за већину запослених 
у полицији то је Интернационална 
полицијска асоцијација. Иста је 
скраћеница, преузета из енглеског 
језика (па бисмо је морали писати 
латиницом), за програм Ин стру-
мент претприступне помоћи (ИПП), 
односно IPA – како је скраћеница 
енглеског назива Instrument for Pre-
Accession Assistence.

Јасна Обрадовић
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Шта знаш о саобраћају?
Мада је 9. 5. 2010. године била 

недеља, у ОШ «Светозар Марковић 
Тоза» у Новом Саду било је живо и 
узбудљиво. На општинском такмичењу 
и смотри основних школа «Шта знаш о 
саобраћају» деца су показала колико су 
вешта у вожњи бицикла. 

– Ово је већ традиционално, 
41. државно такмичење основаца у 
познавању саобраћаја, – објаснио нам је 
полицијски саветник Раде Богојевић, – у 
организацији Ауто-мото савеза Србије, 
Министарства просвете и Друштва 
наставника техничког образовања 
Србије. МУП је подржао овај својеврсни 
вид обуке деце, а наши полазници 3. 
класе – Ерика Шимон, Радомир Крстић, 
Дејан Сталетовић и Горан Радић, били 
су ангажовани као чланови комисије за 
бодовање. 

Било ми је право задовољство што сам 
био изабран за главног судију такмичења 
и председника комисије за жалбе. 

Након такмичења и смотре, 
организатори су нам се посебно 
захвалили на непристрасном суђењу 
и истакли да смо својим учешћем 
допринели квалитету такмичења.

– Ми смо били на полигону, на 
сваком задатку по један судија, – каже 
Ерика Шимон, 3/6. – Није ми баш било 
лако да будем објективна. Било ми је жао 

малишана кад погреше, али морала сам 
им одузети бодове за сваку грешку. Ипак, 
то је добро за њих. Морају се навикавати 
на све што их чека и у саобраћају, а и у 
животу.                 Ј. О. 

Пракса на Сајму
Мада на овогодишњем, седамдесет 

седмом, Пољопривредном сајму у 

Новом Саду није било тешких задатака, 
то не значи да за полицајце из Подручне 
полицијске управе (ППУ) Нови Сад и 
полазнике 3. и 4. класе Центра за основну 
полицијску обуку није било посла, нити 
да је било лако. 

– Било је мало евидентираних 
кривичних дела  из области имовинских 
деликата, али проблем нам је било 
изуетно лоше време за ово доба године 
– рекао нам је ментор котренер Мирко 
Ћулум. – У оквиру практичног дела 
обуке, наши полазници су провели по 
два дана на Сајму, почетком и крајем ове 

велике, међународне манифестације, која 
је трајала од 15. до 22. маја 2010. године. 
Били су подељени у две смене, а сваког 
од тих дана по четворо их је у цивилу 
радило са оперативним радницима 
задуженим за џепне крађе. У пратњи 
будућих колега, били су ангажовани по 
свим линијама рада полиције. 

Обилазећи их на Сајму, начелници 
обе класе, Миленко Калацун и Лазо 
Ђукић, су запазили да су полазници 
били врло професионални, за шта су их 
похвалили и у управи Сајма и у ППУ 
Нови Сад.               Ј. О.

И маратонци и 
полицајци

На овогодишњем Фрушкогорском 
маратону, 8. 5. 2010, Центар је 
представљало двадесетак полазника 3. и 
4. класе.

– Имали смо једну такмичарску 
екипу од пет чланова, а остали су били 
задужени за обезбеђење – рекао нам је 
Миленко Калацун, начелник Одељења 
за смештај и стандард полазника обуке. 
– Сви су се јако добро снашли. Неки од 
њих су први пут имали прилику да се 
упознају са Фрушком гором и да открију 
да Војводина није само равница.

– Овај маратону је за мене имао 
посебан значај. Осећао сам се као прави 
полицајац! – каже Саша Петковић, 3/1. –  
Баш смо били учили знаке за регулисање 
саобраћаја, па смо имали добру прилику 
да их увежбамо. Мада сам већ био на 
пракси, нисам имао непосредне контакте 
са људима, него сам био у пратњи 
старијих колега. А овде сам цео дан 
провео на окретници аутобуса, окружен 
мноштвом маратонаца. Није било лако, 
али ми је било и јако занимљиво и 
корисно. 

Мислим да је добро што се током 
обуке полазници укључују у различите 
манифестације на којима се представља 
Центар. То је посебан вид праксе. 

Трећа класа је, за непуну годину дана, 
учествовала на Сајму књига у Београду, 
Сајму образовања «Путокази», Бејби 
егзиту, на прослави Дана МУП-а и Дана 
полиције на Макишу – где је Центар 
имао своје промоције. Полазници су 
били ангажовани на обезбеђењу великог 
Пољопривредног сајма, Новосадског и 
Фрушкогорског маратона...

– Пропустила сам само Ноћ музеја, 
Макиш и промоцију 2. класе – присећа се 
Едвина Ћатовић, 3/1. – Сваки од догађаја 
којима сам присуствовала остаће ми у 
врло лепом сећању. Оно што сам у тим 
приликама научила, никако нисам могла 
у току редовне наставе. То су стварно 
незаменљиве прилике. За мене је то било 
пробијање леда, успостављање контакта 
са људима.                Ј. О. 

Освежавајућа обука 
Било је право задовољство, на 

температури од преко 30 степени 
Целзијусових, одлазити два пута дневно 
на пливање. На новом затвореном базену 
у Спортском центру “Слана бара” на 
Клиси, од  21. јуна до 15. јула 2010. 
година, полазници 4. класе Центра су 
похађали обуку у кондиционом пливању  
и спасавању утопљеника. 

– У јутарњим и вечерњим часовима, 
реализована је настава по наставном 
плану и програму, у оквиру осам часова, 
подељених у четири блока – каже 
тренер Стево Кривокућа. – Мој колега 
Драган Поповић и ја смо претходним 

3. и 4. класа
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тестирањем утврдили да од 155 
полазника и полазница, њих  тридесетак 
не уме да плива. С њима је спроведена 
посебна обука, након које су се непливачи 
обучили за полупливаче. 

Своје умеће показали су на полигону 
који се састоји од: спасилачког скока 
на главу, изрона, пливања краул-
техником, зароњавања, роњења у 
даљину, спасилачког хвата „нелзон“ 
и „полунелзон“, као и транспорт 
утопљеника у леђној и прсној техници. 
Услови за извођење наставе су били 
одлични и полазници су били задовољни 
својим резултатима. 

Ивана Лукић, 4/6

На Тврђави
Пошто полазници Центра долазе из 

свих крајева наше земље, Планом рада 
ваннаставних активности предвиђено 
је и  да се упознају са градом у којем ће 
провести годину дана. 

Од 20. до 22. априла 2010. године, 
подељени у три групе, полазници четврте 
класе имали су прилику да виде Градски 
музеј на Петроварадинској тврђави. 

После разгледања експоната Музеја, 
имали су прилику да обиђу Тврђаву и 
упознају се са њеним историјатом. 

– Најзанимљивији су ми били 
подземни ходници – рекао нам је Петар 
Нешковић, 4/1. – Прошли смо отприлике 
један километар. Окружен  мраком, 
замишљао сам војнике који су преко 
нишана гледали кроз пушкарнице у 
дебелим зидовима Тврђаве. Замислио 

сам мирис барута, влагу, хладноћу... 
– За тих неколико сати, колико је 

трајао обилазак знаменитости Новог 
Сада, стекао сам много потпунији утисак 
о граду, него да сам га сам истраживао – 
додао је Немања Јанковић, 4/1. – Ја сам 
из Врњачке Бање и био сам овде само 
на пријемном испиту. Било би лепо кад 
бисмо током обуке отишли бар и на још 
један излет, рецимо у  обилазак околине 
града.                Ј. О.

Саjам аутомобила 
у Новом Саду

На свечаном отварању 10. сајма 
аутомобила “Auto Show – Novi Sad”, 
13. 10. 2010. године, учествовали су и 
полазници 4. класе Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици 
Миљана Полић и Дејан Стаменковић. 

Ову међународну манифестацију 
отворио је Павле Комненовић, 
вишеструки првак наше земље у 
аутомобилизму. Он је препоручио свим 
грађанима да избегну набавку половног 
аута, и да уплате учешће за куповину 

новог, јер је нов ауто најбољи ауто.
Директор Новосадског сајма Горан 

Васић захвалио се свим излагачима, 
којих је било око стотину, што су у години 
када је криза погодила аутомобилску 
индустрију, приказали велики број 
модела и новитета на нашем тржишту. 

- По броју изложених модела овај 
сајам најављује боља времена - рекао 
је господин Васић и свим учесницима 
пожелео да наредне године изложе још 
више модела.

Како је овогодишња изложба 
аутомобила била посвећена безбедности 
саобраћаја на путевима, на отварању су 
присуствовали и представници ЦОПО-а.

Ј.О.

Теслартовци у 
Каменици

Група радозналих и веселих 
малишана провела је једно пре подне, 
7. јула 2010. године, у Школи – Центру. 
Полазници Летњег курса и фестивала за 
децу Тесларт и њихове две организаторке, 
имали су прилику да виде како се постаје 
полицајац.

Током  јула и августа ова летња 
школа организује за децу, али и за 
њихове родитеље, програм који обухвата 
радионице, предавања, концерте, као и 
упознавање и обиласке важних културно-
уметничких институција као што су: 
Матица српска, Градска библиотека, 
Музеј града, Академија уметности. 

– Сви смо први пут у вашој школи, 
мада сам ја већ трећи пут на Тесларту – 
рекла нам је 14-годишња Зорка Ћировић. 
– Видели смо како се постаје полицајац, 
како се овде живи и учи. Чак смо и ми 
имали прилику да учествујемо у једној 
вежби. Јако нам се свидела тактичка 
кућа, спортска хала, библиотека и цео 
овај парк око школе.              Ј. О.

3. и 4. класа

Обраћање полазника Цен тра:
Драги гости, пријатељи Но во сад-

ског сајма,
Поздрављамо вас у име 

Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије и Центра за 
основну полицијску обуку из Сремске 
Каменице.

Стварање савремене демократске 
полицијске службе важан је задатак 
Министарства унутрашњих послова. 
У том смислу, ми, будући полицајци, 
обучени у складу са европским 
стан дардима поступања полиције, 
поштујући нови Закон о безбедности 
саобраћаја, трудићемо се да по бољ-
шамо безбедност на путевима.

Захваљујемо директору Но во-
сад ског сајма, господину Васићу, на 
указаној части, а посетиоцима желимо 
да уживају у 10. сајму аутомобила. 
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Ноћ музеја
Група полазника 3. и 4. класе 

Центра са својим тренерима Стевом 
Кривокућом и Драгославом Илићем 
била је 15. 5. 2010. у београдском 
Музеју спорта и олимпизма на 
посебном задатку.

– Госпођа Марина Милић-
Апостоловић, која је основала Фонд 
«Лаза Костић» и његова је уметничка 
директорка, обратила нам се са молбом 
да се полазници Центра ангажују 
током манифестације «Ноћ музеја» – 
каже Зорка Ловре, задужена за односе 
са јавношћу у СШУП – ЦОПО-у. – Ове 
године се у оквиру ове манифестације, 
а поводом 100-годишњице смрти Лазе 
Костића, промовише и његова спортска 
биографија. Фонд «Лаза Костић» је за 
своју презентацију од Војвођанског 
музеја у Новом Саду преузео Лазину 
штоперицу, коју је чувени песник добио 
на поклон од Гедеона Дунђерског за 
своје тренинге трчања. 

За потребе обезбеђења овог вредног 
музејског експоната ангажовани су 
старешине и полазници од петка, 14. 
маја, када је преузета штоперица која 
се потом чувала у Школи – Центру, а 
затим је сутрадан службеним возилом 
пренета у Београд. 

Поред витрине у којој је била 
изложена штоперица, смењивало 
се по двоје полазника у свечаним 
униформама. Штоперица је потом уз 
обезбеђење враћена у Школу – Центар 
и чувана до понедељка, када је била 
враћена у Војвођански музеј. 

Торта за полазнике
У знак захвалности, за полазнике и 

сараднике у овој лепој акцији, госпођа 
Милић-Апостоловић је направила 
торту. Дошла је у Школу – Центар 25. 
маја, пуних руку. Донела је плакат (на 
којем су и наши полазници) и књигу 
«Лаза Костић и ми – спорт, здравље и 
лепота».

Ј. О. 

Косилица на дар 
Одржавање травњака  у зеленом 

кругу око Школе – Центра, који се 
пружа на близу 15 хектара, од сада 
ће бити много лакше. 

Захваљујући средствима ко-
ја су поклонили Пословно 
удружења увозника пољопривредне 
механизације из Новог Сада (100.000 
динара) и Новосадски сајам (50.000 
динара) купљена је нова прикључна 
машина за кошење траве.

Центар су тим поводом 23. 9. 2010. 
године посетили генерални директор 
Новосадског сајма Горан Васић и 
председник Удружења увозника 
мр Ђорђе Мишковић. Састанку су 
присуствовали и заменик начелника 
Одељења саобраћајне полиције у 
Новом Саду Дејан Милојевић и шеф 
Одсека за саобраћајно-техничке 
послове Зоран Алимпић, с обзиром 
на добру сарадњу ових двеју 
установа са МУП-ом на едукацији 
учесника у саобраћају на путевима 
који управљају пољопривредном 
механизацијом, обезбеђењу по ли-
циј ске пратње таквих возила и свим 
другим ситуацијама у којима се 
укаже потреба.

Господин Васић је истакао да је 
повезаност важних институција у 
граду неопходна. 

– Ми смо поносни на то што 
већ годинама успешно сарађујемо 
са Центром за основну полицијску 
обуку, а ово је само један од начина 
на који изражавамо своју захвалност. 
Надам се да ћемо у наредном периоду 
бити у прилици да још значајније 
помогнемо рад једине установе тог 
типа у Србији – рекао је господин 
Васић.

Мр Ђорђе Мишковић је посебно 
нагласио важност сарадње чланица 

Удружења увозника и Полицијске 
управе Нови Сад, док је директорка 
Центра, госпођа Биљана Пушкар, 
изразила захвалност за донацију, која 
ће у великој мери омогућити боље 
одржавање простора у којем живе и 
обучавају се наши полазници.

Ј. О.

Комшијски фестивал
Први “Комшијски фестивал” 

организовали су у недељу, 26. 9. 2010. 
године на Црвеном крсту у Београду, 

грађани општина Звездара и Врачар 
у сарадњи са локалним кафанама, 
ресторанима и институцијама. 
Циљ ове манифестације је био да 
представи староградске вредности и 
промовише комшијско дружење. Око 
три стотине Врачараца учествовало 
је на десетак уличних догађаја.

– Као део локалне заједнице, и 
припадници МУП-а учествовали су 
у овој занимљивој манифестацији  - 
каже ментор котренер Новак Тунић. 
– Центар је имао свој штанд поред 
колега из Полицијске управе за Град 
Београд. Грађане и представнике 
медија госпођа Зорка Ловре, троје по-
лазника 3. класе и ја, обавестили смо 
о објављивању Конкурса за следећу 
класу, о условима конкурисања као и 
о обуци у Центру. 

– Мислим да су посебно уживали 
најмлађи – рекла нам је Јасмина 
Јоцић 4/6. –  Уживали су цртајући 
кредом по асфалту, коњичка 
полиција им је била јако занимљива, 
а пажњу малишана привукла је и 
наша Бојанка.

Ј. Обрадовић

Били, видели...Били, видели...
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Фестивал оптимизма
Како је ово пролеће било изузетно 

хладно и кишовито, постојала је могућност 
да Фестивал оптимизма буде и други пут 
одгођен. Организатори су ипак имали 
среће, па је тог викенда,  29. и 30. маја 2010. 
године, киша пала тек у недељу увече. 

На Фестивалу познатијем под 
називом Baby exit, који се одржава на 
Петроварадинској тврђави девети пут, у 
«Улици професија» се већ традиционално 
представила и Школа – Центар.

– Наши наступи су веома запажени 
а наш штанд је један од најпосећенијих 

– каже Зорка Ловре, организаторка 
наших наступа на овој манифестацији. – 
Полазници 3. и 4. класе ЦОПО-а са својим 
наставницима и тренерима, информисали 
су посетиоце о својој професији и о 
основној полицијској обуци у Центру, како 
би млађим суграђанима помогли у избору 
будућег  занимања. Приказали су различите 
технике самоодбране и показали део опреме 
полиције опште надлежности. 

Ову манифестацију посећују и деца 
предшколског узраста, па смо им и овог 
пута помоћу Бојанке упутили поруке које 
се тичу њихове безбедности. Малишани 
су  имали могућност да бојећи цртеже из 
Бојанке «заслуже» своју Бојанку. Дружећи 
се са нашим полазницама и полазницима 
као и са ликовима из Бојанке, малишани 
упознају полицајце као своје пријатеље и 
заштитнике.

Ове године су са нама на Фестивалу 
учествовали  и припадници Жандармерије.

– Малишани су заинтересовано пратили 
наступ наших спортиста и униформисаних 
полазника – рекао нам је Драган Поповић, 
тренер одбрамбених вештина. – Имали смо 
неколико сценарија у којима су приказане 
готово реалне ситуације, сличне онима 
са каквима се полицајци срећу на терену: 
напад изгредника, везивање, привођење, 
обавештавање колега... 

Мој колега Драган Шкарић и ја смо 
са полазницима припремали програм за 
Беби егзит три недеље. Већина њих пре 
доласка у Центар није тренирала борилачке 
вештине, а желели смо да се на најбољи 

начин представимо публици.
Поред онога што смо припремили, мало 

смо и импровизовали. Прилагодили смо се 
публици и пустили децу да сама испробају 
употребу средстава принуде – средстава за 
везивање («лисица») и палица. Пустили 
смо их да сами осете како то може да боли. 

Дружећи се овако са полицијом, деца 
престају да је се плаше и уче се да изаберу 
прави пут. То је важно развијати код њих од 
малена.                   Ј. О.

Дечијa недељa
Девојчице и дечаци које занима шта 

све раде полицајци, имали су прилику да 
сазнају нешто више о томе од 7. до 9. октобра 
2010. године, током трајања манифестације 
“Амбициозно одрастање”, у Спортском и 
пословном центру “Војводина” у Новом 
Саду.

– На овој занимљивој изложби и мини 
сајму, која је одржана у оквиру планетарног 
догађаја «Дечије недеље» представљен 
је и Центар, основна полицијска обука и 
популаризована професија полицајац. – 
рекла нам је Зорка Ловре, организаторка 
нашег наступа на овој манифестацији. 

Чланови Криминалистичке секције су у 
оквиру радионичарског дела манифестације 
показали рад полиције на месту догађаја, 

чување трагова, узимање отисака и показали 
део опреме коју полиција користи на тим 
задацима. У реализацији су учествовали 
полазници 4. класе Центра и тренери 
Одсека за област сузбијање криминалитета 
Александар Гајић и Бојан Величковић. 

– За нас, чланове Секције, било је 
најзанимљивије дружење са децом – каже 
Ивана Лукић 4/6. – Хтели су све да знају: 
о дрогама, о узимању отисака, обезбеђењу 
трагова... Било је лепо и корисно, али нам 
се чинило да је јако кратко трајало.

Посетиоцима и учесницима ма ни-
фе стације наши полазници су делили 
информативни и едукативни материјал. 

               Ј. О.

Дани саобраћаја
Интернационални дани саобраћаја 

били су организовани на Факултету 
техничких наука – Одсек за саобраћај, 
у Новом Саду, 22. и 23. октобра 2010. 
године. 

– За нас је то била још једна прилика 
да се представи професија полицајац 
и Центар – каже главни полицијски 
инспектор Милан Илић. - Студентима 
Факултета и ученицима Средње 
саобраћајне школе, професорима и 
новинарима одговарали смо на питања 

о условима уписа и обуци у Центру, као 
и о могућностима запослења у МУП-у 
након дипломирања на Саобраћајном 
факултету. 

- ЦОПО је учествовао у овој 
манифестацији другог дана. Те суботе 
око нашег  информативног штанда у 
холу ФТН-а, а касније и на простору 
полигона, било је много заинтересованих 
посетилаца и представника медија 
– рекао нам је полицијски саветник 
Раде Богојевић. – Демонстрирали смо 
безбедно заустављање возила, службену 
професионалну комуникацију са возачем, 
контролу присуства алкохола у организму 
возача као и контролу исправности 
светлосно-сигналних  уређаја. Били смо 
задужени и за обезбеђење полигона. 

Ђаци, студенти и професори из 
Србије и из иностранства, људи којима је 
саобраћај професија, имали су прилику 
да се упознају са иновацијама, будућим и 
садашњим правцима развоја саобраћајне 
индустрије и поштанског саобраћаја.

Учешће Центра у овој манифестацији 
организовали су Раде Богојевић, Милан 
Илић и Зорка Ловре уз ангажовање 20 
полазница и полазника 4. класе.

Ј.Обрадовић

Били, видели...
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– Полазници 5. класе били су на 
обуци у Наставном центру “Кула” 
по највећој зими ове године – каже 
полицијски саветник Жељко Секу-

лић, начелник класе. – Баш тих дана, 
од 23. 1. до 3. 2. 2011, температура је 
била и до - 16 степени Целзијусових. 

И поред тешких услова, свих 116 
полазника, од којих су 27 девојке, 
успешно су савладали обуку, која 
се састоји из три области. То су: 
руковање полицијским оружјем и 
гађање пиштољем ЦЗ-99 и АП М-70, 

практичне ситуације из полицијских 
овлашћења и употребе средстава 
принуде и кондиционо пливање и 
спасавање утопљеника. 

– На стрелишту смо проводили 
по цео дан, а имали смо и ноћно 
гађање пиштољем – испричао нам 
је полицијски саветник Бранислав 
Димитријевић. – Само чај нас је 
спасавао! На таквој хладноћи, 
не може се довољно пажљиво 
размишљати о ономе што се учило 
овде, у Каменици. Мисли се само 
о томе како да се што пре склони у 

топлу собу. Ефикасност наставе је, 
наравно, већа у бољим условима.

Поред хладноће, проблем су нам 
били и пиштољи. Било их је само 
40, кварили су се, а нисмо имали 
резервних делова. 

Ипак, постигли смо добре 
резултате. Александар Николић из 
2. вода, остварио је максималних 60 
погодака. Само у 1. класи био је још 
један такав.

– Занимљиво је да је већина 
девојака била боља од момака! – 

каже главни полицијски инспектор 
Миодраг Машуловић. – У почетку су 
им дрхтале руке. Скоро све су први 
пут држале пиштољ. Али кад су се 

ослободиле, биле су 
јако добре.

Свих 16 тренера 
су задовољни и кажу 
да је обука прошла 
добро. 

Пета класа је 
из Куле отишла на 
праксу. Полазници 
ће провести пет 
недеља у подручним 
полицијским упра-
вама у својим мес-
тима.

Ј. Обрадовић

5. класа

Зима, зима! 
Спремају се за Сегедин
Размена полазника сегединске 

Школе полиције и нашег Центра, 
била је први корак сарадње ових 
двеју установа у оквиру програма 
Инструмент претприступне по-
моћи прекограничне сарадње 
Мађарска – Србија (IPA) у 
области образовања.

Крајем прошле, 2010. године у 
сегединској Школи била је група 
од 11 полазника 5. класе.

– Слдећа група ће ићи 14. 
марта ове године – рекао нам је г. 
Секулић. – Интересовање је јако 
велико, па смо 12-так полазника 
изабрали по успеху, понашању и 
знању енглеског језика.
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Од нашег полазникаОд нашег полазника ИзложбаИзложба

Школовање у Центру за основну полицијску обуку је завршено. 
Промоцијом 2. класе, звање полазника заменили само звањем младих 
полицајца. Тим чином завршено је још једно поглавље у нашим 
животима. Заједничко учење, дружење и обуку оставили смо у кругу 
школе у Сремској Каменици, али никако нећемо дозволили да падну у 
заборав. Нећемо моћи. Иако сам почео да радим, Центра, професора и 
другара радо се сећам и причам старијим колегама о искуствима које 
сам „горе“ стекао. 

   Мислио сам да се радни дан завршио, када ме 
је изненадио неочекиван позив са Белог двора да као 
прворангирани у другој класи представљам Центар.

   Тај 21. јун 2010. године, био је значајан како за 
мене, тако и за моје професоре, школу и саму службу. 
Велика је част и задовољство, међу 500 најбољих 
ученика из целе Србије, представљати једину установу 
у Србији која образује кадрове за једно изузетно тешко 
и одговорно занимање. Велику подршку у томе пружила 
ми је директорка Центра, главни полицијски саветник 
Биљана Пушкар, која ми је пренела део искуства са 
ранијих пријема. Са нама је био и ментор  координатор, 
самостални полицијски инспектор Александар 
Рисимовић, чији су ми савети и подстицаји омогућили да 
се нађем на Двору.

   Пријем код Његовог височанства био је заказан за 
17.30 часова. Већ по уласку, дочек на црвеном тепиху и 
речи добродошлице особља Двора оставили су утисак 
топлине и поштовања. Свечаност је почела интонирањем 
државне химне. Нисам био изненађен. Одмах сам стао 
мирно. Јасно се чуо звук мојих потпетица, поздрав 
застави. Рука високо на челу, поносит поглед и смешак 
задовољства.

   Тада се престолонаследник Александар Карађорђевић обратио 
гостима захваљујући се на доласку, а нама, ученицима, честитао је на 
труду и исказаном успеху који смо постигли у току школовања. Уследио 
је тренутак због којег су сви дошли, тренутак који су сви нестрпљиво 
чекали – излазак пред престолонаследника и лице јавности. Чуо сам 
своје име и име своје школе. Имао сам утисак да је одјекнуло двором. 
Пришао сам престолонаследнику и војнички га поздравио. Са осмехом 
је отпоздравио. Још једном ми је честитaо и пожелео успеха у даљем 
раду. 

   После церемоније, прилазили су ми родитељи, ученици, колеге и 
многе друге, чак познате јавне личности. Честитали су ми, распитивали 
се о условима уписа и обуци у Центру. Многи су желели да се сликају 
са мном. 

   Бити на оваквом месту и са свим тим људима представља изузетну 
сатисфакцију. Посебно задовољство ми је било што ја на том пријему 
нисам био сам. Са мном су били и моји командири, професори, класићи, 
биле су колеге из службе, били смо сви заједно.                          

Нинослав Пејчиновић, 2/1

– Први пут ове године Дан Дунава је прослављен и у Сремској 
Каменици. ЈП Национални парк Фрушка гора, Месна заједница Сремска 
Каменица и СШУП – ЦОПО били су укључени у обележавање ове 
интернационалне манифестације. Учешћем заинтересоване јавности, 
струковних и других удружења грађана, владиног и невладиног 
сектора, од локалног и регионалнпг значаја, као и многих приватних 
и државних образовних установа, овогодишња прослава Дана Дунава 
у Сремској Каменици, чија је тема била Активно за реку Дунав, 
посвећена је стварању мреже пoштoвалаца Дунава – рекла је Даниела 
Стојковић Јовановић, председница НВО Свет и Дунав. – Овогодишње, 
седмо, обележавање овог празника је посебно и због чињенице да је 
Интернационална комисија за заштиту реке Дунав мапирала Сремску 
Каменицу као насеље од специфичног значаја у процесу развоја 
Дунавске стратегије.

У склопу обележавања 
празника Дунава у сарадњи 
наше Школе – Центра и НВО 
Свет и Дунав постављена је 
29. 6. 2010. у приземљу наше 
школске зграде и међународна 
изложба Панта реи (све тече), 
двоје сликара из Бугарске, 
Богдана Александрова и 
Катерине Дулгерове. На 
основу сателитских снимака, 
господин Александров 
је користећи природне 
материјале и необичну методу 
распршивања боје, кроз своју  
призму представио шест 
различитих градова на обалама 
Дунава.

– Градови поред река су 
особени, имају посебну душу. 
Огледајући се у води, они 
постану сујетни, као лепе жене, 

и увек би хтели да буду најлепши – рекао нам је реномирани бугарски 
сликар. – Техника којом радим нема пресудан значај. За мене она јесте 
нова, али ми је важнија била идеја да повежем низ градова које иначе 
спаја ова моћна река. На мојим сликама нема Београда, јер гледајући га 
на интернету, нисам био сигуран која је од његове две реке Дунав, а која 
Сава. На неким следећим платнима могао би се наћи и Нови Сад. 

Млада сликарка Катерина 
Дулгерова представила се двама 
циклусима. Централна тема једног 
од њих је њен аутопортрет. Други 
представља папиларне линије, 
карактеристичне за сваког човека. 
Представљене на мањим форматима, 
као капи воде које јесу целине свака 
понаособ, али у једном низу,  оне теку 
као река.                      

Посебност заједничког рада 
ово двоје уметника је примењена 
уметност кроз рад са особама са 
инвалидитетом и децом која болују 
од аутизма. Током изложбе био је 
емитован и документарни филм 
посвећен овој теми.

Богдан Александров поред слике 
коју је поклонио Школи – Центру

Ј.О.

Са Белог двора
Из Горњег Милановца, преко 

Сремске Каменице...

Дан Дунава
Први пут 

у Сремској Каменици
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Некадашње богате породице градиле 
су дворце и летњиковце у Војводини 
током 18, 19. и почетком 20. века. 
Ове грађевине зидане су различитим 
стиловима и припадају прелазном 
периоду од барока до класицизма. Данас 
у Војводини има педесетак оваквих 
двораца и летњиковаца, од којих су неки 
у изузетно лошем стању, док су неки 
претворени у изложбене просторе или 
хотеле.

Бечеј, Фантаст
Породица Дунђерски је крајем 17. 

века дошла у Војводину. Легенда каже 
да је Аврам Дунђерски тада радио као 
надничар, све док није на својој њиви 
ископао ћуп са златом. Његов син Гидеон 
успео је да увећа породично богатство и 

да купи имање код Бечеја, које је оставио 
у наследство сину Богдану. Најлеши 
дворац Војводине, Фантаст, грађен је од 
1919. до 1923. године. Торањ и четири 
куле су грађени у стилу неоготике, а 
свечана сала и оба главна улаза у стилу 
неокласицизма. Малу капелу, сазидану 

у неовизантијском стилу, осликао је 
чувени сликар Урош Предић, велики 
пријатељ Богдана Дунђерског. Поред 
дворца је и ергела која је у то доба 
имала 1400 коња. Највећи војвођански 
велепоседник, Богдан Дунђерски умро 

је 1943. године, и како се није женио 
и није имао наследника, своје имање 
завештао је Матици српској. Дворац је 
1983. године претворен у хотел. Добио је 
име по коњу Фантасту, најбољем којеg је 
ергела Богдана Дунђерског одгајила.

Ечка
Овај каштел подигла је породица 

Лукач, која је овде направила пивару 
и ергелу коња. Отварању каштела 30. 
августа 1820. године присуствовао је 
гроф Естерхази, који је са собом довео  
деветогодишњег дечака, виолинисту, 
који је ту имао први јавни наступ. 
Дечак се звао Франц Лист. Становници 
каштела су били страствени ловци, те 
су поседовали вредну збирку ловачких 
трофеја и оружја. У близини каштела 
породица Лукач је подигла цркву у 
којој се чувају велике оргуље и вредна 
дела Јозефа Гојгнера и Ван дер Вена. 
Франц Фердинанд је често долазио овде. 
Наводно се тајно венчао са својом женом 
Софијом у цркви поред каштела. Током 
1. и 2. светског рата дворац је горео, па је 
вредна збирка ловчких трофеја и оружја 
уништена или разграбљена. Ово здање 
претворено је данас у хотел за ловце. 

Дворац Капетаново
Дворац Капетаново саграђен је 

1904. године, у Банату, северно од 
Вршца, код Старог Леца. Саградио га је 
земљопоседник Бела Ботка, који је због 
дугова у које је запао био приморан да 
прода дворац. Наводно, његова супруга 
није могла да преболи губитак дворца 
и због тога се убила. Након њене смрти, 
легенда каже, прамен плаве косе дуго 
је облетао око замка, а сваке године на 
Светог Илију,  у једној од соба замка 
појављује се жена дуге плаве косе која 
гледа у банатску равницу. Легенда живи 
и данас, па косци  на косама и грабуљама 
око замка, понекад нађу прамен плаве 
косе. Дворац је купио један домаћи Немац 
и поклонио га својој кћери у мираз, која 
се удала за Милана Капетанова, по коме 
се овај дворац данас зове Капетаново. 
Дворац је зидан мешавином стилова, 
са мноштвом романтичко-готичких 
и класицистичких елемената, у духу 
средњовековног замка.

Кулпин
Дворац је зидала  породица 

Стратимировић, а касније га је купио 

Ђорђе Дунђерски. Овај крај је познат 
по узгајању хмеља и сирка, па је ту 
било огледно пољопривредо добро. 
Данас је дворац претворен у музеј 
породица Стратимировић и Дунђерски, 
а у зградама економије налази се 
Пољопривредни музеј у коме је изложена 
стара пољопривредна механизација, и 
јединствена поставка метли од сирка. 

Хајдучица
Не знају се тачни подаци о зидању 

овог дворца. Претпоставља се да га 
је Дунђерски купио 1901. године и 
преуредио, уводећи купатила и парно 
грејање, да би га поклонио у мираз кћери 
Олги. Око дворца је прелеп храстов парк, 
а некада се на улазу у њега, налазила 
огромна печурка лудаја и веровало се 
да онај ко прође испод њене сенке губи 
способност да сања. На позив Лазара 
Дунђерског, из далеке руске степе, дошао 
је сликар Јатан, да би осликао салон 
дворца. Године су пролазиле, али сликар 
није имао надахнуће да слика. Према 
легенди, сликар је шетао поред језера иза 
дворца, када је зачуо да му језеро говори: 
«Умочи четкицу у моју воду и сликаћеш 
најлепше слике». Сликар умочи четкицу, 
па оде по платно и штафелај. Када се 
враћао према језеру није ни приметио 
да је прошао испод сенке печурке лудаје. 
Почео је да слика прелепе слике, али 
је изгубио снове. Схватио је да је дао 
превелик залог језеру и заувек побегао 
одатле. Ово језеро и данас постоји иза 
замка, око њега је стари парк, а у замку се 
чува део намештаја Лазара Дунђерског, 
неколико Јатанових слика, и кревет у ком 
је сликар почео да губи снове.

Дворац Соколац
Дворац је изградио Лазар Дунђерски 

крајем 19. века и поклонио га кћерки у 
мираз. Лазар Дунђерски је био страствен 
коцкар, и према легенди, једном је на 
картама изгубио дворац и имање око 
њега. Противник му је дао необичну 
понуду. Све ће му вратити, ако једним 
пуцњем из пиштоља погоди јабуку 
на глави своје супруге. Дунђерски је 
прихватио понуду, нанишанио, погодио 
јабуку и повратио дворац и имање. 
Данас је Соколац у веома лошем стању 
и затворен је за посетиоце, а у њему се 
налази портрет Ленке Дунђерски, велике 
љубави чувеног песника Лазе Костића.

Припремила Весна Ковачевић

Упознајте...

Дворци Војводине
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Бивши ђак

Др Саша Мијалковић, 26/1
Неизбрисивих 1357 дана

Дуго нисам био 
начисто с тим да ли 
сам тог сунчаног и 
прохладног 28. ав гу-
стовског јутра, давне 
1993. године, ја ушао 
у Каменицу, или је она 
ушла у мене. Тада ми 

се испунио дечачки сан о плавој униформи. 
Мислио сам да је никада више нећу скинути. 
Међутим, тај део сна ми се није остварио. 
Шта се све догодило?

   У соби 127 интерната П+2, изнад 
СФО сале, затекао сам запис на кревету у 
којем ћу спавати наредне четири године. 
Још увек га се сећам: „0000 ноћ. Сутра – 
класа вољно! Пилићи, желим да и ви то 
доживите!“. „Хоћемо ли и ми то дочекати?“ 
коментарисали су моји цимери. Био сам 
тако мали, у тако великој Школи. Тог јутра 
сам схватио да више не живим исти живот, 
и да се он дели на онај пре одласка у Средњу 
школу унутрашњих послова, и на онај после 
тога. Почео сам да бројим дане.

   Брзо сам навикао на бројне обавезе, 
дежурства, редарства, пожарства и стражу, 
који нису остављали простор за тугу за 
породицом, пријатељима и родним крајем. 
Слободно време проводили смо дружећи се, 
уз шалу и песму. Учествовали смо у раду 
бројних секција. Радо се сећам догађаја са 
секције џуда, самоодбране, криминалистичке 
и фото-секције. Склопили смо пријатељства 
за цео живот. Најбоље пријатеље стекао сам 
управо у Каменици.

   Често се сетим дружења са цимерима, 
догађаја са наставе, са школских одмора у 
дугачким и високим ходницима, јутарњих 
постројавања и смотри у великом дворишту, 
чишћења снега и кошења траве по кругу 
Школе, обуке у вожњи за „А“ и „Б“ категорију... 
Од свега смо најтеже доживљавали јутарњу 
гимнастику, а највише смо волели викенде 
и одласке кући. Презирали смо пасуљ и 
паштете у конзервама. Волели смо кајгану са 
војвођанском сланином,  печену пилетину и 
телеће печење у кромпир пиреу.

Иако су нам, као сваком младом човеку, 
обавезе тешко падале, били смо фанатично 
одани будућој професији. С нестрпљењем 
смо ишчекивали и још увек памтимо 
задуживање оружја, прва гађања из „тетејца“ 
и аутоматске пушке, логоровање на Фрушкој 
гори, праксу у матичним секретаријатима 
унутрашњих послова, увежбавање стројевог 
корака за промоцију класе, бацање шапки 
на промоцији... Онога што је било најтеже, 
данас се присећамо са осмехом.

Последњих десетак ноћи нашег 
школовања провели смо певајући под 
прозорима интерната у којима су били 
смештени кадети млађих разреда. Напокон, 
после 1357 избројаних дана, дошла је 

и наша „0000“ ноћ. „Дочекали смо“ – 
прокоментарисали смо присећајући се 
нашег првог дана у соби 127. Било је време 
да и ја нешто напишем онима који ће у исту 
собу ући после мене. Отворио сам врата 
свог плакара и са унутрашње бочне стране 
написао: „Пиле, када ово будеш читао, ја ћу 
бити академац. Желим да се и теби то што 
пре догоди“.   

   Промоција класе је догађај који ћу 
памтити док сам жив. Добио сам Вукову 
диплому (мислим да фотографија још 
увек стоји на главном улазу у Школу, у 
витрини, на десној страни ходника) и прве 
еполете са ознаком „полицајац приправник“.  
Распоређен сам на дужност у Полицијску 
станицу у мом родном Пироту, добио сам 
службену значку и службени пиштољ. Цео 
свет је био мој, а ја сам био „свој“.

   Као што сам записао на зиду плакара 
у соби 127, убрзо сам постао питомац 
Полицијске академије у Београду. Каменица 
ми је помогла да студије завршим са знатно 
мање труда него колеге из других средњих 
школа. Академију сам завршио пре рока, као 
најбољи студент у њеној историји. То ми је 
омогућило да каријеру наставим као асистент 
у Полицијској академији, на предмету Основи 
безбедности. Касније сам магистрирао, 
докторирао, изабран за наставника у звању 
доцента безбедносних наука, руководио 
смером Национална безбедност – тероризам 

и антитероризам специјалистичких 
студија Академије, дао више од тридесет 
интервјуа за електронске и писане медије 
о сету савремених безбедносних проблема, 
изводио наставу на курсевима за полицајце 
и војне обавештајце, био члан неформалне 

консултатитве групе председника Републике 
Србије за решавање проблема националне 
безбедности, написао 8 књига и више од 70 
научних радова, стекао статус истакнутог 
младог научника и од Министарства за науку 
и технолошки развој оцењен највишом А1 
категоријом научника, руководио једним и 
предложен за руковођење другим научним 
пројектом министарства надлежног за науку, 
предавао у Високој школи унутрашњих 
послова у Бањој Луци, учествовао у бројним 
радним и експерстким групама...

   Увек и свуда поносно истичем да 
сам ученик Средње школе унутрашњих 
послова у Сремској Каменици. Иако није 
професионално, другим очима посматрам 
и своје студенте који су завршили Школу. 
И радо се у њу враћам, и данас, као и док 
сам био студент Академије. И радујем се 
сваком сусрету са својим некадашњим 
наставницима и командирима. Иако сам 
стекао диплому официра полиције, увек сам 
се декларисао као полицајац. На улици се 
увек окренем за полицајцем и са сетом га 
загледам. Зато сам тешко преболео губљење 
статуса овлашћеног службеног лица, враћање 
службене значке и службеног пиштоља. Они 
који нису били каменички ђаци рекоше да 
наставници у високом полицијском школству 
нису полицајци. 

   Данас ми школа не делује тако велика 
као првог дана. Можда сам ја порастао, 
а можда се и она „смањила“. Болно сам 
преживео њену реформу. Иако моје Каменице 
више нема, биће је док је нас који је се са 
радошћу сећамо и који гајимо успомене 
на њу. Зато у мојој канцеларији на зиду 
стоји постер са зградом Школе, на столу је 
албум са фотографијама из дана које сам у 
њој провео, а у сновима ми се често враћају 
сцене из школских дана. И знам да, иако сам 
ја изашао из Каменице, она из мене никада 
неће. Знам да нема добре српске полиције 
без добре старе Каменице и да многи који у 
њој нису учили не знају шта су пропустили.
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После 20 година, 20. класа се у суботу, 
5. 6. 2010. године,  окупила први пут! 

– С радошћу, сваког маја и јуна, 
примамо наше бивше ученике – казала 
је директорка Школе - Центра Биљана 
Пушкар, на годишњици матуре ове класе. 
– Колико давно сте ви седели у школским 
клупама, ја јако добро знам, јер сам дошла 
у Школу само пола године после вас. Од 
тада су се овде догодиле многе велике 
промене. Некима од вас је то познато, 
јер нам помажу и сарађују с нама. Када 
смо 2005. добили налог Владе Републике 
Србије и МУП-а да морамо кренути у 
реформу Школе, урадили смо прво једно 

истраживање на основу којег смо добили 
профил пожељног полицајца. Наставни 
план и програм министар унутрашњих 
послова је потписао 2007. године. 
Држава и Министарство  помогли су нам 
да опремимо Центар – тактичку кућу, 
филмску стрељану, школску зграду... 
Интересовање за упис у Центар је заиста 
велико. За 120 места у првој класи, 
конкурисало је преко 5.000 кандидата!

Ви се нисте  школовали у таквим 
условиму, какве сад имамо, а кад сте 
почели да радите, низале су се тешке 
године.

У име Организационог одбора за 

прославу годишњице матуре, своје 
класиће и све присутне је поздравио Дејан 
Живаљевић, помоћник начелника Управе 
полиције МУП-а и позвао их да минутом 
ћутања одају пошту свим погинулим 
и умрлим колегама, професорима, 
командирима...

Стари другови отишли су на још 
један час одељењског старешине, 
фотографисали се и обишли круг своје 
некадашње школе. Остатак поподнева 
провели су у ресторану Центра, дружећи 
се уз музику и разговор.

Ј. Обрадовић

20. класа20. класа

Реновирање
Јак мирис боје је изветрио, 

скеле су склоњене, мајстори 
отишли. Ходник на другом спрату 
је синуо.

– Током 2010. године смо 
успели да реновирамо на другом 
спрату једну учи оницу и ходник 
који је дугачак 135m – рекла 
нам је начелница Одељења за 
заједничке послове Соња Ја ков-
љевић. – И ови радови су из ведени 
захваљујући нашим донаторима. 
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Годишњица матуре

Следеће суботе, 12. 6. 2010. године, 
на 10-годишњици матуре, састала се 29. 
класа.

– Многима од нас је било 
најинтересантније на ЧОС-у – рекао нам 
је Бранислав Брдар, котренер Центра 
у Одсеку за полицијска овлашћења. – 
Седећи у клупама које више нису исте 
као наше, опет смо се осећали као ђаци. 
Имали смо осећај да смо исти као пре 10 
година, да нисмо ни одлазили.

Наша је генерација прошла кроз 
сито и решето! Били смо при крају треће 
године када је почело бомбардовање. 
Правац из клупе, кренули смо да радимо 
као прави полицајци. То нам је признато 
као логоровање. 

Ми смо били последња класа која је 
у трећој години држала стражу, што су 
после нас преузели радници тадашње 
Полицијске станице за обезбеђење 
објеката. 

Били смо и последња класа која 
се хранила у школској згради. Ту је 
сад ученички клуб. Кад смо дошли 
на промоцију, ручали смо у новом 
ресторану.

На овај сусрет нису сви дошли, а 
онима који јесу, било је изузетно драго 
што су имали прилику да проведу још 
један дан у својој школи.

Ј. Обрадовић

20. класа 29. класа29. класа

Овог пута су то били Нафтна ин-
дустрија Србије (2.700.000 дин.) 
и Србијагас (1.000.000 дин). 

Сад је остао још трећи спрат 
– ходник и две учионице. За те 
радове немамо више пара.

Завод за заштиту споменика 
Вој водине консултујемо прили-
ком адаптације фасаде, а уну-
трашње радове сами и ос-
мишљавамо и плаћамо. На-
дамо се да ћемо успети да 
обезбедимо средства за наставак 
реконструкције школске зграде. 

Ј. Обрадовић
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Из Пеђине сваштаонице

Парагово, насеље на обронцима 
Фрушке горе. Живим учаурен 
скромним животом, окружен 
породицом. Јутарњa кафа у 
нископланинској oази манастира, 
часних сестара, зеленила и коза. 
Свеж мирис балеге разгони мирис 
бензина.

Будим дете из сна. Распарчавам 
његове снове хладном изворском 
водом, доводим га у свет који не 
милује као отац и не воли као мајка. 

– Хајде, идемо у школу, буди се...
Ауто поскакује по неравнинама и 

помера ми дете на задњем седишту 
као камен у бубрегу. Фрушка гора 
има једну кривудаву змију која лута 
између планинског масива, и изгледа 
као подерана кошуља. „ТАТА!“ Чуо 
сам гласа детета. Око је ухватило 
на ретровизору делић његове косе и 
јурнуло на огроман шлепер испред 
аута, који је требало да буде смрскан. 
У њему смо били нас двојица. Отац 
и син. Машина од 20 тона је јурила 
право на нас. Рефлекс нагло окрену 
волан десно, док кроз зену пролази 
цео живот, распарчан. Да избегнем 
крај, упао сам у рупу која је зевала 
посред пута као да чека да ме ту 
сахрани. Нешто је ужасно пукло 
испод кола. Подивљао, ауто се 
бацао лево-десно. Очи су ми остале 
приковане за ретровизор. Видео сам 
сличице: рађање сина, цепање мајице, 
гађање јастуцима,  коса моје жене...  
Стали смо. Врисак! Рекли би људи 
– важно је да смо живи. Ауто више-
мање. А тада се зачуо тресак иза 
нас. Возач белог “голфа” је покушао 
да ме заобиђе насуканог крај пута, 
треснуо у једну од рупа и ударио у 
нас. “Голф” је цикнуо, оставио парче 
неке пластике иза себе и стао. Још 
тренутак па би ме будили из коме. 
Тренутак да све птице заувек одлете 
са Фрушке горе,  небо се вековно 
замрачи, лопте у дворишту стану у 
бесмислу. Малено биће на задњем 
седишту умало нисам претворио у 
млевено месо исечено лимом. Видео 
сам лепо лице моје жене у болу. Е, 
ту ми је пукао филм! Они и њихови 
путеви! Ако сам ушао у 21. век са 

“смедеревцем”, не морам у 22. у 
ковчегу. Када сам отворио врата да 
изађем неко ме грубо ухвати за врат. 
Опалио сам га пун беса и сломио 
шаку. Возач “голфа” се занео и пао 
у рупу на путу. Запомагао је да не 
зна да плива. Радвојим зубе, скинем 
се и скочим у рупу. Кроз пар минута 
извукао сам га на обалу пута. 
Запалио сам цигару која је пукла 
на пола. Возач “голфа” је тражио 
једну. 

– Богами су велике ове рупе!
– Богами јесу! – рекох. 
– Мени је свега преко главе! Дође 

ми да минирам цео пут – рече он.
Убрзо до нас дотрча избезумљени 

пецарош који је ловио сома у једној 
од ударних рупа. Када није успео да 
нас убеди да одемо до болнице, стао 
нам је уваљивати рибу. Одбили смо, 
иако је параговски сом из путбарица 
цењен на Парагову. 

Возач голфа је урлао:
– Дневно овуда пролазим пет 

пута! Сав ми се ауто расклиматао! 
Минираћу пут, мајке ми! 

– И ја. Чекај, имам бољу идеју! 
Пођи са мном. 

После пива и договора, завршили 
смо у грађари, решени да средимо 
тај пут, док он није средио нас. Он је 
имао пет излетања због рупа, ја три. 
Узели смо 10 џакова цемента и кубик 
шљунка и бацили се на посао. 

Пред зору смо поставили 
саобраћајне светлосне знакове 
“радови на путу”, скренули саобраћај 
и отишли.  

Јоооој, сутра белаја! Новинари, 
полиција, министар саобраћаја, козе, 
краве, магарци са Парагова... Неко 
преко ноћи зезнуо параговски пут! 
Чуј пут!? То није видело пут, колико 
ни ја море. Људи нису могли да 
верују. На сред пута је била огромна 
маса брдовитог бетона. Требаће им 
гомила радника и тешких машина 
да разбију бетон. Да не говоримо 
о саобраћајном колапсу. Све је то 
на крају добро испало. Нас нису 
ухватили, али кроз пар дана Парагово 
је најзад добило лепо асфалтиран 
пут. 

Још увек живим у насељу на 
обронцима Фрушке горе, учаурен 
скромним животом, окружен 
породицом. Син ми је сам устао. Већ 
спреман на српске путеве, обукао 
је панцир и ставио шлем. Сви смо 
се међусобно можда последњи пут 
изљубили и кренули – ко на посао, 
ко у школицу. Требало нам је десетак 
минута лагане вожње. Пут нисмо ни 
осетили. Видели смо чуваре који 
су направили кућицу поред пута и 
чували га од вандала. Био сам поносан 
на себе. Жена ме је пољубила. Када 
сам хтео да јој кажем колико је волим, 
ауто је упао у заседу. Пар возила - 
“ситроен” и “шкода”, испаљен са 
врха улице, промаши нас. Картер је 
остао иза мене и уље је журило да 
га стигне. Треснули смо у банкину 
и били опкољени успаниченим 
пролазницима. Група ватерполиста 
из Руме, која је ту имала тренинг, 
изашла је из базен-рупа Отвореног 
центра за ватерполисте у Каменици 
и посматрала нас, онако у гаћицама. 
И тада је све стало. Или можда није? 
Сустигао ме је од позади бели “голф” 
и сатерао жмигавце у гепек! Мени 
главу о управљачку плочу. Тренутак 
вечности... и онда нека рука отвори 
моја врата. Испод слупане аркаде, 
кроз крв, успео сам да видим познато 
лице. 

– Шта радиш вечерас? – питао ме 
је. 

– Па бетонирам с тобом  и овај 
глупави пут!

Предраг Ласица 

Параговски сом из путбарица
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У Психолошком речнику Драгана Крстића стоји да је 
манипулација руковање и управљање начим, вешто обављање 
одговарајућих радних операција. Негде се говори и о манипулативним 
способностима, при чему се мисли на покретљивост шаке, као и 
покретљивост руку и њихову координацију.

У обичном говору термин има негативан призвук, јер се често 
односи на вешто и скривено манипулисање људима као да су 
ствари. Као такав среће се и у психологији са широким значењем.

Ако се говори о комуникацији, манипулација се користи у 
позитивном и  негативном контексту.  

Позитивна манипулација је подстицајна, њоме уверавамо друге 
да могу нешто да ураде, вербално их подстичено да се ухвате у 
коштац са проблемом, јер ће само тако стићи до решења.

Негативна манипулација се служи индиректном и нејасном 
комуникацијом како би се “поигравала” са неким, ради своје 
личне користи. Овакве особе углавном све раде зарад себе и својих 
потреба, а други људи су им потрбни само док не постигну циљ.

Шта је знак манипулације, шта је све манипулација? 
То могу бити: лична, директна, увреда; претња; исмевање у 

коме је предмет шале личност, а не понашање; порицање (нисам 
то ја урадио, погрешно си ме схватио); оптуживање за постојање 
проблема (да ти ниси ја не бих; ти си крив/а); агресивно “зашто” 
запиткивање; дебата или расправа (ма одложи то, то није тако 
важно); пасивно понашање, одлагање (ево сад ћу, још само да...); 
самосажаљење; улагивање...

Дакле, ако некога увредимо или га исмевамо, а та увреда 
је усмерена на личност, а не на понашање особе, то је знак 
манипулације, јер само понашање можемо да мењамо. Када 
некога оптужујемо за постојање проблема такође се понашамо 
манипулативно, јер тиме не решавамо проблем, већ чинимо да се 
неко осећа мање вредним. Знак манипулације би био и улагивање, 
као што је: “Ти си одговоран, вредан... и зато ћеш урадити то, то и 
то.”

Ко је склон манипулацији?
Прибегавају јој особе оба пола, а често и родитељи у васпитању 

деце, када не знају или не виде други начин управљања понашањем 
детета. Зато и није реткост да манипулисани постане манипулатор. 
Резултати истраживања Весне Николић-Ристановић и сарадника, 
2010. године, указују на везу манипулативних поступака и насилног 
понашања у мушко – женским односима у примарној породици. 
Касније мушкарци постају насилници, а жене прихватају улогу 
жртве. Подаци указују и на значајан утицај директне виктимизације 
девојчица у детињству на њихову изложеност насиљу у одраслом 
добу. Са друге стране, постоји и значајан утицај непосредне 
изложености дечака насиљу у примарној породици и њиховог 
насилног понашања. Дакле научени образац понашања се 
примењује и даље у животу.

Ко су особе којима се може манипулисати? 
Свако од нас може да постане «жртва манипулације» – објекат. 

Људи манипулацију у почетку тешко препознају, а свако касније 
препознавање води ка све већој парализи жртве, уколико се не 
познају и не примењују технике за избегавање манипулације. Ове 
технике се могу научити и успешно применити у свакодневном 
животу. 

Нешто више о томе прочитајте у следећем броју.
                       Наташа Малешевић

Како је Њутн открио 
гравитацију?

Од када постоји, човечанство 
покушава да одгонетне природу и 
схвати њене законе. Решавањем енигме 
гравитације су се бавили најсветлији 
умови човечанства, међу којима су: 
Аристотел, Никола Коперник, Јохан 
Кеплер, Галилео Галилеј, Исак Њутн и 
Ајнштајн.

У време древних цивилизација 
људи су веровали да су Сунце и Месец богови, да је Земља равна и 
да је небо једна велика купола која лебди изнад ње. Тек је Аристотел, 
пре отприлике 24 столећа, схватио да је Земља округла. Он је стајао на 
обали мора и посматрао бродове како нестају у даљини. Видео је да 
на видику нестаје прво труп, јарболи, па једра. То је доказ да је Земља 
округла. Да је равна, бродови би требало да се равномерно смањују, све 
док од њих не остане само једна тачкица. Од тог тренутка људи знају 
да је Земља округла. Много касније схватиће и да се заједно са другим 
телима окреће око Сунца.

Некада су до исправних закључака људи долазили следећи логику, 
или нека знања која имају удела у тој логици. Тако је Питагора сматрао 
да је Земља округла, зато што лопта и сфера имају идеалан облик, па 
према томе Земља може једино таква бити. 

Још је Никола Коперник тврдио да се Сунце налази у центру 
система и да остале планете круже око њега. Галилео Галилеј је тврдио 
да се планете заиста крећу око Сунца, али није знао зашто. Јохан 
Кеплер је дефинисао законе по којима се планете крећу око Сунца, 
али није нашао силе које одређују кретања планета. Проблем је решио 
генијални енглески научник Исак Њутн (1643-1727).

Постоји популарна прича о томе како је једна јабука сорте fl ower of  
Kant (цвет Кента) пала са дрвета и инспирисала Њутна да формулише 
теорију гравитације. Гледајући јабуку која пада са дрвета дошао је на 
мисао да сила гравитације, која преноси јабуку са дрвета на земљу, 
није ограничена на неку одређену удаљеност од Земље, него да допире 
много даље, рецимо до Месеца на његовој орбити. Питање није било 
да ли гравитација постоји, него да ли њено деловање допире од Земље 
до Месеца. Њутн је показао да је сила гравитације обрнуто сразмерна 
квадрату растојања, на основу чега је могао израчунати период Месечеве 
орбите. Претпоставио је да је иста сила одговорна и за кретања планета 
по њиховим орбитама и назвао је ову силу универзална гравитација. 

Наиме, претпоставио је да је сила због које јабука пада с дрвета она 
иста која задржава Месец и планете на њиховим орбитама, тј. да је реч о 
сили гравитације. Ово откриће, за којим је следило доказивање теорије 
опште гравитације, представља основу читаве савремене физике. У 
његову част јединица за силу зове се Њутн (N). 

Ова анегдота је остала уписана у историју науке као један од 
најбољих “еурека тренутака”.

Међу њима је и не мање славна прича о томе како је Архимед 
открио закон о сили потиска док се купао у кади, као и анегдота везана 
за аустријског физиолога и нобеловца Ота Левија који је, наводно, у 
сну дошао до доказа о начину преношења нервних импулса путем 
неуротрансмитера. Алберт Ајнштајн је љуљајући се на столици у 
канцеларији одједном схватио да тежина у потпуности прелази у 
убрзање.

Како се долази до нових идеја? Прво што помислимо је да нове 
идеје не могу бити намерно изазване, да су иновације резултат случаја. 
Можда би гледајући децу како се грудвају Њутн дошао до закона 
гравитације да није случајно тог дана био у свом воћњаку. Он је у 
свом уму стално носио питања о гравитацији на која је покушавао да 
одговори. 

Налажење одговора на поједина питања научницима је питање 
времена. Зато треба следити логику и чињенице да би дошли до 
исправне спознаје света и нас самих у том свету!

                                  Нада Ракић

Реч психологаРеч психолога Аријаднина нитАријаднина нит

Манипулисани постаје 
манипулатор

Вид насиља, скривен првом 
погледу

Еурека тренутак
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In what he calls an “educational video” that’s widely circulated on 
YouTube, comedian Chris Rock offers advice on what to do when you 
get pulled over for a traffi c violation.

“Obey the law” he says. “Stop immediately” and “stay in your car 
with your hands on the wheel.” Finally, “if your woman is mad at you, 
leave her at home. There’s nothing she’d like to see more than you get-
ting your [you-know-what] kicked.”

Respect authority. If you don’t, you increase the odds of a pricey 
ticket.

Citizens who are generally law-abiding are likely to come into con-
tact with the police only under two circumstances: If you’re a crime 
victim or you get pulled over for a traffi c violation.

Play Nice
First rule: don’t argue.
“I get this all the time,” said Karen Rittorno, a nine-year veteran 

with the Chicago Police Department. “’What are you stopping me for? I 
didn’t do anything.’ She said. “We ask the questions, not them.”

Accept that the police have caught you doing something that’s 
against the law, such as speeding or gliding through a stop sign.

“All we do is react to what people do when you pull them over,” 
said Dennis Fanning, a homicide detective and veteran offi cer with the 
LAPD. “We don’t provoke the stuff, but we will react to you. The situ-
ation will escalate or de-escalate depending on how that person reacts.”

To argue with cops is like calling them idiots. Don’t do that. “That’s 
implying that I pulled you over for no reason and that bothers me,” 
Koep said.

Keep It Honest
Don’t lie, either. Cops are trained to note the human characteristics 

of lying, including twitching and looking to the left, and they know the 
right questions to ask to discover the truth.

Fanning estimates that nine out of 10 people lie to him. “It’s an at-
tack on our intelligence,” he said.

Te truth can set you free. Koep recalled an incident when he pulled 
a young guy over for speeding.”He looks straight at me and says, ‘You 
know, offi cer, I wasn’t even paying attention. I just had the best date 
of my life. I just met my future bride. I’m just on cloud nine right now.’

“The guy was completely serious,” Koep said. “How are you going 
to write that guy up after that? Who makes that kind of stuff up?”

Offi cer Rittorno works in a section of Chicago where the major-
ity of people she pulls over for traffi c violations don’t have licenses or 
insurance, she said.

“So I get a lot of, ‘I’m sorry, baby. I didn’t mean it, sweetheart,’” she 
said. “I hate being called ‘baby’ or ‘sweetheart.’ I’m ‘offi cer’ to you.’’

The police don’t like being talked over, either. “Be polite,” said Chi-
cago Offi cer Mike Thomas. “You have your rights as a citizen, too, but 
it doesn’t do you any good to talk while he’s talking.”

Stay Calm
When those headlights go on, it’s best to pull the car to the right, 

stay in the car, turn the interior lights on if it’s dark and put your hands 
on the steering wheel.

Don’t make any quick movements, and don’t turn to grab your purse 
or put your hands in your pocket or under your seat to retrieve your li-
cense -- until the offi cer instructs you to. Then, do it slowly.

Don’t boast about who you know, either. That can infuriate cops. 
They consider it a threat. 

Finally, never try to buy off a cop. “In those instances where they’ve 
offered me a bribe,” Fanning said. “I loved making those arrests.”

by Jennifer Waters, Sunday, September 19, 2010
http://fi nance.yahoo.com/family-home/article/110666/what-not-to-

say-when-pulled-over-by-a-cop
Пронашла за Вас Сања Антић

Имао сам изузетну прилику да од 13. до 24. 9. 2010. године 
боравим у Центру за обуку Баварске полиције у граду Вирцбургу. 
То је била награда Фондације «Ханс Зајдел» најбољем полазнику 
2. класе Центра за основну полицијску обуку из предмета Немачки 
језик у службеној комуникацији. 

Поред мене на хоспитацији су били и полицајци из Украјине и 
Мађарске. По доласку домаћини су нас одвели у обилазак Центра 
и упознали нас са организацијом обуке и живота. И њихова обука, 

се базира на модуларној, практичној и теоријској настави, али за 
разлику од наше, траје две и по године.

Током две недеље наше хоспитације, присуствовали смо 
теоретској и практичној настави, у кабинетима Центра, као и на 
терену. Имали смо прилику да видимо и семинаре за професоре, 
које је водио наш домаћин, главни комесар Уве Хукман. Посебна 
пажња посвећена је конфликтима и њиховом решавању, као и 
мотивацији и начину мотивисања кадрова.

У склопу практичне наставе имали смо обуку у гађању из 
пиштоља „хеклер и кох“, као и аутоматске пушке марке „М5“ у 
филмској стељани. Видели смо и на који начин студенти Центра, 
на практичним вежбама, решавају задате ситуације (насиље у 
породици, самоубиство). Више пута смо присуствовали часу 
самоодбране, који су изводили студенти Центра. Обука из овог 
предмета је иста као наша. 

Занимљив и користан нам је био одлазак на градски фестивал 
који је био одржаван у Вирцбургу. Том приликом видели смо 
неколико концерата, али и организацију и начин обезбеђења такве 
једне манифестације.

Били смо и у одељењу специјалне јединице Баварске полиције, 
смештене у Центру у Вирцбургу, где су нас упозали са својим 
задацима и са начином поступања у појединим ситуацијама.

На тромеђи између три Немачке покрајине (Бајерн, Есен и 
Туринген) сазнали смо нешто ново о историјату границе од њеног 
оснивања до данашњих дана. Посетили смо и гранични музеј у 
којем се налази огромна макета границе направљена 1986. године.

У оквиру ваннаставних активности упознали смо Вирцбург, 
његове знаменитости, традицију, културу и историју. 

Дан пред завршетак посете присуствовали смо састанку са 
нашим домаћином, г. Хукманом, којем сам том приликом уручио 
поклон нашег Центра.

Током боравка у Баварској имао сам јединствену прилику 
да усавршим своје знање немачког језика, као и да се упознам 
са организацијом и спровођењем основне полицијске обуке у 
Баварској, што ће ми доста значити у даљем раду и обављању 
сложенијих полицијских послова, као што је непосредан контакт 
са страним држављанима.  

    Млађи полицајац приправник Бојан Вељковић 

Dо Yоu Speak English? Dо Yоu Speak English? Sprechen Sie Deutsch?Sprechen Sie Deutsch?

Шта никако не рећи полицајцу

What Not to Say When Pulled 
Over by a Cop

Фондација награђује 
најбоље
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Полазници 3. и 4. класе Центра 
и курса за комуналне полицајце с 
неверицом су посматрали примере 
могућности уједињења ума и тела, 
кроз физичке тестове и технике које 
су им 8. 7. 2010. у џудо-сали Центра 
представили чланови Секције 
Тоицудо рју Аикида (ТДРА).

Видели су безуспешан покушај 
двојице полазника Секције да подиг-
ну (изразито мршаву) колегиницу.

Затим је полазница 4. класе, која 
је добровољно изашла из публике, 
за два минута толико “ојачала” да 
је њена демонстрација контроле 
енергије одушевила присутне, јер 
њену испружену руку није било 
могуће савити.

Полазници секције де мон стри-
рали су и бежање из разних заншина 
(кључа на лакту) са контратехником, 
а затим још неколико успешних 
техника извлачења из неугодних 
позиција. 

Пет особа свом снагом гурају 
демонстратора који се не помера.

Врхунац је била демонстрација 
теста “прстена” када полазници 

двема рукама не могу раздвојити 
колеги два састављена прста. 

Тест “несавитљивог” тела: де-
мон стратор се постави на сталке 
глумећи седални део клупе, али се не 
савије ни када троје колега седну на 
њега одижући ноге са тла.

После презентације су многи 
остали да честитају колегама и питају 
за понеку тајну успеха. Одговорили 
су им да су они ово постигли за 
мање од два месеца и да то свако 
може урадити. Ипак су неки отишли 
замишљено одмахујући главом.

Полазници 3. и 4. класе који су 
прошли кроз део програма ТДРА 
били су одушевљени ефектима на 
ментално функционисање. Били су 

много смиренији и ефикаснији у 
примени стечених полицијских 
знања и вештина на практичним 
вежбама, нпр. у тактичкој кући. 
Познавање аикида корисно је и 
у свакодневном животу.

Секција ТДРА у Центру 
по скраћеном програму, при-
лагођеном потребама по ли-
цијског посла, ради на ос-
новним тестовима, контроли 

кија као и применом стеченог кроз 
аикидо и технике других вештина. 

Секцију (од 3. класе) води 
самостални полицијски инспектор 
Милан Пејовић, мајстор ТДРА 5. дан, 
у џудо-сали Центра.  

Милан Пејовић 

Спорт

Аикидо – снага ума и тела
Због ефикасности техника, 

КИ аикида, као и због позитивног 
утицаја на менталну стабилност 
приликом интервенција, Коичи 
Тохеј је обучавао полицијске 
јединице широм света (највише у 
САД) поставши због постигнутих 
резултата почасни официр многих 
полиција. 

Оснивач ТДРА је сенсеи 
Дубравко Марковић, на 

светском нивоу признат музички  
педагог и свестрани познавалац 
борилачких вештина, који је 
надградио идеју оснивача аикида 
Морихеја Ујешибе као и основе 
КИ аикида Коичи Тохеја. ТДРА 
клуб “Нови Сад” постоји од 
1986. године, прво као школа КИ 
аикида да би од 1998. прерасла у 
школу векторалног аикида.
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У знак сећања на полицајца Владимира Грандића, 
који је погинуо 12. априла прошле године, одржан је 24. 
4. 2010. турнир у малом фудбалу, на теренима на којима 
се и он, као ученик, бавио спортом.

У име организатора Турнир је отворио председник 
СГ Новог Сада Ненад Љубишић, а у име домаћина 
такмичаре и госте је поздравила директорица Центра, 
Биљана Пушкар. Подсећајући на дане које  је током 
школовања у СШУП проводио покојни Грандић, она је 
свим учесницима Турнира пожелела пријатан боравак у 
Центру.   

– Желели бисмо да ова манифестација буде наш 
допринос очувању успомене на изузетног колегу којег 
смо изгубили. Ми нисмо први који су осмислили овако 
нешто – каже скромно Снежана Јовић из Саобраћајне 
полицијске испоставе Запад. – Идеја је потекла у 
Српском синдикату полиције (ССП) у Ужицу, где је 
такође један колега погинуо, па су чланови Синдиката 
покренули овакав турнир. Мени се свидела њихова идеја. 
Председник новосадске Групе Синдиката и ја покренули 
смо акцију у коју су се укључили тимови из целе земље.                         

– Учествовало је 29 екипа из градова широм Србије, 
као и селекција полазника 3. и 4. класе Центра – каже 
проф. Перо Калкан, стручни сарадник за ваннаставне 
активности. – Најбоља међу њима била је екипа ЈКП 
“Паркинг сервиса” из Новог Сада, док је друго место 
освојила ПИ Ваљево. У присуству мајке покојног 
Грандића, захвалнице, пехаре и дипломе, уручио је његов 
брат.

На значај Турнира указао је и начелник Управе 
саобраћајне полиције Милорад Симић који је одиграо 
једну утакмицу са другопласираном екипом из Ваљева.

– Мени је увек драго да дођем у своју бившу школу, 
а ово је један изузетан повод – каже Милан Томић, 
саобраћајни полицајац. – Сва средства која ћемо 
прикупити, биће предата Грандићевој мајци, а она је 
одлучила да их поклони свом унуку, Мијату. 

Ј. Обрадовић

Одељењско првенство 4. класе 
Такмичење између одељења 4. класе Центра одржано 

је од 15. 3. до 9. 4. 2010. године из следећих спортских 
дисциплина: мали фудбал (м), кошарка (м), стони тенис 
и шах. Победник у малом фудбалу је екипа 3. вода, а за 
најбољег играча турнира проглашен је Бранко Црњански. 
У кошарци је победила екипа 2. вода, а најбољи играч 
је Игор Беднар. У стоном тенису победник је Никола 
Макевић 4/7. Најбољи шахиста је Жарко Љиљак, 4/3.

– Интересовање за ово такмичење било је велико – 
каже Перо Калкан стручни сарадник за ваннаставне 
активности. – То показује број учесника. У свим 
дисциплинама било их је 116, што чини три четвртине 
укупног броја полазника 4. класе.

Такмичење 3. и 4. класе
На Међукласном такмичењу полазника 3. и 4. класе 

Центра, одржаном од 13. 4. до 11. 5. 2010, постигнути су 
следећи резултати:

мали фудбал (м) - 3. класа: 4. класа = 3 : 0
кошарка (м) - 3. класа: 4. класа = 44 : 43
стони тенис - 3. класа: 4. класа = 5 : 11
шах - 3. класа: 4. класа = 10 : 6
мали фудбал (ж) - 3. класа: 4. класа = 1 : 0
рукомет (ж) - 3. класа: 4. класа = 8 : 4
одбојка (ж) - 3. класа: 4. класа = 3 : 0.
 
Свеукупни победник овог такмичења је 3. класа са 

остварених шест победа, док је 4. класа победила у само 
једној дисциплини. 

Треба истаћи да су и полазнице активно учествовале 
на овом такмичењу у три дисциплине, и показале пуно 
жеље  за успехом своје екипе, што је код публике изазвало 
одушевљење.

Најбољи играчи међукласног  турнира 3. и 4. класе 
су:

1. мали фудбал (м) – Дејан Пробојчевић 3/5,
2. кошарка – Игор Беднар 4/2,
3. стони тенис –Никола Макивић 4/7,

Спорт

Сећање на Грандића
Меморијални турнир у малом 

фудбалу
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4. шах – Бојан Стојковић 3/7,
5. мали фудбал (ж) – Милица Стојковић 3/1,
6. рукомет (ж) – Милица Стојановић 3/2,
7. одбојка (ж) – Марија Митић 3/6.
Победничким екипама и најбољим играчима додељене 

су дипломе и прелазни пехари.

Вече спорта и забаве
Полазници 3. и 4. класе Центра организовали су 27. 5. 

2010. Вече дружења, спорта и забаве, поводом уручења 
награда најбољим екипама и спортистима на недавно 
одржаном Међукласном турниру 3. и 4. класе. 

На почетку вечери директорка Центра за основну 
полицијску обуку Биљана Пушкар пожелела је свима 
добродошлицу и пријатну вечеру, а спортистима 
се захвалила на витешкој борби и постигнутим 
резултатима.

После вечере,  полазница 3. класе Весна Томашевић 
отпевала је пар изворних народних песама, а затим су 
уручене награде најбољим спортистима.

Директорка Центра Биљана Пушкар је предала пехаре 
и дипломе капитенима женске  и мушке фудбалске екипе 

3. класе Драгани Зиндовић и Душану Бојовићу.
И рукометашице и кошаркаши 3. класе су били бољи. 

Помоћник директора Желимир Мрдаљ предао је пехаре 
Драгани Зиндовић и Марку Нинићу.

Начелник одељења Миленко Калацун доделио је 
диплому и пехар најбољим у дисциплинама одбојка за 
жене и шах. Победници у овим дисциплинама су такође 
полазници 3. класе. Награде су примили Марија Митић и 
Марко Филиповић.

У стоном тенису била је боља 4. класа.  Начелник 3. 
класе Лазо Ђукић доделио је диплому и пехар капитену 
Николи Макивићу.

Као најбољи појединци овог турнира проглашени 
су полазница 3. класе Милица Стојковић и Дејан 

Пробојчевић. Дипломе им је уручио господин Драгутин 
Умићевић.

Тренер Драгослав Илић уручио је диплому најбољим 
играчима за кошарку и рукомет за  жене. У кошарци 
најбољи играч Турнира је полазник 4. класе Игор Беднар, 
а у рукомету за жене најбоља је Милица Стојановић.

Најбољи шахиста био је полазник 3. класе Бојан 
Стојковић, а у женској одбојкашкој екипи Марија 
Митић, 3. кл. Њима је дипломе уручиио трнер Петар 
Миливојевић.

Стручни сарадник за ваннаставне активности Перо 
Калкан уручио је диплому најбољем стонотенисеру 
турнира, полазнику 4. класе, Николи Макивићу.

Полазници 3. класе су свеукупни победници Турнира,  
на којем је учествовало 102 полазника 3. и 4. класе. 

– Вече дружења било је супер! Лепо смо се забавили и 
дружили – каже полазница 4. класе Марија Маринков. – 
Ово је било једно од вечери које ћемо посебно памтити.

Александра Обрадовић, 4/1

Спорт
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Забава

КВИЗ: ПОЛИЦИЈА

1.  Из ког језика потиче реч «полиција» тј. „политеиа“?
а)  Из грчког језика.    б) Из латинског језика.  в) Из групе 
ретороманских језика.

2.  Када и где је почео организовани рад криминалистичке 
полиције?

а)  1810. у Фанцуској.   б) 1920. у Швајцарској.    в)  1858. у 
Немачкој.

3.  Министарство унутрашњих послова Србије основано је:
a) 1967. године.   б) 2007. године.   в) 1811. године.
4.  Како се звао први српски министар унутрашњих 
послова?

а)  Доситеј  Обрадовић   б)  Јаков Ненадовић    в)  Миленко 
Стојковић

5.  Где је, 8. јула 1875. године, рођен један од пионира 
криминалистике у Европи и заговорник модернизације 
српске полиције после Првог светског рата - др 
Арчибалд Рудолф Рајс (Archibald Rudolph Reiss)?

а)  У Швајцарској   б)  У Немачкој   в) У Аустрији.
6. Која земља има ваздухопловну полицију?
а) САД   б)  Шведска   в) Канада.
7. Како се зове чувени детектив из романа Агате Кристи?
а)  Philip Marlowe   б) Hercule Poirot     в) Thomas Magnum
8.  Његове кратке приповетке, издате 1841. године,  
сматрају се претечом детективских романа.

а)  Edgar Wallace  б) Stephen King  в) Edgar Allan Poe
9. Где је седиште FBI?
а)  У Бостону.   б)  У Вашингтону.    в)  У Њујорку.
10.  IPA (International Police Association) – Међународно 

полицијско удружење има у преко 60 држава око ...
a) 360.000 чанова.  в) 200.000 чланова.  в) 550.000 чланова

Зорка Ловре

ДОВОЉНО
– Отворите, полиција! – викне полицајац испред 

једног стана.
– Шта хоћете? – пита неко са друге стране 

врата.
– Да попричамо!
– А колико вас има?
– Двојица – каже полицајац.
– Па, попричајте.

***
ИЗ СУДНИЦЕ

– Ако вратиш паре, смањићемо ти казну – каже 
судија пљачкашу банке.

– Драги господине, да сам мислио враћати 
новац, ја бих дигао кредит!

***
ТРЕНИНГ ВИЈУГА

Решава полицајац укрштеницу:
Део прибора за јело (3 слова): ЗУБ
Најмањи троцифрени број (3 слова): 000
Иницијали песника Јесењина (2 слова): ПЈ
Морски гребен (2 слова): МГ
Сестрин муж (5 слова): ПЕТАР
Заједница жене и мушкарца (4 слова): СТАН 
Мера за драгоценост (5 слова): НОВАЦ
Драги камен (4 слова): МИЛИ
Производ кокошке (4 слова): СУПА 
Неизлечива болест (3 слова): КАП
Најздравије пиће (4 слова): ПИВО
Телефонски позив (3 слова): ЗВР
Врста животиње с кућицом (3 слова): ПАС 
Није гладан (3 слова): ЈЕО
Свечано одело (4 слова): ЦРНО
Види слику (5 слова): ЈЕСАМ

Слонче

На професоричино питање ко би могао нешто да 
каже, један полазник предложи:

– Ево, може Слонче. 
– Па како га тако зовете? – упита изненађена 

професорица. – То није лепо. 
– Али Ви не знате зашто ми њега тако зовемо.То 

није зато што је висок и крупан. Прошлог викенда, 
сви смо отишли кућама, а само је он из нашег вода 
остао овде. Чули смо да је тих дана дошло до неког 
квара и да није било воде. Питали смо га како му је 
било, како се туширао... Он нам је одговорио: “А, 
снашۥо сам се ја. Туширۥо сам се с лонче!”  

Ј. О.

Уколико знате одговоре на ова питања, пошаљите их 
на нашу адресу offi ce@copo.edu.rs, са назнаком „За квиз“.

Најбржег очекује мала награда.
Одговоре и име добитника награде објавићемо у 

следећем броју листа.
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Забрањено пушење
Закон о заштити становништва од излагања дуванском диму, 
ступио је на снагу 19. 5. 2010. године, у сваком затвореном, 
радном и јавном простору.
– Иако је ова зима била баш јака, и у нашем Центру су пушачи 
поштовали правила – рекао нам је заменик директора Мирослав 
Мијаиловић. – Овде је иначе чист ваздух, а сад се у школи још 
лакше дише.
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Цоповић
Ма, земо, путовао сам 

са три аутобуса. Са ким си то путовао, 
Цоповићу!?

У српском језику бројеви 2, 3 и 4 мењају се по падежима:
 генитив - двају, трију, четирију (мушки и средњи род), двеју, трију, 
четирију (женски род),
 инструментал и локатив - двама, трима, четирима (мушки и средњи род), 
двема, трима, четирима (женски род).
Правилно је: „Путовао сам двама/трима/четирима аутобусима.“
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