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Србија неће бити 
дестинација за отмице 

Полиција за сат времена вратила девојчицу отету из 
наручја мајке у Београду

Интензиван рад на
сузбијању таласа миграната

У фебруару спречено 1.310 лица са АП КиМ
у покушају да незаконито пређу границу

Каријерно напредовање и 
транспарентни подаци

Одржана јавна расправа о нацртима закона о полицији
и закона о евиденцијама и обради података 

У кризи права реч
значи живот

У три одвојена случаја, Преговарачки тим МУП-а
одговорио двоје људи од самоубиства и ослободио таоце
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жена на нашим просторима, зато је и 
захтевала хитну реакцију.
 Одмах по пријави да је извршена 
отмица, формиран је штаб и почела је 
акција. Сви расположиви људи, неко-
лико стотина њих, изашло је на терен. 
Како Капларевић наводи покренута је 
акција „Вихор“, што је стандардан назив 
за операције када се, према његовим 
речима, „деси нешто крупно“. 
 „Затворили смо Београд. Обавили 
смо на десетине провера, повезали 
се са другим државним институцијама 
које су пружали помоћ у свом домену 
надлежности. Почео је да се јавља 
и велики број грађана. Једино што 
смо имали на почетку је податак да 
су отмичари побегли у „бе-ем-веу“ 
сиве боје и румунске регистрације“, 
препричава начелник.
 Он додаје и да су морали да узму у 
обзир и могућност да ће отмичари 

 Вест о ефикасности којом је наша 
полиција вратила у наручје родитеља 
малу Машу, отету насред улице у 
београдском насељу Браће Јерковић, 
обишла је свет и никога није оставила 
равнодушним. Координираном ак-
цијом различитих полицијских служ-
би, у невероватном року од само 
сат времена и двадесет минута, 
двогодишња девојчица враћена је 
на сигурно. Подршку полицајцима 
укљученим у акцију је пружао и 
министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић, који је био на 
лицу места када је дете враћено.
 „Имали смо монструозно дело на 
Вождовцу, двогодишње дете отето је 
и истргнуто из руку мајке. Полиција 
је одмах кренула у потеру, имали 
смо добре информације. Брзо смо 
реаговали. Саобраћајна полиција 
уочила је возило на ауто-путу и 
одмах су ангажовани пресретачи и 
хеликоптерска јединица“, објаснио 
је министар, када је возило са 
отмичарима и неповређеним дететом 
коначно заустављено.
 Честитке су пристизале са свих 
страна, цео свет скинуо је капу пред 
професионалношћу, брзином и веш-
тином припадника нашег минис-
тарства. Мајка мале девојчице била је 
довољно присебна да одмах позове 
полицију и пружи тачне информације 
о возилу, којим је непознати мушкарац 
одвео њену кћерку. Према њеном 
опису, у питању је био „бе-ем-ве”, 
сиве боје и румунских регистарских 
ознака. Иначе, она се током борбе да 
задржи дете, ухватила за ручку врата 
возила, али није имала довољно снаге 
да га заустави. Са коликим силином 
се борила, говори и то да је на једној 
шаци сломила прсте.
 Како објашњава начелник Другог 
одељења УКП Небојша Капларевић, 
овако брутална отмица није забеле-

покушати да промене регистрацију.
 „Пресретачи су се укључили када 
једно возило приликом заустављања 
није хтело да стане и пробило је рампу. 
Када смо видели девојчицу на задњем 
седишту, одмах су кренули за њим и 
сустигли га на ауто-путу на подручју 
Сремске Митровице”, објашњава на-
челник, додајући да су отмичари одмах 
ухашени и процесуирани специјалном 
тужиоцу.
 Према речима министра Стефано-
вића, током потере полицајци су 
приметили да отмичари покушавају да 
баце дете преко ограде, поред ауто-
пута и да наставе кретање даље.
 „Срећом, брзом интервенцијом по-
лиције, која их је на време сустигла 
и опколила, избегнут је најстраш-
нији сценарио и дете је живо и 
неповређено“, нагласио је министар 
Стефановић.

Србија неће бити дестинација за отмице 
Полиција за сат времена вратила девојчицу отету из наручја мајке у Београду
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 Како објашњава пресретач Сава Па-
пић, добили су податке од колега да је 
возило пробило наплатну рампу код 
Шимановаца.
 „Одмах смо се дали у потрагу. Ишли 
су у смеру ка Батровцима. Препознали 
смо  возило 500 метара пре искључе-
ња за Сремску Митровицу и пресекли 
им пут. За воланом је седела жена, а 
мушкарац је био поред ње, на суво-

зачевом месту“, препричава полица-
јац Папић.
 Пресретачи су стигли „бе-ем-ве” у 
кључном моменту , када су отмичари 
изашли из аутомобила са девојчицом у 
рукама, вероватно у намери да је баце 
преко ограде и наставе бекство без 
детета.
 „Сустигли смо их у  моменту када су 
изашли из возила. Када су нас угледа-

ли, почели су да беже, а ја сам пришао 
возилу и ишчупао кључ“, прича Иван 
Лапчевић, један од пресретача.
 Према његовим речима, отмичари 
су потпуно одбијали комуникацију.
 „Покушали смо да се обратимо де-
тету, али и оно је гледало у празно, 
није показивало никакву реакцију, чак 
ни страх. Када је отац дошао и узео је 
у наручје, свима нам је пао камен са 
срца“, присећа се колега Лапчевић.
 У часу када је девојчица била на си-
гурном, у татиним рукама, никоме ни-
је било лако да остане хладан. Прес-
ретач Раде Вујановић признаје да су му 
се очи напуниле сузама.
 „Није свеједно када знате да је дете 
у питању. Одмах се ставите у позицију 
тог родитеља“, наводи он.
 Начелник Управе саобраћајне по-
лиције Владимир Ребић наводи да ће 
акција ове посебне јединице саобра-
ћајне полиције, пресретача, остати 
забележена као један од великих 
успеха.
 „Последице би биле несагледиве 
да нисмо сви скупа правовремено 
реаговали и осујетили план отмичара“, 
навео је начелник Ребић, захваливши 
се на исказаном професионализму, 
храбрости и посвећености послу који 
обављају.
 Иначе, отмичари су по доласку у 
Србију, 12. марта најпре били у Пан-
чеву, у једном тржном центру, затим 
су ручали у „Мекдоналдсу“, а потом 
преспавали у аутомобилу на паркингу.
 Како је министар Стефановић навео, 
још се утврђује да ли је девојчица 
одабрана насумично или је реч 
о унапред одабраној жртви. Код 
отмичара М.С. (46), С.А.Г. (50) и Ш.Е.К 
(26) пронађен  је пасош, који је требало 
да послужи за излазак из земље.
 „У сарадњи са француском полици-
јом, утврђено је да дете са тим гене-
ралијама постоји на адреси у Фран-
цуској. Они су ушли у нашу земљу 

Пресретачи награђени за свој храбри подвиг

 Храбре пресретаче Ивана Лапчевића, Саву Папића и Радета Вујановића примили 
су и председник Владе Србије Александар Вучић и министар унутрашњих послова 
др Небојша Стефановић. „Желео сам да људи у Србији виде ваша лица“, истакао је 
премијер Вучић и додао да су полицајци осим љубави према деци и будућности 
Србије, показали и храброст и посвећеност каква је неопходна при обављању 
њиховог посла и да му је част да има прилику да им стегне руку и честита на 
подвигу. На питање да ли су се бојали, полицајци су одговорили да им није посао 
да се плаше.
 Овом приликом, са премијером су се сусрели начелник Управе саобраћајне 
полиције Министарства унутрашњих послова Владимир Ребић, његов заменик 
Слободан Малешић и тројица саобраћајних полицајаца који су учествовали у 
хапшењу отмичара. Полицајци су испричали да је отмичар детета био преплашен, 
јер је ухваћен на делу.
 Министар Стефановић наградио је тројицу полицајаца и захвалио им се на добро 
обављеном послу.
 „Многи припадници Министарства унутрашњих послова су претходних година 
дали своје животе. Многе добре ствари које полиција уради одмах падну у заборав. 
Због тога сам желео да овом наградом подсетим на успешну ацију коју је полиција 
обавила брзо и ефикасно“, истакао је министар Стефановић.

Снимци кретања отмичара
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на прелазу Ватин, са француским 
регистарским таблицама, затим на-
редног дана те таблице заменили 
украденим румунским таблицама”, 
објаснио  је министар.
 Он је додао да је двоје од троје 
осумњичених за отмицу од раније 
познато француској полицији.
 „Ради се о лицима која су имала 
криминогену прошлост. Оно што 
је добро је да су они сад у нашим 
рукама, и очекујемо пуну кривичну 
одговорност, а ја се надам и најтеже 
санкције”, изјавио је министар.
 Иако је девојчица на сигурном, а 
наше колеге заслужиле све речи хвале 
за перфектно обављен задатак, њихов 
посао се и даље наставља.

 „И даље размењујемо информације 
са са колегама из Интерпола, страним 
полицијама, пре свега француском 
и румунском. У току су провере о 
њиховим активностима, покушавамо 
да утврдимо да ли су део неке веће 
организоване криминалне групе“, по-
ручује начелник Капларевић
 Он истиче да је оно што је обеле-
жило акцију свакао тимски дух.

 „Сви смо били као један од ми-
нистра до приправника, сви смо томе 
приступили и професионално, и емо-
тивно, треба да будемо поносни“, зак-
ључује Капларић, уз захвалност не са-
мо свим полицајцима који су дали све 
од себе, већ и припадницима других 
институција које су помогле срећном 
завршетку. Била је ангажована и гра-
нична полиција, која је имала задатак 
да спречи отмичаре да пређу границу 
са дететом.
 Објављени су снимци кретања 
француских држављана пре и након 
отмице.
 Наше министарство је уз сагласност 
Тужилаштва за организовани крими-
нал објавило снимке пре и након от-
мице двогодишње девојчице, како би 
упознали јавност са детаљима.
 Министар Небојша Стефановић ис-
такао је да на тај начин желимо да по-
кажемо да је полиција у сарадњи са 
тужилаштвом до детаља ушла у сваки 
елемент овог кривичног дела и да ће 
Србија знати да одговори на покушаје 
отмице, за које се надамо да их неће 
бити у будућности.
 „Отмица наше малене суграђанке са 
Вождовца била је вест која је изузетно 
узнемирила Србију, сваког родитеља 
и сваког грађанина наше земље. Бр-
зом и енергичном акцијом полиције 
показали смо да нећемо дозволити да 
Србија буде полигон за криминалне 
групе које се баве трговином људима, 
које отимају нашу децу и одводе их у 
иностранство. Хоћемо да у сарадњи са 
тужилаштвом, француским колегама, 
али и другим европским полицијама, 
покажемо да смо спремни за овакве 
организоване криминалне групе и да 
кроз снажно превентивно деловање 
желимо да спречимо да уопште помис-
ле да дођу у Србију“, закључак је ми-
нистра Стефановића.
 Брзина којом су припадници Ми-
нистарства зауставили возило с отми-

чарима још једном је посведочила о 
њиховој вештини, професионалности 
и доброј координацији. Нико није 
слутио какав ток ће попримити безаз-
лен одлазак мале Маше и њене мајке 
у продавницу. Али, након њеног 
безбедног повратка у руке родитеља, 
грађани Србије знају да увек, чак и у 
наизглед безизлазним ситуацијама, 
могу да рачунају на своју полицију.

Лажни ДНК

Честитке

 На адресу нашег министарства стигле 
су бројне похвале:
 
 Велико хвала за Вашу данашњу ак-
цију и спас дјетета, Бог да чува нашу 
полицију и министра Стефановића и 
срећа да Вас прати на сваком кораку. 

 Хвала Вам од срца, свима који сте 
овако сјајно и ефикасно обавили за-
датак, спасивши девојчицу из руку 
отмичара али и њен живот.

 То је наша полиција која је традици-
онално везана за свој народ и никад га 
није изневерила.

 То је наша полиција која има најмоћ-
није оружје на свету: своје  срце! 

 У свету у којем има много зла и много 
тужних догађања, овај Ваш чин враћа 
наду у бољи свет, чини ме поносном 
што сте моји суграђани.

 Овдашњи Канађани нису могли да 
верују да је наша полиција била толико 
ефикасна.

 Браво! 100 пута браво вама, што 
сте ухапсили тројицу из Француске и 
вратили малу девојчицу родитељима!!! 
Браво!

 Отмичари су у почетку одбијали 
комуникацију. Касније су као мотив 
отмице навели бракоразводну парницу 
једне од отмичарки у Француској, 
пошто је у току борба за старатељство 
над њеном ћерком, по узрасту сличној 
малој Маши. Према њиховој изјави, 
девојчица им је требала како би 
подметнули лажни ДНК и на превару 
доказала да њен бивши супруг није 
отац и тако добила старатељство. 
 На саслушању у Специјалном тужи-
лаштву наводно су признали да су 
Машу изабрали случајно, јер је личила 
на девојчицу за чије старатељство се 
боре. 
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Министар Небојша Стефановић посетио Подгорицу

Размена информација са Црном Гором

Сусрет са новопостављеним кореанским амбасадором
Србија и Кореја заједно против криминала

 Главна тема састанка министра унутрашњих послова 
Републике Србије др Небојше Стефановића са министром 
унутрашњих послова Црне Горе Рашком Коњевићем у Под-
горици, била је сарадња полиција двеју земаља у области 
размене података о безбедносно-интересантним особама.
 Према речима министра Стефановића, Република Ср-
бија потпуно је посвећена борби против организованог 
криминала и корупције.
 „Снажна сарадња две криминалистичке полиције, кроз 
размену сазнања и интензивније контакте у размени ин-
формација о безбедносно-интересантним лицима довешће 
до повећања безбедности грађана и једне и друге земље“, 
рекао је Стефановић на конференцији за новинаре после 
састанка са Коњевићем.
 Министар Стефановић је поручио да ће том сарадњом 
српска и црногорска полиција показати да су „животно 
заинтересоване“ да такве особе држе на оку и да спрече 
криминалне активности.
 „Надам се да ће добра искуства европских интеграција 
и боља гранична контрола, али, пре свега, добра сарадња 
у борби против организованог криминала и корупције, 
показати да су обе полиције посвећене грађанима, пошто 
полиција увек мора да буде уз свој народ и то је нешто 
чему ћемо све више тежити у наредним годинама“, навео је 
министар Стефановић.
               

 У оквиру обележавања годишњице почетка НАТО 
агресије, министар унутрашњих послова др Небојша 
Стефановић  одао је почаст припадницима МУП-а и војске 
палим у бомбардовању 1999. и положио венце на  спомен-
обележја у Кнеза Милоша и “Гласник са Стражевице”.
 “Данас одајемо пошту свим припадницима Министарства 
унутрашњих послова, а наша обавеза је да се посебно 
сетимо 167 храбрих полицајаца који су дали своје животе 
од марта до јуна 1999. током агресије на нашу земљу“, 
истакао је министар Стефановић и додао да су они били 
синоним за сигурност, храброст и одлучност.
 Министар је, у присуству руководства нашег минис-
тарства, на спомен-плочи на згради МУП-а у Кнеза Милоша 
положио венац са натписом “Вама, који сте живот дали за 
Србију”.
 На брду Стражевица, крај Раковице, уз минут ћутања и 
помен погинулима, министар је, заједно са породицама 
погинулих припадника Војске Југославије, положио венац 
на Спомен-обележје “Гласник са Стражевице”.
 Током НАТО агресије погинуло је 2.500 људи а велики 
број припадника Министарства страдао је у окршајима са 
албанским терористима.
               

 Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић састао се са 
новопостављеним амбасадором Републике Кореје Ли Дохуном са којим 
је разговарао о унапређењу сарадње у области борбе против тероризма, 
високотехнолошког и других видова организованог криминала, као и могућности 
потписивања меморандума о полицијској сарадњи.
 Том приликом, министар је новопостављеном амбасадору Министар пожелео 
добродошлицу и позвао кореанске инвеститоре да улажу у Србију.
 Амбасадор Ли је изразио спремност да пошаљу представнике полиције који 
би обучавали српске полицајце у области најновијих достигнућа у борби против 
високотехнолошког криминала.                    

Одата пошта погинулима у НАТО бомбардовању

167 полицајаца пало за Србију
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 На конференцији „Заједничко решавање проблема џиха-
дизма“, одржаној у Бечу, 20. марта, министар унутрашњих 
послова Републике Србије др Небојша Стефановић изјавио 
је да наша земља у потпуности подржава јединствену 
реакцију свих земаља у борби против тероризма.
 „Србија је до сада ухапсила и подигла оптужнице против 
пет својих држављана осумњичених за тероризам и пове-
заност са терористичким организацијама“, нагласио је 
министар Стефановић. Он је на панелу „Реаговање“ подву-
као свеприсутност тероризма, истакавши да ова друштвена 
појава представља огромну претњу стабилности и правима 
и слободама наших држављана.
 Министар је указао да је Србија, као један од коспонзора 
Резолуције Савета безбедности УН о страним терористичким 
борцима, променила Кривични законик увођењем два 
нова кривична дела - учествовање у рату и организовање 
учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави.  
 „Регион Западног Балкана постаје све примамљивије 
поднебље за врбовање и регрутацију држављана. Србија је 
веома важна у региону, у погледу моћи државе и снаге наших 
служби, зато што смо показали да смо релевантан партнер“, 
навео је министар Стефановић. 
 С обзиром на то да тероризам не познаје границе, минис-
тар је истакао да одговор мора бити снажан и јединствен, 
како на националном, тако и на глобалном нивоу. 
 Министар Стефановић се током конференције сусрео 
са европским комесаром за унутрашње послове и миг-
рације Димитрисом Аврамопулосом, министром за Евро-
пу, интеграције и спољне послове Републике Аустрије 
Себастијаном Курцом и министарком унутрашњих послова 
Републике Аустрије Јоханом Микл - Лајтнер.
 Током разговора, истакнута је неопходност сарадње на 
националном и глобалном нивоу у овој борби, а министар 
Стефановић је нагласио да је Република Србија поуздан 
партнер у међународној борби против тероризма, једној од 
највећих савремених претњи.
               

 Министар унутрашњих послова Републике Србије др 
Небојша Стефановић сусрео се 18. марта са комесаром 
Савета Европе за људска права Нилсом Муижниексом. На 
састанку је било речи о улози Министарства унутрашњих 
послова у напретку остваривања и заштите људских права 
у Србији, као и мерама које се предузимају на усаглашавању 
са нормама  Европске уније.  
 Како је министар Стефановић истакао, Република 
Србија је међу првих десет земаља које су потписале и 
ратификовале Конвенцију Савета Европе о спречавању и 
борби против насиља над женама и насиља у породици. 
 Када је у питању остваривању родне равноправности у 
Министарству, Стефановић је нагласио да је у последњих 
десет година број жена запослених повећан за 50 одсто.
 Током разговора, министар је истакао да се активно 
ради на остваривању пуне родне равноправности и 
упознао Муижниекса са именовањем саветнице за родну 
равноправност која прати остваривање права жена у 
Министарству. Он је нагласио и додатне напоре које 
полиција улаже на обукама за поступање у случајевима 
насиља над женама.
 Муижниекс је похвалио Републику Србију и Минис-
тарство унутрашњих послова због обезбеђивања климе 
за безбедно одржавање Параде поноса у Београду 
прошле године и истакао да је уочен значајан напредак 
у комуникацији полицијских службеника са ЛГБТ 
популацијом, као и на њиховој заштити.
 Говорећи о слободи медија и заштити новинара, 
Стефановић је рекао да том питању Република Србија 
посвећује посебну пажњу и да је формирана Комисија 
за истраживање убистава новинара, која се бави и 
истраживањем напада на представнике медија. 
 „Претње новинарима се у Министартву унутрашњих 
послова схватају изузетно озбиљно и интензивно и 
свеобухватно се ради на расветљавању свих околности 
тих напада“, истакао је Стефановић. 
 Тема састанка била је и постконфликтна правда, а 
министар Стефановић и комесар Муижниекс сложили 
су се да је неопходно посебну пажњу посветити заштити 
сведока у кривичном поступку.

               

Конференција  о решавању проблема џихадизма у Бечу

Састанак са комесаром СЕ Нилсом Муижниексом

Ухапшено пет српских терориста 

Похвале за заштиту људских права
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АКТУЕЛНО

Нови руководиоци у Министарству

Преузето више од тридесет хиљада комада муниције

Жандармерија и ПТЈ добили команданте, Управа граничне полиције и УКП за град Београд  начелнике

Почела законска легализација оружја у складу са новим Законом о оружју и муницији

 Четири организационе јединице Ми-
нистарства унутрашњих послова до-
биле су нов руководећи кадар. На че-
лу УГП-а, ПТJ-а, Жандармерије и УКП-а 
за град Београд, од скора се налазе 
искусни и награђивани полицајци, чије 
ће вештине и знања знатно унапредити 
рад целог Министарства.
 Генерал Миленко Божовић је 14. 
марта постављен за  начелника Управе 

граничне полиције. Дипломирао је 
на Правном факултету у Сарајеву, 
а правосудни испит положио је у 
Министарству правде у Београду. 
Каријеру је почео 1984. године у 
Рудом. Од 2003. године је у Жандар-
мерији, а од 2013. био је на позицији 
команданта. У току каријере више пута 
су га министар унутрашњих послова 
и директор полиције наградили за 
изузетне резултате.
 Пуковник Горан Драговић постао 
је нови командант Жандармерије 

17. марта. Командант Драговић је 
у редовима Министарства од 1992. 
године. Каријеру је почео у САЈ-у, 
касније прелази у Жандармерију, па у 
ПТЈ. Стекао је високу стручну спрему 
на Факултету за физичку културу. 
Завршио је више специјалистичких 
курсева. Током каријере примио је 
многобројна признања за храброст и 
заслуге.
 Мајор Милош Маћешић именован 
је за команданта Противтерористичке 

јединице 12. марта. Дипломирао је 
менаџмент, а завршио је и студије на 
Вишој школи за спортске тренере, 
смер стрељаштво. Почео је са радом 
1997. године. Пре 12 година пос-
тао је члан ПТЈ-а, а 2011. прешао је у 
Жандармерију, да би се ове године 
вратио у редове Јединице, на место 
команданта. Члан је Преговарачког 
тима МУП-а Србије, а завршио је и 
велики број специјалистичких курсева 
из разних области.
 Главни полицијски саветник Дра-
ган Кецман постављен је на место ру-

ководиоца Управе криминалистичке 
полиције за град Београд 27. јануара. 
Начелник Кецман дипломирао је на 
Вишој школи унутрашњих послова и  
Дефектолошком факултету. Засновао је 
радни однос 1990. године у тадашњем 
Секретаријату унутрашњих послова  у 
Београду. Више пута је награђиван за 
добре резултате.

             

Горан Драговић, Милош Маћешић, Миленко Божовић и Драган Кецман унапредиће рад МУП-а својим знањем и искуством

 У циљу ефикасне контроле поседо-
вања и промета оружја, у складу са 
новим Законом о оружју и муницији, 
МУП је 4. марта почео легализацију 
оружја, која ће трајати до 4. јуна.
 Власницима је омогућено да пре-
дају све врсте оружја и муниције 
полицији, без доказивања порекла 
и неће одговарати за неовлашћено 
набављање и држање оружја.
 „Од 4. марта до 14. априла из иле-
галних у легалне токове прешло 
је укупно 1.468 комада оружја, од 

чега је предато 228 бомби и минско-
експлозивних средстава и 414 комада 
оружја, међу којима чак и четири 
неиспаљене зоље“, навела је начелник 
Управе за управне послове у седишту 
Министарства, генерал полиције Зори-
ца Лончар Касалица. 
 Како је она истакла, поднето је и 829 
захтева за регистрацију оружја, од чега 
је 316 комада оружја већ регистровано. 
 „Одзив грађана је задовољавајући, 
а подсећамо да легализација оружја 
траје до 4. јуна ове године. Посебно 

скрећемо пажњу на податак да је у 
првих месец дана акције предато 
34.627 комада муниције различитог 
калибра, што је значајно више него 
током целе легализације 2007. године, 
када је прикупљено 11.566 комада 
муниције“,  истакла је начелница Зори-
ца Лончар Касалица.
 Сагледавајући досадашњу праксу 
уочено је, по њеним речима, да је 
легализација и предаја оружја најефи-
каснија мера смањења количине 
оружја у илегалном поседу.
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Србија не сме бити плодно тле за мржњу

Отворити врата за полицајце ромске националности

Представљен Годишњи извештај за 2014. о стању људских права ЛГБТ особа у нашој земљи

Министарство унутрашњих послова помаже инклузију Ромкиња и Рома у сектор безбедности

 У обраћању поводом представљања 
Годишњег извештаја за 2014. о стању 
људских права ЛГБТ особа у Србији, 
министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић  нагласио је да су 
једнака права и слободе загарантовани 
свима.
 „Полиција на исти начин брине и 
о ЛГБТ популацији и неће дозволити 
њихово угрожавање само зато што 
су другачије сексуалне оријентације“, 
навео је министар Стефановић током 
свог излагања у Народној скупштини 
25. марта. Као један од доказа пос-
већености том послу, он је подсетио 
на обезбеђивање услова за мирно 
одржавање геј параде прошле године.

 Како је министар истакао, Минис-
тарство унутрашњих послова је почет-

пријављено је седам физичких и 12 
вербалних напада на припаднике ЛГБТ 

ком фебруара 2014. године усвојило 
Акциони план за унапређење сарадње 
и рада полиције са представницима 
и удружењима сексуално различитих 
особа, којим се предвиђа унапређење 
обуке, рада и сарадње полицијских 
службеника са ЛГБТ популацијом, 
борба против хулиганизма, екстре-
мизма и насиља у породици. План 
укључује и израду приручника за 
рад, опредељивање официра за везу, 
реализацију пројеката превенције са 
циљем поштовања различитости и 
промоција активности у заједници. 
 Осим планова и стратегије о заштити, 
полиција је имала доста посла и 
на терену. Током прошле године 

популације. МУП је интервенисао и 
прослеђено је 10 извештаја надлеж-
ном тужилаштву, а 11 особа је проце-
суирано. У претходној години било је 
и 66 претњи ЛГБТ популацији преко 
друштвених мрежа, али је након брзе 
полицијске интервенције, приведено 
25 особа и поднето 45 кривичних 
пријава. На иницијативу удружења 
„Лабрис“, полиција је реализовала 
пет дводневних семинара на коме је 
учествовало 130 полицијских службе-
ника из подручних полицијских упра-
ва на тему „Истополни оријентација и 
родни идентитет у раду полицијских 
службеника“, а све у циљу унапређења 
сарадње са ЛГБТ популацијом.
 „Србија не сме бити плодно тле за 
ширење мржње према било коме ко 
је другачије сексуалне оријентације, 
вере или нације“, закључио је министар 
Стефановић. 
 На подршку и сарадњу српске по-
лиције осврнуо се и британски амба-
садор Денис Киф, који је нагласио 
важност присуства министра Стефа-
новића на овом скупу. 
 Амбасадор Киф је током излагања, 
поред похвала које је упутио српској 
полицији, подсетио да је напредак 
у области људских права битан део 
кључног Поглавља 23 и изразио уве-
рење да ће реформски напори Владе 
Србије резултирати скорим отварањем 
Поглавља.                              

Током прошле године приведено 25 особа и поднето 45 кривичних пријава због претњи ЛГБТ популацији

 С обзиром на то да је основа рада 
полиције сарадња са локалном зајед-
ницом, наше министарство је узело 
учешће у пројекту  „Инклузија Ромкиња 
и Рома у сектор безбедности – ка већој 
пролазности на основну полицијску 
обуку“, коју реализује полицијска асо-
цијација „Европски полицајци ромске 
националности“ .
 Оснивачи и чланови ове асоци-
јације, активни полицијски службе-
ници ромске националности у МУП-у, 
идентификовали су као једну од 

главних препрека за постизање веће 
пролазности недовољну информиса-
ност о условима уписа, као и о 
самом квалификационом тесту, али 
и недовољно познавање језика и 
терминологије и непостојање услова 
за адекватну припрему за пријемни 
испит за рад у полицији.
 Овлашћено лице за заступање 
интереса ромске националне мањине у 
МУП-у и председник Асоцијације Ненад 
Таировић као кључне циљеве пројекта 
навео је повећање заступљености 

Рома у полицији и јачање поверења 
ромске популације у рад полиције. 
Интересовање међу младим Ромима је 
све веће. Ове године пријавило се 178 
младих.
 Начелник Управе за стручно обра-
зовање, усавршавање, оспособља-
вање и науку Александар Ђорђевић 
истакао је да су овакве подстицајне 
мере део редовних активности МУП-а. 
У склопу њих, у ЦОПО је психо-тест 
преведен на ромски језик.
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 Један од приоритета и највећих 
изазова са којима се Министарство 
унутрашњих послова суочава послед-
њих година, а чије је сузбијање и важан 
фактор за улазак у Србије у Европску 
унију, јесу илегалне миграције. Поку-
шај илегалних прелазака државне гра-
нице, кулминирао је у фебруару ове 
године. Међутим, брзом реакцијом 
припадника граничне полиције и 
целог Министарства, истог месеца, 
спречено је 1.310 лица са АП КиМ у 
покушају да незаконито пређу српско-
мађарску границу.

Регионални центар граничне полиције 
према Републици Мађарској, као и 50 
припадника Жандармерије. Појачан 
је оперативни рад на откривању 
криминалних група које се баве кри-
јумчарењем људи, контрола лица и 
превозних средстава на граничним 
и административним прелазима, као 
и инспекцијски надзор над објек-
тима који пружају услуге смештаја у 
близини државне границе. Повећан је 
број заједничких патрола на српско-
мађарској државној граници, зајед-
ничко коришћење мађарских фиксних 

т е р м о в и з и ј с к и х 
камера и појачана је 
размена информаци-
ја између гранич-
них органа Србије и 
Мађарске.
 О корацима које 
треба предузети како 
би се решио талас 
илегалних миграција 
са Косова, министар 
унутрашњих посло-
ва др Небојша Стефа-
новић разговарао је 
са европским коме-
саром за миграције, 
унутрашње послове 

и држављанство Димитрисом Авра-
мопулосом. Закључено је да је по-
ред појачане контроле на српско 
- мађарској граници, од изузетног 
значаја размена информација у борби 
против организованог криминала 
и корупције, кроз јачање узајамне 
размене података и сарадњу.

Више врста илегалних миграција

 Поред незаконитих прелазака гра-
нице лица са АП Косова и Метохије, 
постоје још две врсте илегалних 
миграција са којима се наша земља 
тренутно суочава.
 Прва је да држављани Авганистана, 
Сирије, Пакистана, Сомалије и других 
земаља, улазе на нашу територију 
тако што илегално прелазе државну 
границу, у 90 одсто случајева, на 
зеленој линији између два гранична 
прелаза. Најчешћа улазна тачка је 
граница са Македонијом. 
 Јелена Васиљевић објашњава да су 
мере које је предузела полиција на 
обезбеђењу границе са Македонијом 
утицале на смањење овог тренда. 
Међутим, то је резултирало појавом 
нове руте из правца Бугарске која 
није заступљена у том обиму, али због 
уоченог повећања броја илегалних 
прелазака, гранична полиција је 
предузела све активности да се ова 
појава смањи.
 Друга појава, када су миграције у 
питању, јесте да држављани Републике 
Србије траже азил у земљама члани-
цама Европске уније. Они легално пре-
лазе државну границу, али подносе 
захтеве за азил у земљама чланицама 
Уније. 
 „Захваљујући интезивној билатерал-
ној сарадњи са Белгијом, Шведском, 
Данском и Луксембургом, број наших 
држављана који траже азил у овим 
земљама изразито је смањен“, каже 
Јелена Васиљевић и додаје да очекује 
да ће мање наших држављана тражити 
азил у Немачкој, после одлуке ове 
државе да се Србија стави на листу 
сигурних земаља порекла, као и да се 
смање социјална давања.
 До значајног смањења тражилаца 
азила, дошло је и због мера које је 
предузела Влада  Републике Србије и 
Министарство унутрашњих послова, 
које су се показале као изузетно 
ефикасне.
 Тако је Влада Србије оформила 
Комисију за праћење безвизног ре-
жима путовања у ЕУ, у којој седе 
представници свих релевантних др-

Интензиван рад на сузбијању таласа миграната
У фебруару спречено 1.310 лица са АП КиМ у покушају да незаконито пређу границу

Билатерална сарадња дала је одличне резултaте на плану борбе против илегалних миграција

Министар Стефановић са министарком Лајтнер и министром Пинтером

Илегални преласци на зеленој линији лица са подручја АП КиМ 01.01.2014 - 31.03.2015

 Иако је у последњих неколико месе-
ци, повећан број илегалних миграната 
са Косова и Метохије, правовремене 
реакције уродиле су плодом. Према 
речима помоћника начелника Управе 
граничне полиције Јелене Васиљевић, 
упућени су полицијски службеници 
из других регионалних центара у 
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жавних органа и организационих је-
диница Министарства унутрашњих 
послова.
 Јелена Васиљевић подсећа да је 
Влада Републике Србије 2011. године 
донела Уредбу о ближем уређивању 
начина вршења овлашћења граничне 
полиције и дужностима лица која 
прелазе границу.
 У пракси, то значи да гранични поли-
цајац на изласку из земље проверава 
сврху путовања наших држављана, 
па у складу са Уредбом може тражити 
повратне карте, доказ о поседовању 
средстава за издржавање у току бо-
равка на територији чланице ЕУ и 
здравствено осигурање.
 Спроведено је неколико интензив-
них информативних кампања од 
стране свих органа који учествују у 
раду Комисије за праћење безвизног 
режима путовања са ЕУ
 „Од 1. јануара 2013. године приме-
њују се и одредбе новог кривичног 
дела „омогућавање злоупотребе оства-
ривања права азила у страној држави“ 
дефинисаног у члану 350а КЗРС“, при-
ча Јелена Васиљевић и додаје да је од 
почетка примене овог кривичног дела 
до данас, поднето укупно 30 кривичних 
пријава против 36 извршилаца.
 Интензивна билатерална сарадња 
дала је одличне резултaте на плану 
борбе против илегалних миграција. 
Министар Стефановић састао се 19. 
фебруара са министрима унутрашњих 
послова Аустрије, Јоханом Микл Лајт-
нер, и Мађарске, Шандором Пинте-
ром, како би нашли заједничка реше-
ња за сузбијање ове појаве.

 Све три стране поручиле су да се 
злоупотреба права на азил никоме 
неће исплатити и да ће сви они који то 
покушају бити враћени у своју земљу.
 „Након састанка министра Стефа-
новића са директором полице Не-
мачке Дитером Романом, Савезна 
немачка полиција упутила нам је 
помоћ. Двадесет припадника немач-
ке полиције са термовизијским во-
зилима и другом пратећом опре-
мом, придружило се колегама из 
Управе граничке полиције на мађар-
ској граници“, наглашава Јелена 
Васиљевић.
 Она додаје да је потписан и Ме-
морандум о разумевању између ми-
нистарстава унутрашњих послова 
Републике Србије и Републике Аус-
трије, који између осталог регулише 
и упућивање сличне помоћи аустриј-
ских колега, у циљу спречавања 
илегалних миграција на српско – 
македонској граници.

Сарадња са земљама у региону

 У борбу против миграција укључена  
је и македонска полиција. Директор 
полиције Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије Милорад 
Вељовић је током сусрета са дирек-
тором Бироа јавне безбедности 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Македоније Митком Чав-
ковим у Скопљу, посебно пажњу 
посветио овом проблему. 
 „То није само ствар наше две државе, 
већ много шира проблематика која се 

тиче целе Европе“, рекао је директор 
Вељовић и додао да ће се на његовом 
решавању заједнички радити. 
 Како је он истакао, у овом тренутку 
најбитније је што боље обезбедити 113 
километара дугу заједничку границу. 
 „Потребно је повећати број зајед-
ничких патрола и појачати оперативне 
тимове, јер суштина није само у 
спречавању илегалних миграната да 
прелазе границе, већ је неопходно 
утврдити ко су организатори. Много 
нам је битно да заједнички лоцирамо 
те људе који их организују“, истакао је 
директор Вељовић.
 Он је нагласио да постоји могућност 
да међу илегалним мигрантима има 
особа која су спремне и да изврше 
терористичке акте.
 „Ових дана смо имали интензивне 
састанке са директорима полиције 
Мађарске, Аустрије, Немачке и других 
земаља. Наша обавеза је да покријемо 
границу према Мађарској и ми смо ту 
контролу изузетно појачали, имамо 
заједничке патроле“, додао је директор 
Вељовић.
 Према његовим речима, потребно 
је послати поруку да ће српска и 
македонска полиција заједничким 
снагама радити на овом проблему, 
као и да ће у сваком тренутку, осим о 
интересима својих земаља и Европе, 
посебно водити рачуна о поштовању 
људских права.

 О решавању актуелних проблема 
појачаног прилива миграната са 
Косова и Метохије преко централног 
дела Србије у земље Европске уни-
је, било је речи и током састанка 
директора Вељовића са директором 
косовске полиције Шпендом Мађу-
нијем, у присуству начелника Еулекса 
Албана Рага.  
    

           

Похвале нашој полицији
 Генерални директор Директората 
Европске комисије за преговоре о 
проширењу Кристијан Данијелсон пох-
валио је ефикасно и брзо реаговање 
приликом недавног великог таласа иле-
галних миграната који су са АП Косова 
и Метохије ишли ка земљама Европске 
уније. Посебно је истакнута добра 
сарадња са полицијама европских др-
жава у решавању овог проблема.

Помоћник начелника УГП Јелена Васиљевић

Директор Вељовић са директором Чавковим
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Основни задатак јесте да грађани добију ефикасну и одговорну  полицију, која их штити и која није корумпирана 

 Најзначајније тачке предстојећих 
реформи представљене су јавности у 
оквиру трибина „Безбедност грађана“, 
одржаним у београдским општинама 
Чукарица, Лазаревац, Раковица, Нови 
Београд и Савски венац, као и у Панчеву. 
 „Ни партијска књижица, ни поли-
цијска значка, ни кумовске ни род-
бинске везе неће помоћи онима који 
су починили кривична дела да буду 
заштићени од закона,” нагласио је 
министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић на трибини у 
Чукарици.
 Министар je поручио да је безбедност 
од кључног значаја за напредак држа-
ве, јер нема инвестиција и развоја 
економије ако се грађани не осећају 
безбедно.
 Током излагања, он се осврнуо и на 
изузетне резултате политике Владе 
Србије, захваљујући којој у држави 
имамо знатно мање корупције него 
раније.

Без напредовања преко ноћи

 Министар је указао да постоји по-
треба да више полицајаца буде у за-
једници и да је то један од кључних 
темеља на којима ће почивати реформа 
полиције. 
 „Потребна нам је чиста и одговорна 

полиција. Хоћу да грађа-
ни знају свог полицајца, 
да могу да му се обрате, да 
знају да није корумпиран 
и да не гледају како по-
лицајци седе са дилери-
ма и покривају их, ум-
есто да штите грађане,” 
нагласио је министар 
Стефановић. Подсетив-
ши да се усвајање зако-
на о полицији очекује 
на пролеће, министар је 
указао да ће њиме бити 
оснажен Сектор унут-
рашње контроле, чији 
је првенствени задатак 
да спречи корупцију у 
полицији. 
 Он је указао да ће 
законом бити уведено 

каријерно напредовање и да више 
неће бити могуће да неко преко ноћи 
напредује до највишег положаја у 
полицијској хијерархији.
 „Мораће да раде, да уче и само на 
тај начин полиција ће постати стуб 
државе”, рекао је министар и додао да 
је на територији општине Чукарица, 
на којој је недавно дошло до промене 
начелника и пада криминалитета.
 Колико ће се пооштрити мере против 
свих који блате полицијску професију, 
министар Стефановић је скренуо 
пажњу и у Раковици, где је навео да 
за оне који су у државни посао ушли 
да би сарађивали са криминалцима 
места у полицији неће бити и додао да 
је против припадника Министарства 
унутрашњих послова који су се огре-
шили о закон прошле године поднето 
око 160 кривичних пријава.
 На трибини у Лазаревцу, министар је 
истакао да од полиције очекује још већ 
заплене дроге широм Србије и поручио 
да ће борба против нарко-дилера бити 
још жешћа.
 „Полиција ће заједно са тужилаштвом 
тражити најстроже казне, посебно 
против оних који продају дрогу деци“, 
нагласио је министар.
 Он је навео да ће полиција интен-
зивирати активности у овом процесу, 
да ће све школе добити видео-надзор, 

као и да ће бити појачане патроле у 
околини школа и вртића. 
 Како је Стефановић истакао и током 
излагања у општини Нови Београд, циљ 
није да се ухвате „ситне рибе“, оне који 
су диловали по пола грама или грам, 
већ њихови налогодавци, који стоје иза 
свега.

Полиција треба да показују бригу за 

грађане

 На трибини „Безбедност грађана’’ 
у београдској општини Савски венац 
министар Стефановић је истакао да 
је основни задатак да кроз реформу 
грађани добију ефикасну полицију.
 „Желимо полицајца који је ваш 
комшија, кога ви познајете, који поз-
наје сваку улицу и који ће спречити 
криминалце да нашој деци дилују дро-
гу,“ навео је министар Стефановић.
 Том приликом, министар је указао 
да, пре свега, полицајац мора да буде 
поштен и одговоран човек, додавши да 
највећи број људи који раде у полицији 
и јесте такав. 
 „Нећемо увек решити све. Не решава 
ниједна полиција на свету све, па не-
ће моћи ни наша, јер то просто није 
реално, али хоћу да људи у Србији виде 
да се полиција труди, да показује бригу, 
пажњу према грађанима, да истраге 
теку и да полицијски службеници ефи-
касно раде свој посао”, објаснио је 
министар Стефановић, током трибине 
у Панчеву.
 Он је указао да од полицијских 
службеника тражи да раде више, да 
открију више кривичних дела, да буду 
више на услузи грађанима и да покажу 
једнаку бригу у откривању како тешких 
кривичних дела, тако и оних ситних, 
када су у питању крађе бицикала, 
аутомобила, новчаника...
 Министар Стефановић је позвао 
грађане да се укључе у пројекат који 
даје овлашћење школама да уреде сао-
браћај и који родитељима омогућава 
да учествују у повећању безбедности 
њихове деце, напоменувши да се 
нико није пријавио, иако је почео са 
применом прошле године.
                             

Предстојеће реформе МУП-а представљене на трибинама „Безбедност грађана” у Београду и Панчеву

Полицајци - ваше комшије које познају сваку улицу

Грађани сигурни са својом полицијом
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Каријерно напредовање и транспарентни подаци
Одржана јавна расправа о нацртима закона о полицији и закона о евиденцијама и обради података 

 Министарство унутрашњих посло-
ва покренуло је јавну расправу. Циљ 
је да представници државних ор-гана, 
јавних служби, привредних субјеката, 
синдиката, удружења послодаваца, 
стручне и академске јавности, међу-
народних организација и цивилног 
сектора узму учешће и изнесу своје ко-
ментаре и сугестије. Први јавни скуп 
одржан је у Новом Саду 26. марта, где 
су нова законска решења представили 
начелница Одељења за нормативне 
послове Секретаријата МУП-а Јасмина 

појаснила је Наташа Милидраговић. 
 Нацрт закона о полицији предвиђа 
и формирање Дирекције за ванредне 
ситуације. Сектор унутрашње кон-
троле добиће нова овлашћења и 
надлежности. У циљу сузбијања ко-
рупције, у надлежности Сектора 
биће и провере имовинског картона  
припадника МУП-а, а увешће се и 
„тестови интегритета“, односно тесто-
ви којима се утврђује склоност ка 
корупцији. Једним од чланова  Нацрта  
закона прописује се и оснивање 

Фонда солидарности, намењеног за 
помоћ запосленима, у случају великих 
трошкова лечења и рехабилитације, 
и породицама погинулих и рањених 
припадника Министарства унутрашњих 
послова.
 Према речима Јасмине Васиљевић, 
Нацрт закона о евиденцијама и обради 
података у области унутрашњих 
послова први је овакве врсте у 
Републици Србији, уз напомену да је 
МУП орган јавне власти који обрађује 
највећи број личних података. 

Станојевић, Наташа Милидраговић 
из истог одељења, шеф Бироа за 
информације од јавног значаја Јасмина 
Васиљевић и помоћник министра и 
начелник Сектора унутрашње контроле 
полиције Милош Опарница.
 Наташа Милидраговић је истакла 
кључне елементе новог концепта 
рада полиције - интензивнију сарадњу 
са заједницом у циљу унапређења 
безбедносног амбијента, измене у 
организационој структури Минис-
тарства, нову вредност и улогу 
стратешког планирања, другачију 
регулативу полицијских овлашћења, 
безбедносних провера и средстава 
принуде. Предложене су и измене у 
области контроле рада и законитости 
у Министарству унутрашњих послова, 
а једна од важних новина је и систем 
каријерног напредовања.
 „За стицање наредног чина биће 
неопходан одговарајући степен обра-
зовања, године стажа, завршене стручне 
обуке и добра годишња оцена рада“, 

 „Кључна намера овог закона јесте 
да, с једне стране, омогући несметано 
обављање послова из надлежности 
Министарства, а са друге, заштити 
право на приватност и личне податке 
сваког појединца”, навела је Јасмина 
Васиљевић.
 У изузетно конструктивној дебати, 
припадници Министарства, право-
судних органа, али и стручних и ака-
демских институција, цивилног сектора 
и медија, изнели су бројне, веома 
конкретне предлоге и сугестије, који 
ће бити размотрени у даљем процесу 
усаглашавања ових аката.
 Јавна расправа је организована 
у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и 
Београду, а после консултација са 
представницима домаће јавности и 
релевантних европских институција, 
нацрти закона биће достављени на 
одлучивање Влади, односно Народној 
скупштини Републике Србије.
 Реформа рада полиције посебно 
је значајна с аспекта приближавања 
Европској унији и отварања Прего-
варачког поглавља 24 - Правда, слобода 
и безбедност. Како је навео државни 
секретар Министарства Александар 
Николић на седници Радне групе за 
Поглавље 24, процес приступања Ев-
ропској унији дугорочан је и не може да 
се деси преко ноћи.  
 Како би се ово постигло, неопходно је 
поставити јаке темеље, односно добар 
нормативни оквир, што ће управо 
постићи новим одредбама закона о 
полицији и закона о евиденцијама и 
обради података у области унутрашњих 
послова.
                

Први јавни скуп био је у Новом Саду 26. марта, а организовани су широм Србије, у Крагујевцу, Нишу и Београду

Јасмина Станојевић, Наташа Милидраговић и Јасмина Васиљевић
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СА СВИХ СТРАНА

 Петорица жандарма својом храб-
рошћу још једном су показали да су 
увек у служби грађана Србије.
 Инстинктивно, без размишљања на 
ризик по сопствене животе, жандарми 
Љубиша Ђорђевић, Никола Петровић и 
Далибор Симић пожурили су да спасу 
човека из запаљеног „реноа“. 
 Док су 25. марта аутомобилом до-
лазили на посао из својих домова у 
Јагодини и Великој Плани, тројица 
жандарма угледали су аутомобил у 
пламену, који је могао сваког тренутка 
да експлодира. Аутомобил су затекли 
на Кружном путу од Ресника ка мотелу 
„1000 ружа” у Београду. 
 „Одмах смо притрчали. Никада нећу 
заборавити поглед човека унутра. Јед-
ва смо успели да га извучемо. Морали 
смо да да разбијемо врата металном 
штанглом и пресечемо сигурносни 
појас“, препричава драму Љубиша Ђор-
ђевић. На сву срећу, знали су како да 
повређеном пруже прву помоћ.
 Како наводе, иако су сачували један 
живот, жале што нису стигли раније и 
помогли и сувозачу. Када су пришли 
аутомобилу, за њега већ није било 
спаса.
 Жандарми су сачекали хитну помоћ и 
патролу полиције и упутили се на своје 
редовне задатке у Београд.
 Њихов труд је похвалио командант 
Жандармерије пуковник Горан Драго-
вић.

 „Поносим се овим момцима, они су 
хероји“, навео је командант, истакавши 
да ће упутити предлог за адекватну 
награду.
  Један од жандарма је додао: „Без 
обзира на награду коју добијемо, нама 
је највећа награда што смо спасили 
један људски живот и надамо се да 
ће се повређени успешно опоравити. 
Ми нисмо учинили ништа што било 
који припадник Жандармерије не би у 
оваквој ситуацији урадио.“
 Припадници Жандармерије из Ниша, 
Милош Војиновић и Горан Трајковић, 
спречили су разбојништво и савладали 

наоружаног насилника. 
 На путу између Владичиног Хана 
и Лесковца приметили су комешање 
на паркингу, а када су пришли ближе 
угледили су једног мушкарца како 
удара другог. Жандарми су одмах 
притекли у помоћ, изашли из возила и 
раставили их. 
 Разбојник је почео да бежи. Милош 
Војиновић је успео да га спречи у 
бекству. Када су га ухапсили, утврдили 
су да је пиштољ био напуњен, и да је у 
буренцету било четири метка.
 „Двојица су била у камиону и 
нису смели да изађу. Упозорили смо 
нападача да престане и кренули ка 
њему. Наредио сам му да стави руке 
на службени аутомобил, али разбојник 
је почео да бежи.  Одмах сам отрчао 
за њим, неколико пута сам му наредио 
да стане. Стигао сам га тек после 200 
метара. Када сам покушао да га ставим 
у контролисани положај, ударио ме је 
у вилицу”, описује колега драматично 
хватање бегунца. 
 Начелник Полицијске управе у Врању  
Слађан Велиновић похвалио је одважне 
колеге и предложио их за награду.
 „Свака част нашим храбрим момцима. 
Хвала богу да су наишли”, навео је 
начелник Веселиновић. 
               

Сачуван живот је највећа награда
Херојски подвизи жандарма - спасли возача из запаљеног аутомобила и савладали наоружаног насилника

„Ми нисмо учинили ништа што било који жандарм не би у оваквој ситуацији урадио“, навеле су колеге

Никола Петровић, Љубиша Ђорђевић и Далибор Симић

Горан Трајковић и Милош Војиновић
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 Да је полицајски позив ствар срца, а 
не униформе и значке, показали су још 
једном Бранислав Савић, припадник 
Полицијске бригаде ПУ за град Београд 
и Слободан Дрманац из ПУ Нови Сад.
 Бранислав је 23. марта, иако ван 
дужности, ухватио разбојника који је 
отео торбу са 7.5 милиона динара.
 Неколико минута пре него што га је 
наш колега сустигао, разбојник је на 
тргу у центру Смедерева, уз употребу 
електро-шокера, од двојице раднике 
ЕПС-а отео торбу са новцем. 
 „Тог јутра сам кренуо на аутобуску 
станицу. Видео сам младића како трчи 
свом снагом и чуо да грађани вичу да се 

рић, Слободан је наишао на групу уз-
немирених грађана који су му сигна-
лизирали да је управо опљачкана 
продавница.
 Одмах је изашао из возила, а грађани 
су му рекли да су покушали да зауставе 
разбојника, али да им је он претио 
великим кухињским ножем и побегао у 
правцу Улице Кнеза Милоша.  
 „Потрчао сам кроз блок зграда и 
видео пљачкаша како трчи ка ауто-
буској окретници. Сустигао сам га, 
савладао, лишио слободе и дели-
мичним прегледом пронашао нож 
и извесну суму новца код њега. Поз-
вао сам полицијску патролу“, прича 
тридесетогодишњи Слободан и скром-
но додаје да би то увек учинио јер је то 
уобичајни посао сваког полицајца, био 
он на дужности или не.

               

одмах заустави. Нисам ни размишљао 
о разлозима, потрчао сам најбрже што 
сам могао и сустигао га“, препричава 
Савић свој храбри подвиг.
 Командант Полицијске бригаде Ду-
шан Пуача честитао му је и упутио пред-
лог да се награди. Такође, Савић ће 
бити предложен и за полицајца месеца.
„Наша је дужност да интервенишемо 
увек када је угрожена безбедност гра-
ђана. Кад изабереш да будеш полицајац, 
онда си полицајац 24 часа, без обзира 
на околности и опасности“, истакао је 
Бранислав Савић, захваљујући се на 
награди. 
 У недељу, 29. марта, у поподневним 
сатима, само неколико тренутака након 
што је уз претњу ножем, отео новац 
од продавачице у новосадском Новом 
насељу, пљачкаша је ухватио полицајац 
Слободан Дрманац. 
 Возећи кола Улицом Милеве Ма-

Иако су били у цивилу, припадници МУП-а из Београда и Новог Сада спречили су два разбојништва

Полицајац је увек на дужности
„Наша је обавеза да 

интервенишемо увек када је 
угрожена безбедност грађана“, 

истичу  Бранислав Савић и 
Слободан Дрманац

Спасили младог фудбалера од сигурне смрти у реци
Ватрогасци-спасиоци и колега из Ваљева извукли шеснаестогодишњака из набујале Колубаре

Бујица га је носила око 400 метара, све до стуба висећег пешачког моста за који је успео да се ухвати и задржи

 Фудбалски тренинг на обали Колу-
баре лако је могао да се заврши 
трагично за шеснаестогодишњег деча-
ка, да није било брзе интервенције 
Одељења за ванредне ситуације у 
Ваљеву.
 Млади тим „Крушика” имао је попод-
невни тренинг на помоћном терену 
клуба, надомак реке Колубаре. У току 
игре, лопта је са терена одлетела 
право у реку. Покушавајући да дохвати 
лопту, дечак је ушао у реку. Међутим, 
Колубара је услед топљења снега 
имала висок водостај и бујица га је 

унела у матицу реке, оборила и носила 
га око 400 метара, све до стуба висећег 
пешачког моста. Дечак је успео да 
се ухвати за бетонски стуб моста, а 
мештани који су се, срећом, нашли у 
близини позвали су у помоћ полицију.
 „У акцији спасавања учествовало 
је пет припадника ватрогасно-спаси-
лачког батаљона Ваљево и један 
добровољац из Полицијке управе у 
Ваљеву“, навео је начелник Одељења 
за ванредне ситуације у Ваљеву 
Милан Михаиловић. На лицу места се 
нашао саобраћајни полицајац Предраг 

Ступар, који је био ван дужности. Он је 
покушао сам да спасе дечака, али није 
могао да му приђе без чамца.
 „Морамо смо брзо да реагујемо, 
нисмо знали колико ће дечак издр-
жати, с обзиром на то да је био у хлад-
ној води и претила је хипотермија, 
односно нагло хлађење тела и губитак 
свести“, прича начелник који је био 
на лицу места са командантом ВСБ 
Ваљево. Спасилачки тим је брзо стигао 
до стуба моста, када су два припадника 
скочила у воду и помогли да дечак 
безбедно уђе у чамац.
                

Спасиоци иду ка дечаку Евакуишу га... и срећан крај

Фото: ВТВФото: ВТВФото: ВТВ
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СА СВИХ СТРАНА

 Број кривичних дела извршених над 
полицијским службеницима приликом 
обављања послова безбедности у 2014. 
години смањен је са 1.501 на 1.477. 
Највише напада евидентирано је на 
подручју Полицијске управе за град 
Београд - 325 или 22 одсто. Ипак, у 
поређењу са 2013, оваквих инцидената 
на територији престонице било је за 
петину мање. 
 У више од 65 одсто случајева радило 
се о ометању овлашћеног службеног 
лица у обављању послова безбедности 
или одржавања јавног реда, а напади 
су углавном били вербални. Број 
кривичних дела напад на службено 
лице у вршењу службене дужности 
мањи је за 16 одсто, а број спречавања 
службеног лица у вршењу службене 
радње за 13 одсто. 
 По 10 одсто ових кривичних дела 
извршено је у јулу и августу, а кад 
је у питању статистика по данима 
недеље, највише напада на полицијске 
службенике десило се за време викенда 
-  23 одсто. Најкритичнији су вечерњи 
часови, од шест поподне до поноћи, 
када је евидентирана чак трећина.
 У два случаја је коришћено ватрено 
оружје, полицајци су нападнути ножем 
33 пута, а у 12 случајева на њих су 
налетели аутомобилом. 
 „Полицијски службеници су прили-
ком обављања полицијских послова 
и задатака, често изложени нападу, 
спречавању и ометању. Према статис-
титичким показатељима, у току 2014. 
године, на штету полицијских служ-

беника, извршено је 533 кривичних 
дела из члана 23. Закона о ЈРМ, 47 
кривичних дела из члана 322. КЗ РС 
и 243 кривичних дела из члана 323. 
КЗ РС. Том приликом лаке телесне 
повреде задобило је 163 полицијских 
службеника, док је седам полицијских 
службеника задобило тешке телесне 
повреде“, навео је начелник Управе 
полиције Зоран Алимпић.
 Један од напада завршио се трагично. 
У протеклој години, 28. августа, наш 
колега Стеван Синђелић (1983), 
припадник Одреда Жандармерије 
у Краљеву, убијен је на дужности у 
Орловцу,  док је обезбеђивао лице 

места на којем је бесправно сечена 
шума. Извршено је и пет тешких убис-
тва у покушају у Новом Саду, Прокупљу, 
Крушевцу, Шапцу и  Београду. Ова дела 
почињена су током интервенција у вези 
са насиљем у породици, тешком крађом 
и разбојништвом, као и приликом 
насилничког понашања у такси возилу.   
 Према статистици, највише напа-
да евидентирано је приликом успос-
тављања јавног реда, провере иден-
титета и довођења. Забележен је и 
знатан број приликом регулисања 
и контроле саобраћаја, а у односу 
на 2013. повећан је за око 60 одсто. 
Више је и случајева напада приликом 
довођења, за око 45 одсто.  
 Како објашњавa начелник Зоран 
Алимпић, најчешћи начини извршења 
кривичних дела су упућивање увреда 
и претњи, употреба физичке снаге 
или предмета погодних за напад на 
полицијске службенике.
 Међу повређенима највише је  поли-
цајаца опште надлежности - око 60 
одсто, саобраћајаца  - 13 одсто, а чети-
ри одсто су припадници криминалис-
тичке полиције.
 Ипак, и поред свих ризика, полицајци 
и даље ревносно обављају свој посао. 
    
    

На полицајце потезани ножеви и пиштољи
У 2014. години смањен број напада на полицијске службенике, са 1.501 на 1.477, а у Београду за петину

У више од 65 одсто случајева радило се о ометању овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности
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Ефикасна истрага злочина у Миријеву, када је жртва нађена у гаражи, и „фантома са мачетом“  дала резултате

 Убиства и силовања у метрополи 
попут Београда, лако би остали нере-
шени да није колега из Одељења за 
крвне и сексуалне деликте ПУ за град 
Београд. И поред велике територије коју 
покривају, и запетљане безбедносне 
проблематике главног града, они успе-
вају да увек уђу у траг злочинцима. Од 
почетка године, од 12 убистава, чак 
у десет су нађени почиониоци. Два 
случаја су се издвојила по бруталности.
 Прво је почињено почетком фебруара 
у београдском насељу Миријево.
 „У гаражи, у просторији коју користи 
као пословни простор, нађено је рас-
комадано тело 61-годишњег мушкар-
ца. Труп је био издвојен, а руке и ноге 
одсечени.Ти делови су изгледали 
готово као делови лутке“, с језом се 
присећа начелник Одељења Миленко 
Мунижаба.
 Како он објашњава, тело је нашао 
кум, а породица није пријавила његов 
нестанак, јер је било наговештаја да 
треба да путује у Мађарску.
 „Узбуну је дигла његова кћерка 
са којом је живео када јој је стигла 
сумњива порука, наводно од жртве, 
којом ју је обавестио да ће се због 
невремена задржати на путу. Знакови 
интерпункције, сам манир поруке 
говорио јој је то то није њен отац“, прича 
начелник Мунижаба.
 На полицији је прво било да утврди да 
ли је неко из близине жртве имао мотив. 
Покојник је имао више некретнина, 
био је послован човек. Прво су 
претпоставили да се ради о нерешеним 
имовинским односима. У разговору са 
ближњима, па чак ни полиграфским 
тестирањима најсумњивијих, нису 
утврдили мотив. Ипак, испитивањем 
чињеница дошли су до човека који је 
некада био комшија жртве.
 „Породица није упутила полицију на 
њега, нису претпоставали да се ради 
о неко блиском. Посебно с обзиром 
на то да је он био међу првима који 
су изјавили саучешће и пружили 
породици сву неопходну помоћ и 
подршку у тим тешким данима када се 
сазнало за убиство“, наводи начелник. 
 Испоставило се да је, заједно са 
жртвом, био укључен у купопродају 

једног аутомобила, о чему 
породица ништа није знала.
 „Током претреса стана, у 
једној помоћној просторији 
нашли смо кесу у којој је 
била покојникова бутина. 
Притиснут доказима при-
знао је да је жртву ус-
мртио у купатилу. Крими-
налистички техничари су 
тестирали купатило ли-
мунолом. Отисци флуо-
ресцентно плаве боје су 
несумљиво упућивали на 
крв“, објашњава колега 
Мунижаба.
 Други случај који је уз-
немирио јавност десио 
се у Батајници. Жртва је 
убијена резом артерије 
на левој нози, што је врло 
неуобичајено.
 „Нос му је такође био 
одсечен. Деловао је као 
потез некога ко је обучен да 
рукује са хладним оружјем. 
Када је у питању нож или 
оштар предмет, обично су убодне ране 
у пределу стомака или руку, али ово је 
било зналачки, са унутрашње стране 
бутина“, наводи начелник и додаје да 
је рез био изузетно гладак и јасан што 
показује да је реч о веома оштром 
алату.
 Према речима начелника, током 
злочина је била присутна и невенчана 
супруга жртве.
 „Били су у колима, када су приметили 
човека који је ишао средином улице. 
Када му се жртва обратила и почела 
да га заобилази дошло је до вербалног 
конфликта, а човек је песницом, кроз 
прозор возила ударио жртву“, наводи 
начелник.
 Како он објашњава, жртва је 
испровоцирана ударцем, зауставила 
возило и суочила се са починиоцем. 
Све се одиграло за јако кратко време.
 „Након кратког рвања, супруга је 
чула да њен муж запомаже и жали се 
да му је повредио нос. Када је изашла, 
починилац је нестао, а она је притрчала 
да помогне супругу, који је крварио. 
Неколико минута након сукоба он је 

искрварио. Жена је била у шоку, није 
могла да пружи много информација”, 
реконструише начелник след догађаја.
 Према речима начелника Мунижабе, 
с обзиром на то да још није радила 
расвета, супруга жртве није могла да да 
опис. 
 „Трајало је неколико дана док смо 
погледали снимке. Обавили смо раз-
говоре са великим бројем лица. Сам 
специфичан начин извршења говорио 
је да је реч о некоме ко се бави занатом 
који изискује оштар алат, попут месара 
или столара. На крају смо сузили круг и 
дошли до осумњиченог,  а вештачењем 
је утврђено да на чизмама има трагове 
крви од покојника“, наводи начелник.
Осумњичени је месар у пензији, који се 
услужно бави сечом меса. 
 Ово су само два примера стравичних 
злочина са којима се наше колега 
сусрећу свакодневно, али и поред 
велике оптерећености, постижу изу-
зетне резултате и чине наш главни град 
безбеднијим. 
                             

Брзо решена два брутална случаја убиства у Београду која су узнемирила јавност и изазвала велику пажњу

Свирепе убице откривене и приведене правди

На први поглед чисто купатило

Међутим, вештачењем су откривени трагови крви
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СА СВИХ СТРАНА

 Начелник Одељења за сарадњу 
са Хашким трибуналом, оперативну 
аналитику, логистичке послове и 
документовање Горан Марковић и 
Горан Пановић из ПТЈ учествовали 
су на највећој међународној вежби 
за упућивање полиције у мировне 
операције Европске уније у Центру за 
унапређење полицијских јединица у 
Вићенци
 Ово је последња етапа вишегодишње 
обуке, одржане у Француској, Шпани-
ји, Камерону... Учесницима из 45 раз-
личитих полицијских организација 
из 35 земаља са свих континената 
презентовани су различити концепти 
свеобухватног управљања кризним 
ситуацијама, које су због убрзане 
трансформације светских сукоба ус-
војиле међународне организације, 
попут Уједињених нација, Европске 
уније, НАТО и Афричке уније. Иници-
јатива је потекла од Групе 8, како би се 
формирале полицијске снаге за брзо 
упућивање и заједничко деловање у 
кризним регионима.
 Полазно начело обуке било је оспо-
собити полицију да у кризним ситуација 
одлази у мисију уз минимум додатне 
обуке. На тај начин превазилазе се 

препреке и неутралишу специфичности 
различитих полиција, попут другачијег 
ланца команде, метода поступања и 
слично. Пратећи међународне стан-
дарде, полицајци су у могућности да 
одмах по упућивању у мисију, ступе у 
акцију. 
 Након теоретског дела, учесници 
вежбе су били распоређени на 
различитим дужностима у импро-
визованом штабу интегрисане стаби-
лизационе мисије у замишљеној земљи 
Лиманистан. Симулационе вежбе обух-
ватале су граничне ситуације, односно 
сваки учесник добијао је кризу налик 
реалној, у којој би сам морао да процени 
колики је степен његових овлашћења и 
предузме одговарајућу акцију, која их 

не би прекорачила. Учесници су морали 
да се изборе са уличним немирима и 
нередима, политичким превирањима, 
талачким ситуацијама.
 Начелник Марковић је обављао 
дужности официра за везу у штабу 
шефа мисије. Ова позиција је била 
пробна, како би се по први пут 
утврдили задаци који би је пратили. 
По први пут је оформљена и позиција 
саветника за родну равноправност и 
насиље у породици. Мајор полиције 
Пановић обављао задатке шефа диви-
зије за повећање капацитета локалне 
полиције.
 „Овакве обуке су од великог значаја 
за нашу земљу, зато што јој омогућавају 
да, као извозница безбедности, буде 
приправна и благовремено реагује 
у случају криза, које би захтевале 
стабилизационе мисије“, навео је 
Марковић.
 По завршетку вежбе, припадници 
нашег министарства побрали су све 
похвале за стручност и залагање, а како 
кажу, не само да ће им стечена искуства 
бити драгоцена, већ се надају и да ће 
неки од примера добре праксе других 
полиција бити усвојени и у раду МУП-а.
    

Фото: Зоран Милошевић

Фото: Зоран Милошевић

Горан Марковић са осталим учесницима вежбе

Министарство на највећој полицијској симулационој вежби за мировне операције на свету 

Полиција спремна за мировне мисије
Поред Србије, учествовало је 45 различитих полицијских организација из 35 земаља са свих континената
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У кризи права реч значи живот
У три одвојена случаја, Преговарачки тим МУП-а одговорио двоје људи од самоубиства и ослободио таоце

Вишечасовни преговори уродили су плодом, и захваљујући напорима преговарача, све је прошло без повређених

 Током марта, у Београду су се 
десиле три кризне ситуације, претње 
самоубиством и убиством, које су се 
окончане без жртава захваљујући 
ангажовању  Преговарачког тима Ми-
нистарства унутрашњих послова
 Велику пажњу јавности привукао 
је догађај који се одиграо 10. марта 
око четрнаест часова на Старом же-
лезничком мосту у Београду. Усред 
саобраћајног шпица и гужве, мушкарац 
са обавијеним сидром око врата, 
попео се на челичну конструкцију 
моста  претећи да ће скочити у реку. 
Припадници полиције одмах су 
обуставили саобраћај. Три чамца Речне 
полиције била су у приправности испод 
моста, а чланови Преговарачког тима 
разговарали су са човеком. Током 
двочасовног разговора  преговарачи су 
убедили мушкарца да одустане од своје 
намере и сиђе са конструкције моста. 
 „Суицидне особе углавном траже 
да виде оне чланове породице или 
пријатеље, послодавце, који су уз-
рок кризе и зато је веома важно не 
доводити тражене људе на лице места 
док се детаљно не утврди у каквом су 
односу“, прича руководилац Групе за 
преговарање у САЈ-у и координатор 
Преговарачког тима МУП-а Тања Кљун.
 У конкретном случају из разговора са 
мушкарцем, преговарачи су сазнали да 
је одлучио себи да одузме живот због 
тога што нема довољно новца да плаћа 
изнајмљен стан, да би се испоставило 
да га много више погађа развод од 
супруге који је у току и чињеница да 
малолетна деца живе с њом. 
 Чланови Преговарачког тима ус-
пешно су окончали и драму која се 
дешавала у београдском насељу Ба-
тајница у ноћи између 23. и 24. марта. 
Узнемирени грађани позвали су 

полицију због бахатог 
понашања свог комшије 
који је у алкохолисаном 
стању разбио улазна 
врата зграде у којој 
живи, претећи да ће 
бацити бомбу и све 
побити. У међувремену, 
до доласка полиције, 
човек је отишао у стан 
и закључао се са својим 
двадесетдвогодишњим 
сином коме није доз-
вољавао да изађе. Разго-
ропађени мушкарац је 
исту претњу поновио и 
полицајцима, вичући са 
прозора чим их је уочио. 
 Преговарачи Игор Јова-
новић и Борис Војводић, 
чланови ПТ МУП-а и 
Групе за преговоге САЈ,  
успоставили су контакт 
са насилником. Међутим, 
тешко се напредовало 
са преговорима јер је 
мушкарац све време 
био агресиван,  бацао 
је ствари, лупао, ударао 
у закључана врата. Ус-
постављен је контакт са 
сином преко СМС порука 
из којих се сазнало да 
насилник све време конзумира алкохол, 
а да је син трауматизован од детињства 
због очевог насиља и толико застрашен 
да се није усуђивао да отвори врата. 
 Преговарачи су донекле умирили 
човека и проценили су да ће алкохол 
учинити своје и успавати га у неком 
моменту. 
 Драматична ситуација одиграла се и 
25. марта око девет часова, на Вождовцу, 
када су другарице млађе жене која 
је претила да ће се убити, позвале 
полицију и хитну помоћ. Жена, иначе 
психијатријски болесник, закључала 
се у изнајмљеном стану у коме живи, 
заједно са две пријатељице које су јој 
дошле у посету. Претила је ножем да 
ће заклати било кога ко приђе, да ће 
себи пресећи вене, забаракадирала 
је улазна врата намештајем. Одмах су 

дошли преговарачи Тања Кљун и Игор 
Јовановић.  Разговором су успели да 
убеде жену да пусти прво једну па 
другу другарицу из стана у сутерену. 
Након три сата дугог разговора кроз 
отшкринута врата, Игор је убедио жену 
да изађе из стана.
 „Колеге из београдске полиције би-
ли су од велике помоћи, створили су 
нам и обезбедили одличне услове за 
наш рад. Та координација на терену је 
допринела да после три сата преговора 
жена пристане да изађе“, истиче Тања 
Кљун.
 Према Тањиним речима, најтеже је 
успоставити контакт са особом која 
је виновник кризне ситуације, али и 
најважније.         

 ___
В.Ћ.

Фото: Курир

Фото: Курир

Драма на мосту

Олакшање, спасен још један живот
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СА СВИХ СТРАНА

 На адресу наше редакције стигла су 
два писма, која у топлом тону описују 
несебичну помоћ наших колега. Пре-
носимо неколико редова о њиховој  
љубазности и професионалности, које 
нам свима служе на част.

 Музички бенд Восток кренуо је на 
заказану свирку. На путу за Сечањ, 
комби се покварио.

 Већ је било 21 сат и били смо у 
великом проблему. Јавили смо се 
дежурном у Полицијској станици Сечањ, 
са молбом да нам помогну да нађемо 
аутомеханичара. У целој нашој муци, 
доживљавамо велику срећу да срећемо 
људе који истог момента, пуним срцем 
и топлим пријемом прискачу у помоћ! 
 Максималним ангажовањем свих при-
сутних у станици, решавамо проблем 
и настављамо пут и стижемо да 
обавимо посао!
 Без обзира на проблем који смо имали, 
отишли смо из Сечња сретни што смо 
упознали такве дивне људе, који могу да 
служе за пример! Много пута полицајце 
гледамо кроз призму кажњавања, али 
ово што смо доживели у Сечњу, нећемо 
никада заборавити!

 Госпођа Љубица Митровић, тумач и 
пријатељ породице Меј из Волфсбурга, 
послала је писмо у којем похваљује 
услужност и љубазно опхођење инс-
пектора криминалистичке полиције 
Полицијске управе Сремска Митро-
вица Стевана Галића. Он је овој не-
мачкој породици помогао да дођу до 
свог аутомобила који је био предмет 
кривичног дела преваре. 

 Након позива у централу упутили 
су ме на господина Стевана Галића, 
који се од нашег првог телефонског 
разговора до коначног преузимања 
аутомобила породице Меј. понашао 
веома професионално, компетентно, 
љубазно и услужно.   Лично се захваљујем 
господину Галићу зато што је својим 
савесним радом осветлао образ Србима 
овде у туђини. Његов начин рада 
заслужује посебну похвалу и признање 
и надам се да ће другима бити пример.

                

Помоћ у невољи
Писма захвалности полицији

Скуп истакнутих криминалиста
На КПА, у оквиру „Дана Арчибалда Рајса“, представљено 140 радова

 Пети међународни научни скуп 
„Дани Арчибалда Рајса“ одржан је 
у марту. Осврнувши се на значај и 
утицај Арчибалда Рајса, знаменитог 
криминалисте и пријатеља српског 
народа, једног од оснивача и дирек-
тора прве државне полицијске школе 
у Србији, основане 8. фебруара 
1921. године у Београду, као и на 

професионално образовање полиције, 
секретар Министарства унутрашњих 
послова Милорад Тодоровић је рекао да 
би следећи, шести научни скуп требало 
да се организује под покровитељством 
Полицијског универзитета. 
 „Ово је заиста скуп који може да 
изнедри много, јер спаја оне који се 
баве научном анализом друштвених 
појава и оне који на терену треба да 
санкционишу или превентивно делују 
на такве појаве“, нагласио је министар 
правде Никола Селаковић.
 Презентовано је 140 радова еминен-
тних аутора из 22 земље, из области 
права, криминалистике, форензике, 
информатике, полицијских, безбеднос-
них и друштвених наука.             

 Одељење за превенцију наркоманије 
је једна од организационих јединица 
у оквиру новоформиране Службе за 
превенцију наркоманије и сузбијања 
кријумчарења наркотика Управе кри-
миналистичке полиције МУП-а. На челу 
овог одељења је  Јаков Роган, полицајац 
са дугогодишњим искуством. 

 „Наш циљ је да се превенција спрово-
ди у складу са стандардима Европске 
уније и да наше одељење буде једна од 
институционалних основа превенције 
на територији целе Републике”, наводи 
начелник Роган, додајући да задатак 
додатно отежава невероватна брзина 
развоја синтетичких дрога, због којих 
увек морају да буду корак испред. 
 У оквиру Одељења формиран је 
и Одсек за спровођење стратешких 

пројеката у превенцији наркоманије, 
на челу са Данијелом Николић, 
дипломираним правником, а постоји 
и Одсек за координацију и сарадњу у 
превенцији наркоманије. 
 „Неопходно је да се што више 
институција као и самих грађана укључи 
у борбу,  јер потецијалних зависника  
има у свим старосним и социјалним 
структурама“, објашњава Роган, уз 
напомену да они настављају напоре 
који се већ више деценија улажу да се 
широј популацији, пре свега младима, 
предочи какве опасности вребају од 
наркотика. 
 Како Роган истиче, потребно је да сви 
заједно раде у складу са својим јасно 
издиференцираним ингеренцијама.
 Наш саговорник каже да у Служби 
ради велики број младих, образованих 
кадрова, спремних да „стану на црту“ 
једној од највећих савремених пошасти.
 „Веома водимо рачуна о стручности 
запослених, овде има дипломираних 
правника са положеним правосудним 
испитом, дефектолога, политиколога..”, 
каже начелник. 
 Он закључује да су његови сарадници 
мотивисани и спремни да изнедре 
сопствени пројекат превенције.

С.К.

Јаков Роган

Превенцијом против дроге
Криминалистичка полиција МУП-а добила је појачање - нову службу

Грађанима, посебно младима, предочиће опасности конзумирања наркотика
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Отворили врата младим инжењерима
Студенти из Фонда за младе таленте се упознали са технологијама Министарства унутрашњих послова

Факултативну туру је организовао Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије 
 Стипендисти Фонда за младе таленте 
имали су прилике да су упознају са 
применом и начином функционисања 
нових информационих технологија Ми-
нистартсва унутрашњих послова.   
 Радионица „Нове информационо 
комуникационе технологије и њихова 
примена у МУП РС”, коју је Сектор 
за аналитику, телекомуникационе и 
информационе технологије органи-
зовао у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта, има за циљ пред-
стављање јавности и афирмацију 
примене савремених техничко-техно-
лошких решења у Министарству унут-
рашњих послова и подршке младим 
талентима и њиховом даљем стручном 
усавршавању у Републици Србији.
 Радионицу су отворили помоћник 
министра и начелник Сектора за ана-
литику, телекомуникационе и инфор-
мационе технологије Министарства 
унутрашњих послова Слободан Не-
дељковић и државни секретар Ми-
нистарства омладине и спорта Ненад 
Боровчанин.
 У оквиру радионице више од 50 
студената имало је прилику да виде 
нека решења из области електронске 
управе која имају за циљ да олакшају 
грађанима испуњавање законских 

обавеза, на савремен 
и безбедан начин, без 
одласка у полицијске 
станице. Приказана је 
примена савремених 
технолошких решења 
која омогућавају кориш-
ћење просторних пода-
така и праћење локација 
мобилних терминала. 
Та решења користе 
припадници Министар-
ства унутрашњих посло-
ва за остваривање 
сигурне и безбедне кому-
никације, путем ТЕТРА 
дигиталне радио - мреже.
 Презентоване су и могућности и 
сервиси српске националне радио - 
мреже ТЕТРА, кроз примере из праксе у 
којима је пружана подршка, у реагова-
њу у ванредним и кризним ситуацијама 
свих линија рада Министарства, обез-
беђивањем брзог успостављања 
поузданих комуникационих канала. 
Посебно интересовање изазвали су 
и мобилни командно - контролни 
комуникациони системи за надзор 
и поступање у обезбеђивању јавног 
реда и мира и државне границе, као 
и мобилна ТЕТРА базна станица као 

варијабилни део ТЕТРА мобилне радио 
- мреже.
 „Ово је јединствена прилика да се 
упознамао са начином рада неких од 
најсавременијих уређаја у нашој земљи. 
Као будућим инжењерима, ово нам јако 
значи“, навели су неки од посетилаца.
 Студенти су посетили Персонализа-
циони центар и електронски рачунски 
центар, централну информациону 
локацију Министарства за целу тери-
торију Републике Србије.
     
               

Мање насилничког понашања у школама
 Све већа пажња коју полиција пос-
већује сарадњи и стицању поверења 
ученика резултирала је мирнијим 
школским двориштима. Посебно је уоч-
љива разлика  у броју кривичних дела 
уништење и оштећење туђе ствари, 
који је чак упола мањи у односу на 2013. 
годину.
 Захваљујући напорима службеника 
Одељења за сузбијање малолетничке 
делинквенције, као и целокупног 
оперативног састава ПУ за град Бео-
град, низ добрих резултата када је 
у питању статистика малолетничке 
делинквенције се наставља. Тако је 
током првог полугодишта 2014/15 
године, у односу на исти период 
2013. године, у школама и њиховој 

околини регистровано упола мање 
разбојништава и насилничког понаша-
ња, као и 36 одсто мање тешких крађа, а 
није регистровано ниједно оштећење и 
уништење туђе ствари. Од  септембра до 
децембра, број прекршаја смањен је за 
7,5 одсто у односу на прво полугодиште 
претходне године, а број туча смањен је 
за више од 6 одсто.
 Начелник Одељења Синиша Мандић 
каже да су његови сарадници у 2014. 
години одржали 1136 предавања у 111 
основних и 46 средњих школа. 
 Према речима инспекторке Снежа-
не Сандић, она су интерактивна и 
пропраћена адекватним презента-
цијама прилагођеним свим узрастима. 
            С.К.

Превентивни рад београдског Одељења за сузбијање малолетничке делинквенције дао резултате

Пажљиви слушаоци



 Полицијска управа у Нишу успешно 
је реализовала пројекат „Знањем и 
спортом против насиља“, покренут 
у циљу заштите деце од насиља и 
стварање безбедног окружења за  
живот и одрастање. 
 Пројекат је утемељен на идеји 
да се кроз спорт пренесе порука о 
неприхватљивости насиља и раз-
вије такмичарски дух, као и да се 
изгради однос између ученика и 
полицијских службеника. Порука 
мирног и сталоженог решавања кон-
фликта ширена је у десет основних 
школа на подручју Ниша, кроз бројне 
активности: радионице, квизове, спорт-
ска надметања и ликовно такмичења на 
тему „Стоп насиљу”.
 Одржано је 17 едукативних интерак-
тивних радионица на којима је при-
суствовало 912 ученика. Подељени су 
флајери и лифлети и у свим школама су 
истакнути постери, а радионицама су 
присуствовали и учитељи, директори, 
психолози и педагози. Након едукације, 

одржано је такмичење - квиз знања 
ученика трећег разреда основних 
школа. Свака школа је имала по једног 
представника који је имао задатак да 
одговори тачно на 15 питања и освоји 
максимално 50 поена за своју школу. 
Питања на квизу знања односила су се 
на вршњачко насиље и спорт, а о којима 
се говорило на радионицама. Ученици 
су показали изузетно знање. 
 Колики је био одзив и интересовање, 
говори и податак да је на адресу 
Полицијске управе у Нишу стигло 1000 
дечјих радова на тему „Стоп насиљу“. 
Победницима су уручене дипломе и 
награде. 
 Након успешно спроведених еду-
кација и радионица, ученици су имали 
прилике да стечена знања покажу на 
делу у оквиру спортског надметања 
Сваку школу представљала је екипа од 
седам такмичара који су се такмичили 
у шест различитих игара и то: трчање 
у џаку, прескакање вијаче, обарање 
чуњева, набацивање обруча на штап, 

слагалица и полигон спретности. 
Свака школа имала је „дрес” друге 
боје. Победницима су уручене награ-
де, дипломе и пехари, а осталим 
учесницима захвалнице и симболичне 
награде. 
 Када је по завршетку пројекта тес-
тирано знање ученика из области 
вршњачког насиља, они су остварили 
одличан резултат од 85 одсто тачних 
одговора, за разлику од 50 одсто, 
колико су имали на почетку пројекта.
 „Овим акционим планом остваре-
ни су очекивани резултати пројекта, 
подигнута је свест ученика о непри-
хватљивости насиља, побољшана је 
сарадња са школама и афирмисани 
су школски полицајци“, навела је 
координаторка Марија Ранђеловић, 
додавши да је, поред одличних 
резултата на тестовима, ипак најважније 
сазнање да ће се деца сада осећати 
сигурније. ________________

Стојиљковић Маја
Стојковић Дијана

Припадници Министарства у Нишу спровели низ активности како би сузбили вршњачко насиље

Ученици у школама још сигурнији
Одржано 17 едукативних интерактивних радионица, квизови, спортска надметања и ликовно такмичење
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СА СВИХ СТРАНА

Полиција сакупила више од 200 јединица крви
Традиционалне акције давања крви у Ваљеву и Ужицу поново окупиле бројне припаднике Министарства

 Наше колеге из Ужица и Ваљева још 
једном су показале да је несебичност 
и брига за друге иду руку под руку са 
полицијским позивом и придружиле се 
акцији добровољног давања крви.
 Традиционална акција давања кр-
ви за потребе Здравственог центра 
„Ваљево“ одржана је у просторија-
ма Полицијске управе у Ваљеву, по-
водом једанаестогодишњег постојања 
Удружења  „Полицајац 2004“.

 Учествовали су радници ове поли-
цијске управе и управа у Врању и 
Шапцу, као и  станица  Коцељева и  
Владимирци, али и сви Ваљевци жељни 
да дају свој прилог хуманом циљу.
 Поред полицијских службеника, 
гости су били председник и секретар 
Хуманитарне организације „Од срца“ 
Телекома Србије. Прикупљено је 120 
јединица крви, које задовољавају 
месечне потребе ваљевске болнице.

 У сарадњи са Црвеним крстом и 
Службом за трансфузију крви ужичке 
опште болнице, у просторијама ПУ 
Ужице, организована је још једна акција 
давања крви за потребе здравственог 
центра. 
 Одазвали су се полицајци из Ужи-
ца, Косјерића, Ариља и Чајетине. При-
купљено је 97 јединица крви. 
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Драгоцено штиво за специјалце
Из штампе изашле две књиге из пера припадника Специјалне антитерористичке јединице МУП-а

„Оружјем против отмичара” и „Победи себе” осим за полицајце поучни и за ширу читалачку публику
 Недавно су из штампе изашла 
две књиге из пера наших колега 
из Специјалне антитерористичке 
јединице. „Оружјем против отмичара 
(II) – десет неуспешних операција 
ослобађања талаца“, аутора др Жељка 
Мојсиловића и мр Драгана Џамића и 
„Победи себе“, Александра Маричића и 
Јовице Спајића.
 Књига „Оружјем против отмичара“  
представља наставак претходне књиге 
Мојсиловића и Џамића под истим 
називом, али са другачијим садржајем – 
у њој је представљено десет успешних 
операција ослобађања талаца. Сада обе 
књиге чине јединствену аналитичку 
целину у којој су описане најзначајније 
операције које су у новијој историји 
специјалне јединице реализовале у 
акцијама ослобађања талаца из руку  
наоружаних отмичара. Управо због 
тога, књиге представљају изузетно 
драгоцен материјал истраживачима 
који буду даље радили на овим темама, 
али и припадницима и старешинама 
специјалних јединица полиције и војске 
у процесу усавршавања, школовања  и 
специјализације.
 Књиге ове тематике, обрађене на 
овако аналитичан начин, до сада 

нису објављиване у 
земљама у окружењу, 
а и у Европи има мало 
сличних публикација, 
па је вредност књига 
утолико већа. Књига 
„Оружјем против от-
мичара (II) – десет 
неуспешних операција 
ослобађања талаца“, 
настала је као резултат 
вишегодишњег саку-
пљања грађе из 
домаћих и страних 
извора. У књизи су 
представљене и неуспешне операције 
о којима се до сада мало знало. То се, 
пре свега, односи на две операције 
упада у отете авионе на аеродромима у 
Ларнаки (1978) и Малти (1985), у којима 
је погинуло 70 особа, као и на операцију 
колумбијске војске у ослобађању 
талаца из палате правде у Боготи (1985) 
у којој је страдало око 100 особа.
 Јединствени спортски приручник, 
књига „Победи себе“ је богато илус-
трован бројним фотографијама пра-
вилног извођења вежби, говори о 
системима тренинга спортиста и 
унапређења њихове психофизичке 

припреме, у циљу постизања одличних 
спортских резултата. Садржај књиге 
обухвата три поглавља: вежбе снаге 
реквизити и справе за вежбање и 
тренинзи.
 На нашем тржишту мало је књига, а 
посебно оваквих приручника, које се 
баве тематиком тренинга и извођења 
вежби, па ће књига бити од велике 
користи.
 Обе књиге су због свог интересантног 
и поучног садржаја драгоцено штиво, 
како за припаднике Министарства, тако 
и ширу читалачку публику.  
     Драган Џамић

Механизми заштите жртава трговине људима
Одржана обука за раднике Дечјег села „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици на тему трафикинга

 У организацији Министарства 
унутрашњих послова и Центра за 
заштиту жртава трговине људима 
31. марта одржана је обука на тему 
„Улога система социјалне заштите у 
сузбијању трговине људима” у Дечјем 

селу „Др Милорад Павловић” у Сремској 
Каменици. Полазници обуке, њих 
тридесеторо, били су запослени Дечјег 
села - психолози, педагози, социјални 
радници и стручни сарадници.
 Главни полицијски инспектор Саша 

Госић из Одсека за сузбијање илегалних 
миграција и трговине људима Упра-
ве граничне полиције одржао је 
презентацију на тему „Активности 
полиције у Републици Србији на 
сузбијању трговине људима и заштити 
жртава”. 
 Предавања су одржали и директор 
Центра за заштиту жртава трговине 
људима Сања Кљајић и руководилац 
Службе за координацију заштите жртава 
трговине људима Лидија Милановић. 
 Присутни су показали велико интере-
совање за обраду проблематике трго-
вине људима и заштите жртава, а општа 
оцена је била да је обука успешно 
реализована и да представља пример 
добре праксе.               

Промоција приручника „Победи себе”



Кући донели златну и четири сребрне медаље
Џудисти из Жандармерије постигли одличне резулате на првенству Републике Србије за сениоре

Уз велика одрицања и труд успевају да одрже изузетан ниво резултата и да буду равноправни противници

 На првенству Републике Србије за 
сениоре, одржаном у марту, такмичари 
Џудо клуба „Жандармерија“, у веома 
тешкој конкуренцији, освојили су 
пет медаља. Златну је освојио Бош-
ко Бореновић, у категорији до 90 
килограма, а четири бронзане су кући 
донели Филип Јовановић, у категорији 
до 66 килограма, Јован Мирковић, 

у категорији до 73 килограма, 
Иван Ђукановић, у категорији до 
90 килограма, и  Предраг Будић, у 
категорији до 100 килограма. Овим 
резултатом такмичари Џудо клуба 
„Жандармерија“ подсетили су на 
славне тренутке, у периоду од 1996. 
до 2004. године, када је Џудо клуб 
„Милиционар“- „Жандармерија“ осво-

јио укупно седам титула екипног првака  
државе. Да подсетимо да су ови сјајни 
такмичари, пре око четири месеца 
освојили и треће место на екипном 
такмичењу у Првој супер џудо лиги 
Србије
 И поред веома тешких финансијских 
услова, проблема који се огледа 
у недостатку простора и термина 
за вежбање, такмичари и тренери, 
који раде у Клубу, уз велика одри-
цања и труд успевају да одрже 
изузетан ниво резултата. Вештина, 
посвећеност и напори које улажу 
чине их  равноправним противницима 
клубовима и појединцима који имају 
све услове за тренинг и вишеструко 
већа финансијска средства, што су 
доказали у више наврата.
 Клуб постоји од 1976. године ка-
да је основан при Министарству 
унутрашњих послова, под називом 
„Милиционар“, који је променио назив 
у Џудо клуб „Жандармерија“. У богатој 
историји кроз Клуб су прошли многи 
полицијски службеници Министарства 
унутрашњих послова, освајачи бројних 
медаља на светским и европским 
првенствима. 
                

Прваци у гађању ваздушним пиштољем Јако друго место
По четрнаести пут узастопце најбољи - Клуб стрелаца „Полицајац” Турнир у борилачким вештинама

 На Првенству Србије у стрељаштву 
одржаном од 13. до 15. марта у Београду, 
чланови Клуба стрељачких спортова 
„Полицајац” освојила су прва три места 
у  гађању ваздушним пиштољем. Златом 
се окитио Дамир Микец, сребром 
Василије Гроза, а бронзом Душко 
Петров.
 Стрелци „Полицајца” освојили су 
екипно четрнаесту узастопну титулу 
најбољих, по чему ће ући у анале 
српског стрељачког спорта.
 „Ово је велики успех нашег клуба, 
основаног давне 1954. године. Ми 
спортисти увек се надамо најбољем, 
иако је тешко одржати се у самом врху 
када је конкуренција изузетно јака као 
што је била сада на овом првенству”, 
прича Василије Гроза из Управе за 

стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и науку. Он наглашава 
да је поносан на резултате које су 
постигли чланови КСС „Полицајац” у 
појединачном, а посебно у екипном  
надметању, јер није лако четрнаест пу-
та узастопно бити првак државе.

В.Ћ.

 Истакнут спортиста, припадник Упра-
ве за обезбеђење одређених личности 
и објеката Бојан Голубовић учествовао 
је на турниру у греплингу и ММА у Бања 
Луци. 
 Учешће су узели тимови из земаља 
у региону - Словеније, Хрватске, 
Црне Горе, Бугарске, Македоније и 
Србије, али и тим из Литваније. Наш 
представник, Бојан Голубовић се такми-
чио у категорији 93 кг, где је у сјајном 
мечу успео да победи домаћег борца од 
120 кг и да се пласира у финале. 
 Нажалост, у финалном мечу је изгу-
био од борца из Бугарске, али како ка-
же наш колега : „Сваки пораз је нова 
лекција и не треба одустати од својих 
циљева.”         
               

Такмичари у борби

СПОРТ

Василије Гроза, Дамир Микец и Душко Петров


