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едавнакрађаМикеланђе
ловеслике„Мадонатиши
не”изЦрквеСветогЛуге
русауЗелеууБелгијина

правила је пометњу у уметничком
светуискренулапажњунакрађео
којимасеумедијиманедовољного
вори,адеосуједнеоднајпрофитабил
нијихгранакриминала.Процењује
седагодишњиприхододкрађеумет
нинамаизносиоддведошестмили
јардидолара.
–ОдпериодаДругогсветскогра

таоваврстаразвиласеутрећунај
профитабилнијукриминалнуграну,
посленелегалнетрговинеоружјеми
наркотицима.Крађауметничкихде
лајефинансијскиповезанасдругим
криминалнимактивностима–одтр
говинедрогомиоружјемдотерори
зма.Тувезујевеоматешкодоказати
и,упркосразвојудржавнихмеханиза
мазазаштитууметнина,овакривич
наделапоправилуостајунекажње
на.Оноштотребанагласитијестеи
тодакриминалувезисуметнинама
непознајеграницеисматрасекри
миналомпротивбаштинечовечан
ства–кажедрРенатаСамарџић,ау
торкњиге„Уметностикриминал”.
Највећиутицајнатржиштеимају

крађеуметнина,затимвандализам,
односнооштећивањеилиуништава
њеуметнинаизидеолошкихразло
гаилиизчистеобести,пљачкањеан
тиквитета,којејеусавременојепохи
посталоглавниизворзафинансира
њетерористичкихгрупаикривотво
рењеуметнина.
Златнимдобомкривотворењасма

трасекрај19.века,алинајвећипро
цватоваврстакриминаладоживљава
усавременојепохи,гдејепотражња
зауметнинамасвевећа,посебноза

приватнеколекцијеновихелита.За
једничкацртаовихврстакриминала
јестедасумотивисанефинансијским
иидеолошкимразлозима.
–Вредностуметнинаусталномје

порастуиувекћебитиинтересантне
заонекојиулажуновац.Тосу,уоста
лом, најбоље показала искуства из
временаекономскекризе,тридесетих
годинапрошлогвека,кадасеновац
салакоћомразмењиваозауметнич
кадела,чијавредностод1945.године
нијепрестајаладарасте–напомиње
Самарџићева.
Зачеткоморганизованогкримина

лаувезисуметнинамаумодерном
добусматрајусекрађекорзиканске
мафијепочињенешездесетихгодина
прошлогвеканафранцускојривије
ри,гдесуглавнаметабилаПикасова
иСезановадела.
Врхунацседогодио1976.године

кадајесамоуједнојноћиизпапске

палатеуАвињонунестало118Пи
касовихслика.Коликосумафијашке
крађеопаснеподржавнубезбедност
иповезанесаорганизованимкрими
наломитероризмомувериосе1986.
Скотландјард.Тадајеукраденоосам
наестсликастарихмајстораизколек
цијеАлфредаБејтаузамкуРосборо
кодДаблинауИрској.
–ПљачкујеизвршиоМартинКа

хил,ирскигангстер,довођенувезу
саИРА.Украденауметничкаделако
ришћенасуупословимасадрогоми
утокутрансакцијабиласурасутапо
Ирској,Енглеској,Турској,Холанди
ји.Заседамгодинабиласузалогна

шестнелегалнихтржиштанаркоти
цима.Овдејеречозатвореномсисте
муразменегдесеблагомењазаблаго,
тојесторужјезауметнинеилидрога
зауметнине.Крађајерасветљеназа
хваљујућиангажовањуприкривеног
агента,поштојеКахилнајавиопрода
јусликаза800.000евра–причаСа
марџићеваинаглашавадајепроцена
даоко80одстосвихкрађауметни
наод1961.годиненаовамообављају
илинаручујуинтернационалноорга
низованизлочиначкисиндикати,као
штосукорзиканскамафија,Козано
страилирускамафија.

БранкаВасиљевић

ЗдруженавежбајединицаМинистарстваунутрашњихпослова,
којеобављајупословеконтрадиверзионезаштите,одржанаје

јучеиспредПалате„Србија”.ПрипаднициМУПадемонстрирали
судетекцијуиуклањањеексплозивненаправенааутомобилуко
јисеналазиоублизиништићеногобјекта,пренеојеТанјуг.
Наконштојесумњивовозилоуоченоислучајпријављенпо

лицији,припаднициМУПаизвршилисуконтрадиверзиони
преглед.Такође,узетисуузорцизаутврђивањеприсутнихче
стицаексплозива,аполицијскипасјемаркираоексплозивну
направу.
Наконштојенаправапроученарендгенскимуређајем,узпомоћ

роботанабатеријскипогонексплозивјеводенимтопомзаразбијање
непознатихнаправаодвојен.Тимејеуклоњенаопасност.Анакрају
вежбе,припадникМУПаузаштитномоделууклониојеексплозив
ипренеоганабезбеднулокацијурадидаљегкриминолошкогувиђа
ја.Увежбиподназивом„Применамераконтрадиверзионезаштите”
учествовалисуприпаднициПолицијскебригадеПолицијскеуправе
заградБеоград,Јединицезаобезбеђењеодређенихличностииобје
катаиСпецијалнеантитерористичкејединице.
НебојшаСтефановић,министарунутрашњихпословаСрби

јеизјавиоједајевежбомжелеодаукаженаважностпослакоји
обављајуконтрадиверзионитимовиМУПа.Стефановићјена
гласиодасетокомједнегодинеизвршиизмеђу4.500и5.500

диверзионихпрегледаразличитихврста,одкојихсунекиила
жнедојаве.
Какојенавео,припаднициовихјединицаучествујуиууклања

њуексплозивнихнаправакојесузаосталеизНАТОбомбардовања,
алииизДругогсветскограта.УпитанзаслучајуПриједорскојули
цинаЗвездари,гдевећ20годинаподземљомстојиНАТОграна
та,Стефановићјеказаодајетајслучајјакотежакисложен.Према
његовимречима,породицакојајеживелаукућикојујепогодила
табомбапребаченајеуалтернативнисмештајиданаснеживиту.
„Морадасеурадивеомасложенелабораткојићекоординирати
вишедржавнихслужбикакодасенабезбеданначинуклони”,на
веојеСтефановић.
Додаоједасепретпостављадајеречобомбиод500до1.000

килограматежине,каоидасезасадајошнезнанакојојседу
бининалази.
НајавиоједаћеМУПиовегодине,каоипрошле,уложитијош

новцаукуповинуновеопремезаовејединице.Стефановићје
додаодаћеминистарствоновацулагатитакодаполицајциима
јувишетехничкеподршке,какобисесмањиоризикпоњихове
животе.Министарствоћесе,кажеминистар,потрудитиданаба
вијошробота,аликакојенагласио,безчовекакојијепосвећен
идоброобучен,тежакисложенполицијскизадатакнијемогуће
успешнообавити. Д.Вукосављевић

Седамгодиназатвора
задилераизВршца

НовиПазар – Љу бо мир Ђа ко вић (61) из Вр шца осу ђен 
је ју че на се дам го ди на за тво ра због ди ло ва ња ма ри ху
а не. Он је са Ви шим ту жи ла штвом у Но вом Па за ру скло
пио спо ра зум о при зна њу кри ви це, пре но си Бе та. 
Порт па рол ту жи ла штва Асмир Ме хо вић ре као је за ра
дио „Сто плус” да је спо ра зум при хва тио и Ви ши суд по
сле че га је пре су да по ста ла пра во сна жна. 
„Он је при знао кри вич но де ло не до зво ље не про из вод
ње и тр го ви не дро гом због че га је осу ђен на се дам го
ди на за тво ра. По ред то га, од у зет му је и ауто мо бил ко
ји је ко ри стио при ли ком из вр ше ња де ла”, ка зао је Ме
хо вић.
Ђа ко вић је ухап шен у за јед нич кој ак ци ји но во па зар ске 
и гра нич не по ли ци је, при ли ком ула ска у Ср би ју из Цр
не Го ре, на гра нич ном пре ла зу Шпи ља ни. 
Пре тре сом ње го вог во зи ла про на ђе ни су спе ци јал но 
из ра ђе ни бун ке ри у ко ји ма су би ла 24 па ке та ма ри ху а
не, укуп не те жи не 21,8 ки ло гра ма.

ПогинуомладићкодСуботице
Два де се тјед но го ди шњи мла дић по ги нуо је ју че ују тру 
на за о би ла зном пу ту Су бо ти ца–Па лић, код Бу на ри ћа, 
ја вио је РТС, пре но си Тан југ.
Не сре ћа се до го ди ла не што по сле шест ча со ва ка да је 
ауто мо бил „беемве” из за са да не по зна тих раз ло га 
сле тео с ко ло во за и ис пре вр тао се не ко ли ко пу та.
У не сре ћи је по ги нуо су во зач Д. М. а по вре ђен је во зач 
Л. Г. (27), ко ји је пре ве зен у су бо тич ку бол ни цу.

Изгубиоконтролу
надвозиломипогинуо
На пу ту Ша бац–Ло зни ца, у се лу Шти тар, ју че у 4.20 до
го ди ла се са о бра ћај на не сре ћа у ко јој је јед на осо ба 
смрт но стра да ла. 
По ги нуо је во зач ауто мо би ла, ко ји је, ка ко са зна је РТС, 
из гу био кон тро лу над во зи лом и услед пре вр та ња ис
пао из ње га.

Заплењенамарихуана
СтараПазова– При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви ухап си ли су Р. К. (20) 
из тог гра да, због сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
нео вла шће не про из вод ње и трговине дро гом, пре нео 
је Тан југ. 
При ли ком кон тро ле ауто мо би ла „фи јат” по ли ци ја је 
про на шла и за пле ни ла 545 гра ма ма ри ху а не. 
По на ло гу над ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је од ре
ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва.

НАЦРНОМТРЖИШТУУМЕТНИЧКИХДЕЛАОБРЋУСЕМИЛИЈАРДЕДОЛАРА

ПикасоиСезанкаотаоцимафије
Данасјекрађауметнинаглавниизворфинансирањатероризма

Гангстермодел
заликМоријартија

Најранијипримердасууметничка
делапривуклапажњуорганизова
ногкриминаладогодиосеувикто
ријанскојепохи,кадајеизгалерије
ЕгњууЛондонуоднетаГејнсборова
„ВојвоткињаДевонширска”.Крађу
је1876.извршиогангстерскибос
АдамВорт.Његовуидејудасе
украденесликекористеузамену
занекупротивуслугу,каснијесу
прихватилимногикриминалци.
АдамВортјепослужиоАртуру
КонануДојлукаомоделзаликпро
фесораМоријартија,највећегпро
тивникаШерлокаХолмса.
–ТребапоменутииВиченцаПеруђу
којије1911.годинеукраоМонали
зуизЛувраизпатриотскихразло
га,какобисликуизФранцуске
вратиоуИталију.Оннијезнаодаје
Леонардо1518.годинеЂоконду
продаосвомзаштитнику,францу
скомкраљуФрансоиПрвомидаје
правоФранцускедапоседујеову
сликубилолегитимно–каже
Самарџићева.

Најчешћекрадено
уметничкодело
тешкоједветоне
АрсенГодетјер,сакристијарЦркве
СветогБавауГану,украоје1934.
двапанела(ПраведнесудијеиСве
тиЈованКрститељ)браћеВанАјк
саГанскоголтара.
–Биојетоједанодпрвихслучајева
уисторијикрађадајеучинилацу
писанојформи(одганскогеписко
па)тражиооткупуизносуодмили
онбелгијскихфранака.Полиптих
Мистичнојагње(илиГанскиолтар)
браћеВанАјкнајчешћејекрадена
сликауисторијиуметности.Тоје
интересантнособзиромнатодаје
речоделутешкомдветоне.Утоку
својеисторијеполиптихјебио
предметсвихврстакрађаодпоје
диначних,пасведоратногплена
НаполеоновеиХитлеровевојске,а
биојеиобјекатреституцијеутри
наврата–напомињеСамарџићева.

Специјалне је ди ни це МУП-а у ак ци ји 

ПаблоПикасо,Мртваприрода

ПолСезан,ФармауНормандији
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