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УКРАТКО

Са прве стране 

К
рађама су највише били
угрожени локалитети из
римскогпериодаицрквеи
манастири,алисе2009.го

динемењатрендпасекриминали
тет„премешта”установеикуће.Ме
ђуукраденимпредметиманалазесе
ониодзлатаисребра,уметничкесли
ке,нумизматичкаграђа,иконе,старе
богослужбенекњиге,путири,крстови
иреликвијарисмоштимасветитеља,
старооружје,медаље,ордење,алии
гоблени,старићилими,стилскина
мештај,фотографије,мапе,накит...–
кажедрСамарџић”.
Кодвеликогбројакрађаунапредсе

знакојекупацизнасештаћебити
украдено.Познатисуподациоумет
нини,гдесеналази,какојеобезбеђе
на,каоињенопорекло.
–ЈеданодпримерајеиРеноарова

„Купачица”,којајеизНародногму
зејаукрадена1996.године.Требало
једабудепродатаунапредпознатом
купцуза30.000марака.Сликајена
стала у последњем периоду Реноа
ровогживота,акупљенајенајавној
продајиуаукцијскојкућиуПаризу
1935.године,за45.800француских
франака, средствима пријатеља та
дашњегМузеја кнезаПавла иМи
нистарствапросветеКраљевинеЈу
гославије. Приликом крађе 1996.
претрпелајетежаоштећења–исече
најеоштримскалпеломисавијенау
ролнуслицемунутра.Сликајепро
нађенауподруму,завијенаунови
не,ивраћенаНародноммузејууБе
ограду.Сличнаситуацијадогодиласе
умузејууАранђеловцу2001.годи
не,кадајеукрадено15слика,скица
истудијаПајеЈовановића.Полици
јаје,срећом,пронашласве.Намети
криминалацабилесуиприватнеко
лекцијеуБеограду,СремскојМитро
вицииНовомСаду,амеђуукраденим
делимасусликеСавеШумановићаи
УрошаПредића–кажеСамарџиће
ва.
Пре27годинауселуДивошкодло

калитетаСирмијумоткривенјезлат
ниаварскипојас.Пронашаогајене
легалнимпутемузпомоћдетектора
заметалС.К.азатимгапродаотргов
цуантиквитетимауБеограду.Појас
јеоткривензахваљујућисукобудве
дилерскемреже,аучесникињегови

саучесницисуосуђенинапотриго
динеусловнеказне.
Трговинаиконамагодинамајеби

лауврхукриминалнихактивностиу
нашојземљи.Интересовањезаико
нејавилосејошпослебољшевичке
револуције када су старепородице
почеледапродајупородичневред
ности.Коликујеторазмеруобухва
тало показује податак да је у САД,
Италији,Израелу,ФранцускојиВе
ликојБританијитридесетихгодина

прошлогвекапостојаловишеодсто
антикварницаспецијализованихза
трговинурускимстаринама.Главни
центарбилајеНемачкаукојојихје
билооко6.000.
–Трговинаиконамаукраденимиз

цркаваиманастиранаКипру,уГрч
кој,Русији,ЈерменијииСрбијидожи
велајепроцваткрајемседамдесетих
иосамдесетихгодина20.века.Кра
ђеправославнихиконанапростору
Балканаподстакнутесувеликомпо

тражњом,јерсекупциналазесвудау
свету,аиконевећиномуРусијиина
Балкану.НаосновуподатакаМУПа,
од2000до2014.годинеукраденоје
456икона,апронађенојеивраћено
255–причаСамарџићева.
Украденеиконепонекадсепојаве

натржиштуипослевишедеценија.
БогородицасХристомиСветиПе
тариПавле,украденеизЦрквеСве
тогНиколеуСибачу1971,пронађене
суивраћене35годинапослекрађе,
доксезатрећомпрестоном–Христос
Великиархијереј,којуданасзамењује
копијанаиконостасу−идаљетрага.
Велика економска добит, а мали

ризикпостаојепривлачанзакрими
налцекадајеречопљачкамаанти
квитета.Оневероватночинe75одсто
свихкривичнихделаувезисуметни
нама,докјестопаповраћајаодпетдо
10одсто.
–Уовомпослуосимсрпских,сре

ћусеибугарскиитурскидржавља
ни.Посебно,јеркрађаархеолошких
налазиштанајчешћеостајенекажње
на.Овотржиштејевеомадискретно,
адодатнепотешкоћеприликомис
трагествараичињеницадајеречо
предметимаизвађенимдиректноиз
земље,којинисурегистровани–на
глашаваСамарџићева.
Упоследњевреме,нажалост,кра

дљивципримењујуједанновиприн
цип–продајусецканеилиистопље
неуметнине.
–Одмоментакадаје2005.године

украденаЛежећафигураоддветоне
ХенријаМура,којајеисеченаипро
дата,овојескоропосталапракса–на
помињеСамарџићева. ¶

Кра ду накит и ико не

Чак75милионаљудиуЕвропскојунији,или
15одстостановништва,билојежртванеког

кривичногдела.ТојеподатакЕвропскекомиси
језа2017.годину,којијеизнеодржавнисекретар
МинистарстваправдеРадомирИлићкадајене
давнопредстављеннацрт„Националнестрате
гијезаостваривањеправажртаваисведокакри
вичнихдела”запериодод2019.до2025.године.
Стратегијаналажедасеначитавојтеритори

јиРепубликеСрбијеуспоставимрежаслужби
заподршкужртвамаисведоцима.Садатакве
службепостојесамоуједномбројусудоваиту
жилаштава,Тужилаштвузаратнезлочине,Ту
жилаштвузаорганизованикриминалиПрвом
основномјавномтужилаштвууБеограду,као
иприпојединимцентримазасоцијалниради
организацијамацивилногдруштва.Неопходно
је,међутим,дагеографскараспрострањености
квалитетуслугаовихслужбибудеуједначенана
целојтериторијиСрбије,саумрежавањемсвих
службиијединственомбазомподатака.
Стратегијапредвиђаиоснивањеколцентра,

какобисвакажртваималамогућностдасеобра
тидржавнојслужбизапомоћиподршку.
–Свакооднасможепостатижртва.Зашти

тажртавакривичнихделаједужностдржаве
идруштва–реченојепрошленедељеповодом
обележавањаЕвропскогданажртава.
Поредуспостављањанационалнемрежеслу

жбиподршке,штојепрвициљстратегије,по
стављена су јошдва специфичнациља: уна
пређењезаштитежртаваисведокаиподизање
свестиоњиховимправима.Утомећезначајну
улогуиматимедији,апосебнапажњапосвеће
најенарочитоосетљивимкатегоријамажртава
исведока,каоштосудеца,жртвероднозасно
ваногнасиљаитрговинељудима.
–Жртвекривичнихделасусвакаконајрањи

вијиучесницикривичногпоступка.Онисвоје
првеконтактеостварујусаполицијомитужи
оцем,атајпрвиконтактјевеомаважан.Неоп

ходнајезаштитаинтересадеце,којанетреба
дабудусаслушаванауслужбенимпросторија
ма–реклајеТатјанаЛагумџија,чланДржавног
већатужилаца.
Појамжртведефинисанјеунацртустрате

гије:„Жртвајефизичколицекојејепретрпе
лоштету,укључујућифизичку,психичкуили
емоционалнуштетуилиекономскигубитакко
јијенепосреднопроузрокованкривичнимде
лом,каоичлановипородицелицачијајесмрт
непосреднопроузрокована
кривичнимделомикојису
претрпелиштетукаопосле
дицусмртитоглица,одно
снонепосреднежртве.”
– Живот се мења оног

тренуткакаданекопостане
жртвакривичногдела.Без
обзиранатоштаједотада
радиоиштајебио,човексе
мењаодмоментакадапоста
нежртваизатомораимати
подршку–реклаједрМилицаКолаковићБојо
вићизИнститутазакриминолошкаисоциоло
шкаистраживања.
Стратегијасугеришепрописивањемеракојим

бисеобезбедилоизбегавањеконтактаизмеђужр
твеиучиниоцакривичногдела,заштитаутоку
спровођењадоказнихрадњикаоштосуиспитива
њеиливештачење,каоизаштитаприватности.
ЗаменикрепубличкогјавногтужиоцаТамара

Мировићнајавилајемогућностдасеоодште
тизажртвуодлучујеукривичномпоступку,а
неупарници.
–Судијакојиводикривичнипоступаксада

неодлучујеоизносуштете,негоупућујеоште
ћеногнапокретањепарничногпоступка.Сада
јеинтенцијадасеоимовинскоправномзахте
вужртвеодлучиукривичномпоступку.Натај
начинсмањићесебројпарничнихпоступаказа
накнадуштете–реклајеТамараМировић.

ПредседникВрховногкасационогсудаДра
гомирМилојевићуказаоједапарницезана
кнадуштетечестотрајугодинамаиизискују
новетрошковеитраумезажртву.Збогтогаје
важнодасеуспоставиадекватансистемзаса
тисфакцијужртава.
Правосудниорганићеубудућеводитирачу

наиотомедажртвебудупоштеђенетакозване
секундарневиктимизацијекојаседогађасва
кипуткадаморајупоноводаговореопрежи

вљенојтрауми.Осимтога,
жртвећеувекбитиобаве
штенеотомекакомогуда
добију психолошку подр
шкуиимаћеправонаду
горочнутерапијупослеза
вршеногсудскогпоступка.
Једнаодзначајнихновина

јеитоштоћежртвенасиља
иматиправодабудуинфор
мисанеотомекадајеучини
лацкривичногделаизашао

иззатворанаслободу.Жртвећеиматиправона
бесплатнуправнуимедицинскупомоћ,збриња
вањеуоквирусигурнихкућаиукључивањеупро
грамепсихосоцијалногиекономскогоснажива
ња.
Пројекатподршкежртвамаисведоцимакри

вичнихделауСрбији,подмотом„Нистесами”,
спроводимисијаОЕБСауСрбијиафинансира
Европскаунијаса1,5милионаевра.
У израду стратегије биле су укључене све

надлежнеинституције–Републичкојавноту
жилаштво,Врховникасационисуд,Државно
већетужилаца,Високисаветсудства,Мини
старствоунутрашњихпослова,Министарство
зарад,запошљавање,борачкаисоцијалнапи
тања,каоиневладинеорганизацијеЈуком,Ас
траиСрпскоудружењезакривичноправнуте
оријуипраксу.
 АлександраПетровић

Мрежаподршкежртвамаисведоцимауцелојземљи

Накит који је полиција запленила у једној од акција

Икона Света Петка
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Но ва пре су да  
Ми шко ви ћи ма

СпецијалнисудуБеоградуизрећиће
првостепенупресудувласнику„Делта
холдинга”МирославуМишковићу,ње
говомсинуМарку,МилуЂурашковићу
иосталимоптуженимаууторак5.мар
та.Тоћебитидругапрвостепенапресу
дауовомслучајупоштојепрву2017.
годинеделимичноукинуоАпелациони
судиналожиодасепоновисуђење,
преносиТанјуг.МаркоМишковићјеоп
тужензаутајупорезапоодбиткуодка
питалногдобиткаизпословањапутар
скихпредузећа,одоко320,3милиона
динара,ањеговотацдамујеутомепо
могао.Заоштећењепутарскихпредузе
ћаобојицасуправоснажноослобођени
оптужби.Тужилаштвозаорганизовани
криминалпредложилојеузавршнојре
чисудудаМирославаМишковићаосуди
наказнуодпетгодиназатвораиосам
милионадинаразбогпомагањасинуда
утајипорез.ЗаМаркаМишковићатужи
лаштвојезбогутајепорезапредложило
казнуодчетиригодинезатвораинов
чануказнуодосаммилионадинара.

Пре га зио во зи лом  
но гу по ли цај цу 
ПоналогуПрвогосновногтужилаштвау
Београду,ухапшенјеМ.Н.(19).Онje
осумњичендајеупокушајубекстваауто
мобилом„алфаромео”прегазиопреко
ногеполицајцакојијехтеодалегитими
шењегаисувозача.Инцидентседогодио
упетакнаЗвездариуУлициАхметаАме
довићаб.б.Особакојајеседеланасуво
зачевомместууспелаједаискочиизво
зилаупокрету,наводисеусаопштењу
тужилаштва,којепреносиТанјуг.Збогза
добијенихповреда,полицајацјепомоћ
затражиоуКБЦЗвездара.

По ги нуо у ви но гра ду
Ниш –МушкарацН.К.(57)изСувогДо
лакрајНишапогинуојеусвомвиногра
дунедалекоодтогселапоштосенање
гапреврнуотракторкојимјеобрађи
ваовиноград.Несрећногчовекајепро
нашлаженакојајекренуладагатражи
наконштосенијејављаонамобилни
телефон,објавилесу„Нишкевести”,
преносиТанјуг.Какосенаводи,онаје
упомоћпозваласинакојијеподигао
преврнутитракториизвукаотелооца,
аубрзојестиглаиХитнапомоћ,којаје
самоконстатоваласмрт.

��Жр тве има ју пра во да 
зна ју ка да је учи ни лац 
кри вич ног де ла иза шао 
из за тво ра на сло бо ду, 
пред ви ђа на црт  
на ци о нал не стра те ги је




