
TV Kanal 9, Info 26. 02. 2014
Doseg / Reach: /
Država / Country: Serbia
Čas / Time: 21:30
Trajanje / Duration: 2 min 1

Gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću danas uručena članska karta kluba prijatelja
internacionalne asocijacije

SPIKER: Gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću danas je uručena članska karta kluba prijatelja
internacionalne asocijacije, a iste počasne legitimacije dobili su i predstavnici drugih privrednih i
društvenih subjekata.
REPORTER: IPA je strukovna organizacija policajaca koja okuplja pola miliona članova u preko 70 zemalja
sveta. Ciljevi te organizacije su podsticajne razmene profesionalnog iskustva i prijateljstva policajaca
između zemalja članica, poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja podsticanje socijalno
humanitarnih vrednosti i podsticanje kulturno sportske saradjne između policajaca zemalja članica.
SMILOŠ VUČEVIĆ (gradonačelnik Novog Sada): Svakako čast dobiti ovakvo priznaje i nagradu,ali to sad
gledam u jednom širem kontekstu. Mislim daje, činjenica da su bili ovde i vladika sremski i njegovo
kraljevsko visočanstvo i svi mi zajedno smo još jedan vid podrške policiji Srbije i još jedan vid podrške
svima onima koji se bave jednim od najvažnijih pitanja, uopšte svih građana u Srbiji, to jest pitanje
bezbednosti. I meni je to samo još jedna karika saradnje između lokalne samouprave i policije u Srbiji
naravno kroz njihovu internacionalnu asocijaciju.
REPORTER: Gradonačelniku Novog Sada danas je svečano uručena članska karta kluba prijatelja IPA. Istu
počasnu legitimaciju dobili su njegovo kraljevsko visočanstvo Aleksandar II Karađorđević, episkop sremski
gospodin Vasilije. Ova međunarodna organizacija predstavlja svojevrsni most profesionalne saradnje i
prijateljstva ne samo među policijskim službenicima već i u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim
društvenim i privrednim subjektima.



TV Pink, Nacionalni dnevnik 26. 02. 2014
Doseg / Reach: /
Država / Country: Serbia
Čas / Time: 18:54
Trajanje / Duration: 1 min 1

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević postao počasni član kluba prijatelja internacionalne
policijske asocijacije

SPIKER:  Novosadska regija međunarodnog policijskog udruženja dodelila je priznanje ljudima koji su im
pomogli u radu i promociji značaja organizacije. Ova asocijacija ima gotovo pola miliona članova.
REPORTER: Počasni članovi kluba prijatelja internacionalne policijske asocijacije postali su između
ostalih i Princ prestolonaslednik Aleksandar drugi Karađorđević, vladika Sremski Vasilije i Miloš Vučević,
gradonačelnik novog Sada.
MILOŠ VUČEVIĆ (gradonačelnik Novog Sada): Još jedan vid podrške svima onima koji se bave jednim od
najvažnijih pitanja, uopšte života svih građana u Srbiji, to jest pitanje bezbednosti.
REPORTER: Međunarodna organizacija policijskih profesionalaca osnovana je dalek 1950-e radi
uspostavljanja jednostavnih i prijateljskih odnosa, kao i razmene iskustava i pomoći policajaca sa svih
meridijana.
SAGOVORNIK: Mnoge svetske ličnosti i poznate ličnosti podržavaju ovu ideju zato što je ona jedan od
najvećih projekata, policijskih u 20-om veku.
REPORTER: IPA danas broji pola miliona članova u više od 70 zemalja. Srbija je osnovala svoju sekciju
međunarodnog policijskog udruženja 2006-e i od tada je realizovano mnogo projekata kojima je
unapređen ra naše policije.



ПРОМОВИСАНИ ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ КЛУБА ПРИЈАТЕЉА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Мост сарадње и пријатељства
ЈУЧЕ у Новом Саду Ин-

тернационална полицијска
асоцијација свечано је уру-
чила чланске карте Клуба
пријатеља ове асоцијације.
Поред градоначеника Но-
вог Сада Милоша Вучеви-
ћа, чланске легитимације
су добили и Александар 1 1
Карађорђевић, епископ
сремски господин Васили-
је, професор на Медицин-
ском факултету у Новом
Саду проф. др Стаменко
Шушак, председник Оп-
штине Србобран Зоран

Младеновић, декан Прав-
ног факултета за привреду
и правосуђе проф. др Мар-
ко Царић и директор мар-
кетинга РТВ Пинк Иван
Влатковић.

Ова међународна орга-
низација представља своје-
врсни мост професионал-
не сарадње и пријатељства
не само међу полицијским
службеницима, већ и у са-
радњи са локалним самоу-
правама и другим дру-
штвеним и привредним су-
бјектима.

- Част је добити ово
признање које представља
још једну карику подршке
и сарадње полиције и ло-
калне самоуправе. Волео
бих да полиција Србије
буде што боље репрезен-
тована, да настави да ши-
ри позитиван углед и ути-
цај српске полиције, како
у земљи, тако и у свету,
што и јесте мисија ИПА, и
да се никада из фокуса не
изгуби крајњи циљ, а то је
квалитетан полицијски
рад и сарадња са свим су-

бЈектима друштва, како
би грађани уживали у осе-
ћају сигурности и безбед-
ности - казао је градона-
челник Новог Сада. - Ин-
тернационалној полициј-
ској асоцијацији која де-
лује у нашој земљи желим
да настави да се шири, да
унапређује сарадњу и те-
жи јединственом циљу, а
то је стварање безбеднијег
друштва за живот свих
нас. ■ Љ. П.

РДЗМЕНД ИСКУСТВД
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА полицијска асоцијација (ИПА) је струковна
организација полицајаца, која окупља пола милиона чланова у
више од 70 земаља света. Циљеви те организације су подстица-
ње размене професионалног искуства, пријатељпва полицајаца
између земаља чланица, побољшање односа између полиције и
јавног мњења, подстицање социјално-хуманитарних активнопи
и подпицање културно-спортске сарадње полицајаца земаља
чланица.
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