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ЦРНА ГОРА 
САВЈЕТ ЗА ГРАЂАНСКУ КОНТРОЛУ РАДА ПОЛИЦИЈЕ 
Број: 58-20 
Подгорица, 27. децембар 2020. године !
Савјет за грађанску контролу рада полиције, у даљем тексту Савјет, у саставу Зоран 
Челебић адвокат, мр.сц. Александар Саша Зековић, проф. др Дражен Церовић, 
доц.др Бранислав Радуловић, др Александар Мугоша, поступио је по притужби 
господина Б.В. из Подгорице, и усвојио након спроведеног поступка и обављене 
расправе, сљедећи  !

З А К Љ У Ч А К !!
1. Савјету за грађанску контролу рада полиције обратио се мр Б.В. и пожалио на 

поступање полицијских службеника ЦБ Подгорица. У притужби је навео да 6. маја 
2020. године, није могао ући у двориште цркве Св. Георгија у Подгоричком 
насељу Доња Горица. У намјери да се обрати грађанском наџору полиције и 
другим тијелима у земљи и свијету покушао је  својим мобилним телефоном 
снимити конкретно поступање полиције. Дио разговора је успио да сними. Пошто 
су му наредили да прекине са снимањем, поступио је по наређењу овлашћеног 
служеника полиције. Стао је ван црквеног земљишта и држећи више него 
прописну дистанцу од  осталих присутних сачекао да се заврши литургија. У току 
литургије пришао му је исти полицајац и затражио лична документа. Полицајац 
му се на његово инсистирање представио показивањем службене легитимације. 
Грађанском наџору је навео да је ту дошло до кршења прописане социјалне 
дистанце као и да није имао потребну личну заштитну опрему. Грађанин је 
нагласио да му је након уписивања података на неки жути листић лична карта 
враћена недезинфикована. Снимање легитимисања му је забрањено. Исти 
полицијски службеник му је напоменуо да снимак не избацује у јавност јер крши 
одређени члан закона.Грађанин је у притужби додао да се истом полицајцу 
придружује и треће лице чиме се такође крше препоруке и са небезбједне 
дистанце али уз употребу маске коју је имао прописно стављену објаснио му је да 
он није дао забрану да се уђе у двориште већ препоруку с тим ако уђе биће 
обавијештен надлежни  тужилац који ће квалификовати то ђело а податке већ 
имају. Полицијски службеник му је навео да ако жели да уђе у двориште да 
сачека крај литургије. Саопштио је Савјету да му је један од присутних 
службеника рекао зашто поставља питања ако остали грађани ћуте. Грађанин В. 
је затражио од Савјета да се провјери поступање полиције и да ли је дошло до 
повреде његових права. Посебно је истакао забрану уласка у двориште и 
понудио је снимак дијела догађаја. 

2. Савјет је од Управе полиције затражио да се прецизирају и појасне разлози због 
чега је забрањен приступ дворишту вјерског објекта, да ли су полицијски 



службеници могли бити на датом мјесту без идентификикације, зашто је 
спрјечено снимање полицијских службеника и да ли су поступајући полицијски 
службеници имали личну заштиту опрему. 

3. Савјет је такође, препоручио да се у ЦБ Подгорица организује састанак 
одговарајућег старјешине, грађанина В. и члана Савјета који дужи овај премет, 
адвоката Зорана Челебића, како би се заједнички прегледао снимак у посједу 
грађанина и пружила сва потребна појашањења у вези конкретног догађаја.  

4. Такође, грађанин Б.В. се обратио Савјету поводом догађаја од 11.6.2020. г. када 
се у колони кретао пјешке ка Манастиру Острог, поштујући прописе и без 
разговора, када су им се, долазећи из правца Подгорице, из службеног возила 
обратили полицајац и полицајка, не излазећи, убјеђујући их да се врате. Виђевши 
колону грађана, како је наведено, изашли су из возила, легитимишући ђевојке без 
заштитних рукавица и са непрописно постављеним маскама, и враћајући 
недезинфиковане личне карте. Овај догађај грађани су снимали мобилним 
телефонима а полицијски службеници су, потом, прекинули легитимисање. Исти 
полицијски службеници су их дочекали на улазу у Спуж, нису им се обратили али 
како нису били пријатељски расположене судећи по мрким погледима, код 
грађана су изазвали немир. 

5. Савјет је и поводом овог догађаја затражио информацију од Управе полиције. 
6. У контексту догађаја од 06.05.2020. године начелник Центра безбједности 

Подгорица информисао је Савјет да да су наведеног дана полицијски службеници 
Станице полиције за јавни ред и мир били распоређени испред цркве Светог 
Георгија ради превентивног ђеловања, сходно Плану о предузимању 
превентивних мјера и активности службеника ЦБ Подгорица у циљу спровођења 
поштовања мјера НКТ за сузбијање спрјечавања ширења заразне болести Цовид 
19, а имајући у виду вјерски празник Ðурдевдан и очекивани долазак већег броја 
грађана ради вршења вјерских обреда. Сагласно изнијетом, постојала је потреба 
за распоређивањем полицијских службеника испред вјерских објеката на подручју 
општине Подгорица, искључиво ради предузимања превентивних мјера и радњи 
у циљу упозоравања грађана на поштовање мјера Националног координационог 
тијела. Везано за наводе из притужбе грађанина Б.В. начелник ЦБ Подгорица је 
истакао да именованом као ни другим грађанима тога дана није било ограничен 
улазак у цкрву нити друге вјерске објекте као ни слобода кретања, а улога 
полиције је била само да упозори грађане на поштовање наредби НКТ-а о 
држању социјалне дистанце и Наредби о забрани вјерских обреда уз присуство 
грађана и опасности да услијед непоштовања горе наведених мјера може доћи до 
ширења заразне болести Цовид 19.  

7. Савјет је овђе информисан и да је, уважавајући сугестију овог тијела, организован 
састанак са подносиоцем притужбе, којем су присуствовали предсједник Савјета 
за грађанску контролу рада полиције Зоран Челебић, командир Станице полиције 
за јавни ред Р.Р. и помоћник командира Л.В., извршен увид у снимак презентован 
са телефона подносиоца притужбе Б.В. који је потврдио наводе полицијских 
службеника да именованом нијесу бранили приступ дворишту цркве, да према 
њему у датом тренутку нијесу предузимали службену радњу, већ да им је он 
пришао и затражио одређене информације и исте добио, као и да критичном 
приликом није било забрањено снимање полицијских службеника. У контексту 
интересовања Савјета да ли су полицијски службеници критичном приликом 
имали идентификационе ознаке Управа полиције је информисала да јесу, што 
потврђује снимак догађаја али и чињеница да је грађанину В.Б.у датом тренутку 
био познат њихов идентитет. Овом приликом полицијски службеници су имали 
заштитну опрему за дезинфекцију униформе и хигијене руку. 



8. Предметни одговор Управе полиције Савјет је доставио подносиоцу притужбе, 
грађанину Б.В., на упознавање и изјашњење. 

9. На темељу расположиве документационе основе Савјет за грађанску контролу 
рада полиције није могао утврдити прекорачење овлашћења полицијских 
службеника ЦБ Подгорица, приликом њиховог поступања  дана 6. маја 2020. 
године, као ни поводом догађаја од 11.6.2020. године.   !

САВЈЕТ ЗА ГРАЂАНСКУ КОНТРОЛУ РАДА ПОЛИЦИЈЕ !
Зоран Челебић, предсједник 


