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АКО ЈЕ НЕКО ЛИЧНИ ГУБИТНИК ТРАНЗИЦИОНЕ ПРОМЕНЕ МИНИСТАРСКИХ
МЕСТА, А У ПИТАЊУ СУ "МИНИСТРИ ОПШТЕ ПРАКСЕ", ОНДА ЈЕ ТО СИГУРНО
НОВОПОСТАВЉЕНИ ПРВИ ЧОВЕК МУП-А АЛЕКСАНДАР ВУЛИН, ИЗ ПРОСТОГ
РАЗЛОГА ШТО СВОГ ИДОЛА И ИМЕЊАКА ВУЧИЋА НЕ МОЖЕ ВИШЕ НАЗИВАТИ
"ВРХОВНИМ КОМАНДАНТОМ"

Долазак на чело Министарства унутрашњих послова, једног од највећих система у
земљи, Александар Вулин је искористио за многе ствари, искључиво у рекламне сврхе. У
свом идолопоклонству, боље речено простачком удвориштву, најбоље је то потврдио
сам, саопштењем од 3. новембра које је лично "скројио", поводом заплене 628 кила
"сканка" код Аранђеловца. Саопштење почиње реченицом: "Председник Републике
Србије Александар Вучић је објавио рат мафији и ми ћемо га водити сваког дана упорно
и без компромиса". Тек онда, на крају подужег текста, долазе подаци о рекордној
заплени.

Потом се такве ствари и саопштења из дана у дан настављају, а Вулин бриљира и на
седници скупштинског Одбора за одбрану и безбедност 16. новембра, где се истиче у
хвалоспевима Вучићу у најављеној борби против мафије. На његову жалост, исте
вечери, недуго након тога, десио му се упад навијачке групе на терен стадиона Црвене
звезде, која је на кратко прекинула утакмицу. И то непосредно пошто је сменио шефа
београдске полиције и поставио новог, у ствари старог, Веселина Милића кога је
Небојша Стефановић сменио са функције средином 2018. године.

Сама промена у ресорима "министарстава силе" изгледала је трагикомично – два
министра уместо једне праве две примопредаје функција, у два кабинета, са све
саопштењима, фотографијама и видео-снимцима, плус уручивањима сабљи. Вулину ће,
како је приметио један циник из Војске Србије, тетка морати да пошаље додатне паре за
већи стан, јер од добијених сабљи и плакета више нема места у постојећем.
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ШТА ЈЕ БИЛО И ШТА ЋЕ БИТИ

Шта кажу људи у војсци поводом одласка Вулина – не крију да је направио многе добре
ствари за систем јер је успео да обезбеди паре, посебно за авијацију и ПВО, али исто
тако кажу и да су та средства често безразложно спискавана на глупости попут
мегаломанских вежби, да би се Вулин додворио свом "врховном".

"У реду је имати велику вежбу једном у пар година, да би се проверила функционалност
свих сегмената војног система, али не, побогу, сваке године, јер то кошта. Треба довести
из свих делова Србије војску, држати је данима на терену, плаћати дневнице, плус
материјални трошкови за моторна возила, тенкове, транспортере. Ви новинари када
преносите вести о вежби, будете тамо један дан, војска дође седам или десет дана
раније. Читав механизам организације је много сложенији и скупљи него што се мисли",
каже за "Време" један пензионисани генерал, чији је посао био и организација таквих
вежби.

Извор из МУП-а, коментаришући најављену Вулинову вежбу на којој ће се приказати шта
ће радити специјалне јединице МУП-а ако се деси напад као у Бечу, констатује да је то
ситуација као када детету даш играчку, и то скупу, а дете не разуме чему она служи.
"Имамо САЈ, у који је ‘утопљена’ бивша Противтерористичка јединица, и они су ту 24 сата
дневно да реагују у најкраћем могућем року, то је тако више од 20 година. За то су
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плаћени, имају најбоље услове и показали су у доста прилика да могу све да ураде. Шта
ће онда та назови вежба испред СИВ-а, кад им је то део свакодневне обуке", констатује
тај искусни специјалац и ратник.

Вежба је, наравно, потребна Вулину да се искаже пред својим личним "врховним" и да
камере РТС-а и Пинка то преносе. Корист од ње, осим медијске је – никаква.

За разлику од Стефановића, који је сектор одбране преузео тихо и без помпе, и пошто и
сам зна да не познаје систем, консултује неке људе у које има поверења, Вулин је у свој
ресор ушао "громопуцатељски", затрпавањем свакодневним саопштењима, некад и по
три-четири дневно.

У тренутку писања овог текста (уторак), Одељење за медије и комуникације издало је
три саопштења са Вулиновог гостовања на РТС-у. О свакој теми понаособ. Зачудо,
Вучићев неформални министар за злосуседске односе у региону Александар Вулин није
се огласио поводом избора у БиХ. А имаће шта да каже, да би одбранио свог "пајтоса"
Милорада Додика.

Постављење Вулина је, међутим, отворило и један други проблем – сарадњу МУП а
Србије са полицијама суседних земаља. Ко може поверовати да ће Вулин да оде у
Загреб да се сусретне са хрватским колегом или обрнуто? Или у Црну Гору, Сарајево,
Приштину. А ако министри немају контакте, тешко је очекивати да то у пуној мери учине
и њихови подређени.

ДОБРА И ЛОШЕ РЕШЕЊЕ

Док је био министар унутрашњих послова, Ивица Дачић се састајао са колегама из
Хрватске, БиХ, Црне Горе, био им домаћин, одлазио у госте, имали су сусрете на
међународним скуповима. А Вулин? Кад-тад мораће да разговара о сарадњи полиција и
са министром унутрашњих послова Косова, без обзира на политички став. Хоће ли га
тада назвати Шиптаром, што му је уобичајени израз?
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Полиција је, са Вулином или без њега, заокружила своје опремање и организацију, за
шта је заслужан управо Небојша Стефановић. Нова возила и опрема, то је оно што им је
недостајало, а уз све грешке које је Стефановић чинио, људи из МУП-а му одају
признање на доста учињених ствари. Уз, наравно, замерке на неким кадровским
промашајима.

Од тих људи, који су или у пензији или пред пензијом, може се чути да је Вулиново добро
решење именовање пуковника Слободана Ћопића за шефа кабинета, школованог
полицајца и некадашњег шефа граничне службе на аеродрому Београд, јер је човек који
"у душу" познаје систем. Или постављење новог начелника Управе граничне полиције
генерала Богољуба Живковића, такође полицајца "од каријере", од најнижег до највишег
положаја. Можда и најбољи Вулинов потез је што је на чело Сектора унутрашње
контроле поставио Дејана Ковачевића, инспектора криминалистичке полиције који је
прошао све уобичајене степенице у каријери и радио на најтежим случајевима. А у
тадашњем београдском СУП-у био је једно време у одељењу за заштиту законитости.

И после таквих добрих потеза – деси му се Веселин Милић. Аутор овог текста према
Милићу нема никакав однос, ни позитиван ни негативан. Једноставно, познајемо се. Али,
искусни полицајци кажу да се на функцију са које си смењен не смеш враћати, због свог
достојанства, било да си био крив или не. А Милић је – смењен. "Награда" у виду места
помоћника директора полиције, што је формално унапређење, као и функција саветника
председника Републике су, у ствари, ништа. "Или сатисфакција за држање језика за
зубима", констатује један бивши полицајац, одавно пензионер. И додаје: "Милорад
Вељовић саветник, бивши шефови ВОА и ВБА на државним јаслама, размислите мало о
томе. Плаћа се ћутање!"
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Вулинова одлука (ако је његова) да реименује Милића на чело београдске полиције била
је изненађење и за људе у МУП-у, јер су сви знали да је в.д. начелника Милан Станић
неко ко се не уклапа у партијске шаблоне, једноставно није такав човек, он је полицајац
који је прошао све у каријери, од позорника надаље, као и ратове. Било је само питање
ко ће и када доћи на ту функцију. "Васкрсење" Милића нико није очекивао.

Министарка и даље у статусу ОСЛ БИА

Случајни сусрет за "запослеником" Службе у холу Скупштине открива и једну
занимљивост – садашња министарка правде Маја Поповић је и даље у статусу
"овлашћеног службеног лица" (ОСЛ) и саветника директора БИА. Човек коме треба
веровати саопштава то у пролазу, уз препоруку да се провери. Проверено – директор
БИА има власт над министарком правде, а правосуђе је, по Уставу, независно.

На сајту Владе Србије, у биографијама министара, код Маје Поповић пише: "У октобру
2020. године распоређена је на место специјалног саветника директора БИА, на којем је
и даље, у статусу ОСЛ."

(Време)
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