АЦА РАНЂЕЛОВИЋ

НЕНАД КОМАЗЕЦ

ПРЕДГОВОР
Повреде и материјалне штете изазване коришћењем пиштоља и
револвера су свакодневна појава. Пиштољи и револвери имају
веома широк дијапазон примене. Њихова величина и облик им
дају предности у односу на габаритније и моћније наоружање.
Безбедно руковање пиштољима и револверима је императив
који нема алтернативу.
Обученост и оспособљеност за безбедно руковање, је право и
обавеза свих лица која рукују или долазе у додир са пиштољем
или револвером. Безбедно руковање није у вези само са процесом
гађања већ и са свим ситуацијама, у којима се пиштољ и/или
револвер употребљава или користи. Само коришћење пиштоља
и/или револвера без одговарајуће обуке, је небезбедна радња и
априори доводи у питање безбедност људи и имовине.
Обуку за безбедно руковање пиштољима и револверима могу да
изводе само стручна лица која су врхунски обучена за руковање и
методолошки оспособљена за преношење теоријско практичних
знања.
Вођени, наведеним проблемом и потребом, аутори су се
определили за овакав концепт књиге.
Ова књига је намењена свим лицима која рукују и долазе у додир
са пиштољима и револверима, намерно или случајно, обзиром на
постојање реалне потребе за оваквом тематиком али и потребу за
литературом која ће обезбедити свим лицима, која долазе у додир
са пиштољима и револверима, да се у свако доба подсете мера за
безбедно руковање пиштољима и револверима.
Књига је тежишно намењена службеницима обезбеђења који се
ангажују у правним лицима, на пословима обезбеђења, као и
лицима која се у процесу самозаштитне делатности, у различитим
организацијама, ангажују као обезбеђење, чувари, стражари,
редари и слично.
Пиштољи и револвери су нашли широку примену у области
заштите лица и имовине у делатности приватног обезбеђења.
Службеници обезбеђења који задужују и рукују пиштољима и
револверима, су лица која су свакодневно у додиру са њима. Сама

чињеница да су пиштољи и револвери основни алат за извршавање
задатака службеника обезбеђења, је довољна да се препозна
потреба за безбедним руковањем пиштољима и револверима.
Имајући у виду чињеницу, да је Закон о приватном обезбеђењу,
предвидео да службеници обезбеђења послове обављају са
полуаутоматским пиштољима, може се стећи утисак да треба да
познају само ту врсту пиштоља. Наиме, велики је број различитих
ситуација у којима могу да се нађу службеници обезбеђења, а које
подразумевају наилазак на различите врсте пиштоља и револвера.
У таквим ситуацијама, само добро познавање карактеристика,
принципа рада и мера за безбедан рад са пиштољима и
револверима, обезбеђује смањење опасности по себе и околину.
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ПРИЛОЗИ

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Књига Безбедно руковање пиштољима и револверима у заштити лица и имовине је,
тежишно, намењена службеницима обезбеђења који раде на пословима обезбеђења лица и
имовине. Такође, намењена је и свим осталим лицима која рукују пиштољима и
револверима, пре свега у функцији њихове едукације за сигуран и безбедан рад са овим
техничким средствима.
На основу чињенице да је Закон о приватном обезбеђењу, предвидео да службеници
обезбеђења одређене послове обављају са полуаутоматским пиштољима (револверима),
али и чињенице да је велики број различитих ситуација у којима се претпоставља наилазак
на различите врсте пиштоља и револвера, само добро познавање њихових карактеристика,
принципа рада и мера сигурности, безбедности и заштите, обезбеђује смањење опасности
по службенике, особе у окружењу и околину. Службеници обезбеђења, који свакодневно
рукују пиштољима и револверима код извршавања радних задатака, посебно су
заинтересовани за безбедне процедуре у вези са овим техничким средствима. Обуку за
безбедно руковање пиштољима и револверима могу да изводе само стручна лица која су
врхунски обучена за руковање и методолошки оспособљена за преношење теоријскопрактичних знања службеницима обезбеђења. Књига Безбедно руковање пиштољима и
револверима у заштити лица и имовине у том смислу, а на основу примењених ставова
андрагогије, јесте квалитетан предуслов за реализацију овог сложеног задатка у нашој
земљи.
Верујем да ће ова књига због своје стручне и практичне вредности привући пажњу
различитих категорија читалаца – службеника физичко-техничког обезбеђења, менаџера
безбедности и осталих заинтересованих лица. Идеја аутора да се овим делом целовито
третира један изузетно битан и са безбедносног становишта комплексан и осетљив део
послова службеника обезбеђења вредна је поштовања.

Проф. др Радован В. Радовановић

