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МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ
Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске породици нашег
убијеног колеге Слађенка Тубина, припадника Станичног одјељења полиције Љубија,
упућује изразе најдубљег саучешћа поводом трагичне смрти која је наступила као
посљедица бруталног рањавања приликом извршења његовог службеног задатка.
Смрт колеге Тубина је посљедица наставка, у низу све бруталнијих напада на
припаднике полиције Републике Српске приликом извршења њихових редовних
послова и задатака, који резултирају тешким повређивањем наших колега али на
жалост, неријетко и најтрагичнијим могућим исходом, смрћу.
Статистички показатељи за 2018. годину потврђују суморну истину да је 2018.
година била година са, до сада, највећим бројем повређених полицијских службеника и
да су у 2018. године евидентирана 53 напада на полицијске службенике, 18 више у
односу на 2017.годину, у којима је један полицијски службеник теже и 50 лакше
повријеђено.
На жалост, 2019. година је поред одређеног броја повријеђених полицијских
службеника почела и са смрћу нашег колеге који је при томе штитио здравље и живот
друге особе.
Наведени подаци показују да се у друштву ствара опасна атмосфера линча и да
је крајњи моменат да све структуре друштва, од институција до представника
цивилног друштва заузму став и пошаљу јасну поруку да не желимо да градимо и
живимо у друштву у којем је напад на полицијске службенике, који при томе само
извршавају своје професионалне обавезе и задатке, прихватљив па чак и пожељан.
На исти начин како је законом регулисано да је полиција Републике Српске
надлежна за заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка, угрожавања
безбједности Републике Српске и заштите живота и личне безбједности грађана на
исти начин и заштита полицијских службеника мора бити подигнута на највиши
могући ниво, у складу са најбољим европским и свјетским законодавствима.
Питање безбиједности је питање од највећег могућег интереса свих нас који
живимо на овим просторима и свако од нас треба да да свој лични допринос те
позивамо грађане Републике Српске да заједно са полицијом Републике Српске, граде
друштво у којем ћемо се сви осјећати слободно и безбиједно.
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