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 ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Ненад Шајтинац 
 

 

 Сестара Миловановић 8/3, Београд, 11080, Србија  

 + 381 60 525 58 55 
   

 nenadsajtinac@gmail.com  

 www.linkedin.com/in/šajtinac-nenad-8ab7697a 

Пол  M | Датум рођења 28.03.1965 | Националност Србин  

 
 
 

РАДНО ИСКУСТВО 
  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 
  

 

2021  Самостални експерт, тренер и консултант у области заштићених докумената 

 

                                   2020. – 2021 

 

Заменик начелника Службе за странце 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Управа граничне полиције 

2019. – 2020 

 

Начелник Одељења за сузбијање ирегуларних миграција 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Управа граничне полиције /  Одељење 
за сузбијање ирегуларних миграција 

 

2019  

Шеф Одсека за сузбијање злоупотреба путних и других докумената 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије / Управа граничне полиције / Одељење 
за сузбијање прекограничног криминала  

2006 – 2018. Експертиза путних докумената   

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије / Управа граничне полиције / Одељење 
за сузбијање прекограничног криминала, илегалних миграција и трговине људима / Одсек за 
сузбијање прекограничног криминала  
▪ Управља радом полицијских службеника на регионалном и локалном нивоу у области 

заштићених докумената; 

▪ Реализација тренинга у области заштићених докумената; 

▪ Надзор над верификацијом и утврђивањем фалсификованих путних и других докумената; 

▪ Координација између Управе граничне полиције и Националног центра за криминалистичку 
форензику ; 

▪ Међународна и регионална сарадња у области заштићених докумената; 

▪ Координација система за рано упозорење у области заштићених докумената и Dial-Docs; 

2003 – 2006. 
Криминалистички инспектор  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Управа граничне полиције /  Станица 
граничне полиције Београд  

1992 - 2003. 
Криминалистички инспектор  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Полицијска управа за град Београд /  
Полицијска станица Нови Београд  

1991 – 1992. 
Криминалистички инспектор  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Полицијска управа за град Београд /  
Управа за сузбијања криминала, Одсек за сузбијање превара и фалсификата  

1987 – 1991. 
Полицијски службеник  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије /  Полицијска управа за град Београд /  
Полицијска станица Нови Београд 



 

   

 

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ 
  

 

 

 

Формално образовање  

2007 - 2009. 
Менаџер у цивилној и пословној безбедности 

Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркетић, Нови Сад,  

                                1984 1987. 
Правник 

Виша школа унутрашњих послова, Београд 

Стручно усавршавање  
и обука 

 

2019. 
Обука за откривање фалсификованих докумената – напредни ниво -
обнављање 

 

Frontex- Европска агенција за граничну и обалску стражу, Холандија 

2016. 
Обука за откривање фалсификованих докумената – напредни ниво 

Frontex- Европска агенција за граничну и обалску стражу, Холандија 

                                               2016. 

Радионица за сиријска и ирачка фалсификована документа 

PCC SEE – Конвенција о полицијској сарадњи земаља југоисточне Европе, Интернационални 
тренинг центар, Будимпешта 

                                                2016. 

Курс за откривање фалсификованих докумената – напредни ниво у складу 
са „FRONTEX DOC 2 курикулумом”, Профилисање и импостер, испуњени 
услови за тренера ниво DOC 1 

Центар за експертизу докумената и превара идентитета у Холандији, Београд  

                                                2015.                   
Обука „Истраге и финансирање тероризма“ 
Министарство правде САД, OPDAT/ICITAP програми у Србији и Мисија ОЕБС у Србији, 
Београд 

 2015. 

Обука за тренере: Препознавање фалсификованих докумената и анализа 
понашња  
Канцеларија за борбу против теротизма, Биро за дипломатску безбедност State Department, 
Будимпешта 

 2015. 
Безбедност на аеродромима и преваре са документима  

Трилатерални тренинг: Француска – Немачка – Србија, Београд  

                                                2014. 
Обука „Истраге и финансирање тероризма“ 
Министарство правде САД, OPDAT/ICITAP програми у Србији и Мисија ОЕБС у Србији, 
Београд 

2010. 

ASA- 8193 Fraudulent Travel Documents Course 

Канцеларија за борбу против теротизма, Биро за дипломатску безбедност State Dipartment, 
Београд 

2008. 
Обука за откривање фалсификованих докумената  

Фондација „Ханс Зајдел“ и Министарство унутрашњих послова Савезне Републике Немачке, 
Врњачка Бања 

                                                 2008.                 
Обука за управљање ризиком и профилисање 
Царинска и гранична служба САД,  US Department of Homeland Security, Београд 

Матерњи језик/ци српски језик (и остали језици држава Западног Балкана) 

Други језик/ци РАЗУМЕВАЊЕ  ГОВОР ПИСАЊЕ 

Слушање  Читање Говорна интеракција Изговор  

Енглески језик А2 А2 А2 А2 А2 

Комуникационе вештине ▪ Добре комуникационе вештине (активно слушање, повратна информација, самопоуздање, 
емпатија, поштовање, невербална комуникација, говор у јавности и пред групом, 
презентационе вештине) 

▪ тимски рад, сарадња, умрежавање. 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
  

    Ангажовање у улози извођача наставе на Обуци за откривање фалсификованих   

    докумената за припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у  

    складу са Планом и програмом обуке Министарства унутрашњиих послова Републике         

    Србије, Србија 2010-2012;   

 

    Ко-аутор „Приручника о заштићеним документима“, ИПА ЕУ Твининг пројекат,  

    Ефикасније праћење легалних миграција у Србији““ партнери: Министарство унутрашњих   

    послова Републике Србије, Служба за имиграцију и натурализацију – Холандија,  

    Министарство спољних послова Републике Словеније, Министарство унутрашњих послова  

    Републике Аустрије – Служба за репатријацију и добровољни повратак, финансирано од  

    стране ЕУ, Београд, 2016; 

 

    Тренер на Курсу за детекцију фалсификованих докумената за дипломатско и     

    конзуларно особље, Дипломатска академија, Министарство спољних послова Републике  

Србије, Београд, 2016;  

 

Ангажовање у улози извођача наставе на Курсевима за детекцију и откривање 
фалсификованих докумената – основни ниво,  у организацији  Програма за контролу 
извоза и граничну безбедност Амбасаде САД у Београду, U.S. Department of State’s Export 
Control and Related Border Security (EXBS),  Београд – 2018. и  Сарајево – 2018.; 
https://ba.usembassy.gov/security-documents-identification-and-verification-course/ 

 

Ангажовање у улози извођача наставе на Курсевима за детекцију и откривање 
фалсификованих докумената – напрдни ниво,  у организацији  Програма за контролу 
извоза и граничну безбедност Амбасаде САД у Београду, U.S. Department of State’s Export 
Control and Related Border Security (EXBS),   

 Дубровник – 2018. и Суботица – 2019.; 

 

Ко-аутор „Приручника о заштићеним документима“ за потребе Граничне полиције 
Босне и Херцеговине, ОЕБС, Мисија у Босни и Херцеговини, Сарајево, 2018; 
https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/410183 

 

Организационе / управљачке 
вештине 

▪ висок ниво интегритета и одговорности; 

▪ одговоран и тачан са успостављеном структуром у раду; 

▪ идентификација прблема, решавање проблема и доношење одлука (у редовним и 
комплексним ситуацијама); 

▪ спровођење обуке; 

▪ лидерство. 
 

Пословне вештине ▪ висок ниво знања и вештина у детекцији, верификацији и испитивању фалсификованих 
путних и других докумената; 

▪ извођење обуке и области детекције и верификације фалсификованих докумената (на 
националном и међународном нивоу); 

▪ креирање програма обука и материјала; 

▪ вештине профилисања; 
 

Дигиталне вештине САМОПРОЦЕНА 

Обрада 
информација 

Комуникација 
Израда 

садржаја 
Безбедност 

Решавање 
проблема 

 
Самосталан 

корисник 

Самосталан 
корисник 

Самосталан 
корисник 

Самосталан 
корисник 

Самосталан 
корисник 

 
 

Возачка дозвола „Б“ категорија 

Публикације 

Презентације 

Пројекти 

Конференције 

Семинари 

Почасти и награде 

Чланства 

Референце 

Цитати 

Курсеви 

Сертификти 
                                                                     

https://ba.usembassy.gov/security-documents-identification-and-verification-course/
https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/410183


 

   

Тренер на Националном тренингу за детекцију и верификацију фасификованих 
путних и других докумената, за припаднике Министарства унутрашњих послова 
Рeпублике Србије, Управе граничне полиције, уз подршку Frontex, EASO, IOM и UNHCR, 
Београд, 2018;  

 

                                                                       Ангажовање у улози извођача наставе на Тренинзима за детекцију и откривање        

                                                                       фалсификованих докумената – основни ниво, за полицијске службенике Министарства  

                                                                       унутрашњих послова Републике Србије, Управе граничне полиције  у организацији ОЕБС,     

                                                                       Мисије ОЕБС у Републици Србији, Београд – 2018. и Београд - 2019;    

                                                                       https://www.osce.org/secretariat/401909);  https://polis.osce.org/osce-                

                                                                       trains-border-guards-serbia-detecting-forged-and-counterfeited-documents  

 
 

https://www.osce.org/secretariat/401909
https://polis.osce.org/osce-%20%20%20trains-border-guards-serbia-detecting-forged-and-counterfeited-documents

