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secureNSW  

secureNSW је вебсајт Владе НЈВ-а где се могу наћи информације о борби против тероризма 
у Новом Јужном Велсу. Неке од информација на вебсајту су доле преведене. 

Хитнe службe и важни телефонски бројеви 

Важно је да знате бројеве телефона које можете позвати у вези са борбом против 
тероризма и када треба да позовете. Када зовете три нуле (000), Службу за државну 
безбедност и Зауставимо криминал (Crime Stoppers) позиви су бесплатни са било ког 
телефона у Аустралији 24 часа сваког дана. Ако не говорите добро енглески језик, оператер 
ће организовати тумача да се придружи путем телефона. 

Ако желите да позовете Полицијску службу помоћи или Jединицу за контакте са 
друштвеном заједницом - а не говорите добро енглески језик, можете позвати Службу за 
превођење и тумачење на 13 14 50 и тражити да вам позову било који од доле наведених 
бројева и да преводе за вас. 
 
Бројеви хитних служби 

 У хитним случајевима позовите 000 (три нуле)  

Позовите 000 ако вам хитно треба полиција, ватрогасна служба или служба хитне 
помоћи. Овај број можете позвати бесплатно са било ког телефона у Аустралији 
укључујући јавне телефонске говорнице и мобилне телефоне чак и када је сервис 
инактивиран. 

Важни бројеви 

 Дежурна телефонска служба за државну безбедност - 1800 1234 00 

Ако вас брине што неко кога познајете постаје радикализован или ако желите да 
пријавите било какву сумњиву активност или информације везане за тероризам, хитно 
позовите Службу за државну безбедност на 1800 1234 00. Све информације се третирају 
строго поверљиво и можете остати анонимни. Такође можете да нам пишете на 
дежурни имејл hotline@nationalsecurity.gov.au 

 

 Зауставимо криминал (Crime Stoppers) - 1800 333 000 

Позовите службу Зауставимо криминал на 1800 333 000 и пријавите криминалне 
активности које се не дешавају у том тренутку и/или починилац није познат (нпр. 
провала, намерно изазвана штета, крађа, мање саобраћајне несреће). Информације 
можете дати анонимно. 

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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 За генералне информације од полиције - 131 444 

Ако сте ви жртва или желите да уложите пријаву, или су вам потребне неке генералне 
информације од полиције, при чему се не ради о хитном случају, позовите Полицијску 
службу помоћи на 131 444. Оног тренутка када службеник заведе вашу пријаву, она 
аутоматски постаје доступна вашој локалној полицијској станици. 
  
Да ли би желели да разговарате са полицијом о питањима борбе против тероризма? 

У оквиру полицијских снага НЈВ-а основана је Jединица за контакте са друштвеном 
заједницом која ради на ангажовању заједнице у борби против тероризма. Ова јединица 
има за циљ да омогући полицији да стекне боље разумевање о стварима које брину 
чланове заједнице као и да помогне јавности да разуме аранжмане за борбу против 
тероризма у НЈВ-у. 

Ако заједница којој припадате жели да се ангажује у дискусији или организује састанак са 
Јединицом за контакте са друштвеном заједницом, молимо вас да позовете (02) 9919 9288  
или пошаљете имејл на CTSTCCU@police.nsw.gov.au  

mailto:CTSTCCU@police.nsw.gov.au

