СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ГРЧКЕ
О САРАДЊИ У ПРЕВЕНЦИЈИ И БОРБИ ПРОТИВ КРИМИНАЛА
ПОСЕБНО ЊЕГОВИХ ОРГАНИЗОВАНИХ ОБЛИКА

Влада Републике Србије и Влада Републике Грчке, у даљем тексту «Уговорне
стране»,
изражавајући своју спремност да ојачају и унапреде већ постојеће односе
пријатељства и сарадње између две државе,
изражавајући своју забринутост у вези са опасношћу од ширења међународног
организованог криминала, међународне недозвољене трговине опојним дрогама и
психотропним супстанцама и међународног тероризма,
поштујући међународне споразуме и постојеће законе у обе земље и без штете по
њихове претходне обавезе, засноване на билатералним и мултилатералним
споразумима са трећим земљама, споразумеле су се на следећи начин:

ЧЛАН 1.
Уговорне стране сарађују и пружају узајамну помоћ на следећим пољима:
1. борба против међународног тероризма,
2. борба против организованог криминала,
3. борба против недозвољеног узгајања, производње, извоза, увоза, транспорта и
трговине опојним дрогама, психотропним супстанцама и прекурсорима,
4. борба против илегалне призводње, трговине и транспорта оружја, укључујући
биолошко, хемијско и радиолошко оружје, муниције, експлозива, нуклеарног
материјала и радиоактивних и токсичних супстанци,
5. борба против кријумчарења и међународних незаконитих привредних
активности и легализације прихода (прање новца) који потичу од криминалних

активности, као и откривање, превенција, сузбијање и вршење истрага у вези са
сумњивим привредним разменама,
6. борба против илегалних миграција, илегалне трговине људима и људским
органима,
7. борба против фалсификовања и кривотворења свих врста личних исправа,
8. борба против кривотворења и фалсификовања новчаница, кредитних картица,
хартија од вредности и других докумената,
9. борба против кривичних дела усмерених против живота, физичког интегритета
као и имовине,
10. потрага за несталим лицима и идентификација неидентификованих тела,
11. потрага за лицима која су учинила кривична дела на територији друге Уговорне
стране,
12. борба против недозвољене трговине делима историјског и културног наслеђа,
драгоценостима као и другим вредним предметима,
13. борба против трговине краденим возилима,
14. борба против киднаповања или уцене у циљу стицања новчане или друге
имовинске користи,
15. борба против кривичних дела у вези са проституцијом, сексуалним
искоришћавањем и насиљем над женама и малолетним лицима,
16. борба против кривичних дела у вези са компјутерским криминалом.
Стране сарађују у другим областима у вези са превенцијом и сузбијањем
криминалитета уопште уколико постоји заједнички интерес.
ЧЛАН 2.
Сарадња између две Уговорне стране на горе поменутим пољима из Члана 1
остварује се путем:
1. размене знања, искустава и информација на пољима од заједничког интереса,
2. размене знања и искустава у вези са коришћењем криминалистичке технике,
као и метода и средстава за обављање кривичних истрага,

3. размене знања, искуства и информација у домену контроле граница, као и
материјалне и техничке подршке службама пасошке контроле у циљу
откривања фалсификованих путних исправа и спречавања илегалних улазака и
недозвољене имиграције,
4. размене знања, искустава
организованог криминала,

и

информација

које

помажу

превенцији

5. размене знања, искустава, информација, помоћи о новим методама које се
користе за производњу опојних дрога и психотропних супстанци, њиховој
међународној трговини, прикривању и дистрибуцији, као и нових метода борбе
против њих у складу са Јединственом конвенцијом о опојним дрогама из 1961.
године, допуњеном Протоколом о допунама из 1972. године, Конвенцијом о
психотропним супстанцама из 1971. године и Конвенцијом Уједињених нација
против недозвољене трговине опојним дрогама и психотропним супстанцама из
1988. године,
6. остварења контролисаних испорука дрога и психотропних супстанци као и
прекурсора који се користе у њиховој производњи, у складу са националним
законодавством сваке Уговорне стране и међународним обавезама,
7. размене брошура, публикација и резултата научних истраживања на пољима
која покрива овај Споразум,
8. унапређења метода и средстава одржавања и успостављања јавног реда и
решавања кризних ситуација,
9. обуке и образовања запослених у полицији,
10. размене, преко дипломатских канала, узорака путних исправа, типова виза, и
других личних исправа, као и печата, ради превенције и сузбијања њиховог
кривотворења.
ЧЛАН 3.
У циљу побољшања успешности сарадње, Уговорне стране одржавају састанке
експерата у оквиру својих надлежности, кад год се обе сложе да је неопходно
решити хитна и посебна питања у области сузбијања криминала, као што су
тероризам, масовни прилив илегалних имиграната, систематична трговина опојним
дрогама и оружјем и други облици организованог криминала.

ЧЛАН 4.
Лични подаци које Надлежни органи размене једни са другима током спровођења
овог Споразума морају се користити и заштитити у складу са националним
законодавством Уговорних страна о заштити личних података.
ЧЛАН 5.
Свака Уговорна страна може у потпуности или делимично суспендовати сарадњу у
оним случајевима који би могли угрозити њен национални суверенитет, јавну
безбедност или националне интересе или уколико је у супротности са њеним
националним законодавством.
Суспензија сарадње се доставља другој Уговорној страни писменим путем без
одлагања преко дипломатских канала.

ЧЛАН 6.
Спровођење овог Споразума подлеже националном законодавству сваке Уговорне
стране.
ЧЛАН 7.
Ниједна Уговорна страна не може објавити или доставити трећој страни било какве
поверљиве информације, уколико не добије претходну сагласност друге Уговорне
стране.
ЧЛАН 8.
Надлежни органи за комуникацију и координацију ради непосредне сарадње на
спровођењу постојећег Споразума су:
Републике Србије:
Министарство унутрашњих послова
Републике Грчке:
Одсек за међународну полицијску сарадњу Министарства унутрашњих послова

ЧЛАН 9.
Уговорне стране оснивају Комисију задужену за спровођење Споразума којом
председавају Министар унутрашњих послова за Републику Србију и Министар
унутрашњих послова за Републику Грчку, или представници два Министарства, уз
учешће експерата.
Представници других Министарстава могу присуствовати састанцима ове
Комисије, уколико се то захтева.
Комисија се састаје у периодима утврђеним путем консултација, наизменично, у
Републици Србији и у Републици Грчкој.
ЧЛАН 10.
Овај Споразум не утиче на права и обавезе које проистичу из других међународних
споразума који обавезују Уговорне стране.
ЧЛАН 11.
Овај Споразум ступа на снагу у року од 30 дана од датума пријема друге ноте
којима се Уговорне стране међусобно обавештавају да је испуњена унутрашња
законом предвиђена процедура за његово ступање на снагу.
Споразум се закључује на неодређено време. Било која Уговорна страна може
прогласити раскид Споразума путем писменог обавештења саопштеног другој
Уговорној страни преко дипломатских канала. Раскид ступа на снагу три месеца
након датума пријема таквог обавештења.
Закључено у Атини, дана 17. октобра 2008. године, у два оригинала, на српском,
грчком и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У
случају било каквог размимоилажења у тумачењу овог Споразума, текст на
енглеском језику има предност.
У име Владе
Републике Србије
Ивица Дачић
Први потпредседник Владе заменик председника Владе
министар унутрашњих послова

У име Владе
Републике Грчке
Прокопиос Павлопулос
Министар унутрашњих послова

