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 I УВОД

Дирекција полиције у скла ду са над ле жно сти ма, ме стом и уло гом По ли ци је у дру штву, ми си јом и ви зи јом Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва, у скла ду са Стра те шком про це ном јав не без бед но сти до но си Стра те шки план по ли ци је (члан 24. За ко на о по ли-
ци ји).

Стра те шки план по ли ци је чи ни скуп ак тив но сти, ко ји ма се, у скла ду са прин ци пи ма и стан дар ди ма По ли циј ског-оба ве штај ног 
мо де ла (ПОМ, члан 34. За ко на о по ли ци ји) на ефи ка сан на чин усме ра ва рад по ли ци је у су прот ста вља њу нај те жим без бед но сним 
про бле ми ма. 

При о ри те ти ра да По ли ци је иден ти фи ко ва ни су Стра те шком про це ном јав не без бед но сти. У скла ду са ме стом и уло гом По ли-
ци је у дру штву, све сни зах те ва гра ђа на, ста ња и трен до ва кри ми на ла у Ре пу бли ци Ср би ји, Евро пи и све ту, Стра те шком про це ном 
јав не без бед но сти де фи ни са ни су при о ри те ти, а Стра те шким пла ном по ли ци је ак тив но сти ко је ће Ди рек ци ја по ли ци је пред у зи ма ти 
у ци љу ефи ка сног су прот ста вља ња де фи ни са ним без бед но сним при о ри те ти ма.

Циљ Ди рек ци је по ли ци је је да овим стра те шким пла ном усме ри рад по ли ци је на нај те же без бед но сне про бле ме, у са рад њи са 
дру гим др жав ним ор га ни ма и су бјек ти ма дру штва, до при не се вла да ви ни пра ва, да  сва ком гра ђа ни ну Ре пу бли ке Ср би је обез бе ди 
јед на ку за шти ту без бед но сти, по што ва ње пра ва и сло бо да га ран то ва них Уста вом и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је.

1. Стан дар ди ра да и на че ла

Ак тив но сти пла ни ра не Стра те шким пла ном оба вља ће се у скла ду са Уста вом, За ко ном о по ли ци ји, дру гим за кон ским и под за-
кон ским ак ти ма, и од ред ба ма Ко дек са по ли циј ске ети ке.

При пред у зи ма њу ак тив но сти, По ли ци ја ће се при др жа ва ти утвр ђе них и до стиг ну тих стан дар да по ли циј ске про фе си је, узи ма ју-
ћи у об зир ме ђу на род не и оп ште при хва ће не стан дар де по сту па ња ко ји се од но се на по што ва ње пра ва гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је.

У пред у зи ма њу пла ни ра них ак тив но сти, По ли ци ја ће се ру ко во ди ти на че ли ма по ли циј ског по сту па ња, по себ но: за ко ни то сти, 
ме то дич но сти, ко ор ди на ци је и са рад ње, упор но сти и те ме љи то сти, про фе си о нал но сти, 3Е (еко но мич но сти, ефи ка сно сти и ефек-
тив но сти) и за шти те из во ра ин фор ма ци ја. 
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2. Основ ни еле мен ти пла на

Стра те шким пла ном де фи ни са не су ак тив но сти, но си о ци ак тив но сти, вре мен ски оквир за при ме ну, по ка за те љи ре зул та та и из-
во ри ве ри фи ка ци је по стиг ну тих ре зул та та за сва ки де фи ни са ни при о ри тет ра да По ли ци је.

Стра те шком про це ном јав не без бед но сти де фи ни са ни су при о ри те ти ра да По ли ци је:

ор га ни зо ва ни кри ми нал;•	
су зби ја ње про из вод ње и кри јум ча ре ња дро га с те жи штем на ма ри ху а ну и син те тич ке дро ге;•	
су зби ја ње ко руп ци је;•	
бор ба про тив зло у по тре ба ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја:•	
бор ба про тив те ро ри зма и на сил ног екс тре ми зма ко ји во ди ка те ро ри зму;•	
уна пре ђе ње ста ња јав ног ре да и ми ра су прот ста вља њем на си љу, с по себ ним освр том на на си ље на спорт ским при ред ба ма, •	
у шко ла ма и на јав ним ме сти ма;
уна пре ђе ње ста ња без бед но сти са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма укљу чу ју ћи и про ла зак др жав них пу те ва кроз на се ља;•	
ире гу лар на ми гра ци ја и кри јум ча ре ње љу ди.•	

Ак тив но сти пред ста вља ју си стем ме ђу соб но по ве за них рад њи усме ре них на: уна пре ђе ње нор ма тив ног окви ра и прак тич ног 
ра да по ли ци је; ја ча ње ин сти ту ци о нал них и струч них ка па ци те та по ли ци је; раз вој опе ра тив них про це ду ра ра да по ли ци је, уна пре-
ђе ње пре вен ци је; и уна пре ђе ње са рад ње на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. Пла ном де фи ни са не ак тив но сти 
пред ста вља ју од го вор нео п хо дан за ефи ка сно су прот ста вља ње нај те жим без бед но сним про бле ми ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Но си о ци ак тив но сти су кон крет не ор га ни за ци о не је ди ни це за ду же не за ре а ли за ци ју пла ни ра них ак тив но сти де фи ни са них 
Стра те шким пла ном.

Вре мен ски пе ри од ре а ли за ци је пред ста вља пла ни ран вре мен ски оквир за пред у зи ма ње ак тив но сти. Вре мен ски оквир је де фи-
ни сан го ди шње и квар тал но и пред ста вља вре ме ка да ће се са ре а ли за ци јом не ке ак тив но сти за по че ти и ка да ће се ак тив ност ре а-
ли зо ва ти, од но сно за вр ши ти.

По ка за те љи ре зул та та су индикатори ак тив но сти, по да ци по год ни за оце ну успе шно сти спро ве де них ак тив но сти. За пра ће ње 
спро во ђе ња Стра те шког пла на По ли ци је де фи ни са ни су и из во ри ве ри фи ка ци је, но си о ци ин фор ма ци ја о ква ли те ту и кван ти те ту 
по ка за те ља ре зул та та спро ве де них пла ни ра них ак тив но сти за сва ки при о ри тет.
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3. Ме ха ни зам спро во ђе ња стра те шког пла на

3.1. Од го вор ност за спро во ђе ње Стра те шког пла на

За ор га ни за ци ју и ко ор ди на ци ју ак тив но сти пред ви ђе них Стра те шким пла ном по ли ци је од го вор на је Стра те шка гру па за ру-
ко во ђе ње и упра вља ње ко јом ру ко во ди Ди рек тор по ли ци је. Стра те шка гру па за ру ко во ђе ње и упра вља ње ускла ђу је и усме ра ва рад, 
вр ши ин струк тив ну де лат ност ор га ни за ци о них је ди ни ца у се ди шту, По ли циј ске упра ве за град Бе о град и под руч них по ли циј ских 
упра ва у пред у зи ма њу ак тив но сти пред ви ђе них Стра те шким пла ном по ли ци је. 

Стра те шка гру па за ру ко во ђе ње и упра вља ње ко ор ди ни ра и обез бе ђу је пред у зи ма ње за јед нич ких ак тив но сти и спро во ђе ње за-
јед нич ких ме ра и рад њи са дру гим др жав ним и ме ђу на род ним ор га ни ма и те ли ма у ре а ли за ци ји пла ном де фи ни са них ак тив но сти 
нео п ход них за ефи ка сан рад у су прот ста вља њу иза бра ним без бед но сним при о ри те ти ма.

Стра те шка гру па за ру ко во ђе ње и упра вља ње ства ра по треб не усло ве за одр жа ва ње и струч них и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
По ли ци је за пред у зи ма ње ме ра и рад њи на уна пре ђе њу сте пе на ефи ка сно сти у пред у зи ма њу ме ра и рад њи де фи ни са них пла ном.

3.2. Пра ће ње спро во ђе ња Стра те шког пла на

Сра те шка гру па за ру ко во ђе ње и упра вља ње пра ти спро во ђе ње ак тив но сти са др жа них у Стра те шком пла ну на са стан ци ма ко ји 
се ор га ни зу ју јед ном у три ме се ца, а по по тре би и че шће.

Пра ће ње спро во ђе ња Стра те шког пла на по ли ци је вр ши се од стра не глав них ко ор ди на то ра у ОЈ Ди рек ци је по ли ци је и ко ор ди-
на то ра у под руч ним по ли циј ским упра ва ма уз по моћ из ра ђе ног ин стру мен та (обра сца), кроз ме сеч но из ве шта ва ње о спро во ђе њу 
стра те шких и опе ра тив них пла но ва ор га ни за ци о них је ди ни ца Ди рек ци је по ли ци је.

У слу ча ју да Стра те шка гру па за ру ко во ђе ње и упра вља ње утвр ди про бле ме у ре а ли за ци ји пла ни ра них ак тив но сти за тра жи ће 
из ве штај од над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це од го вор не за ре а ли за ци ју кон крет не ак тив но сти ко ји ће се раз ма тра ти на по себ но 
ор га ни зо ва ном са стан ку у ци љу де фи ни са ња на чи на ка ко от кло ни ти уоче не про бле ме и ре а ли зо ва ти пла ни ра не ак тив но сти.
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II ПЛАН АК ТИВ НО СТИ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ СТРА ТЕ ШКИХ ПРИ О РИ ТЕ ТА

Стра те шки при о ри те ти у ра ду по ли ци је за пе ри од 2017–2021. го ди не су де фи ни са ни на осно ву позитивнoправних про пи са, 
стра те шких до ку ме на та Ми ни стар ства и дру гих ре со ра у ко ји ма је Ми ни стар ство но си лац од ре ђе них ак тив но сти, струч них и на-
уч них из во ра, као и на осно ву при о ри те та де фи ни са них у Про гра му ра да Вла де Ре пу бли ке Ср би је, уз пу но ува жа ва ње стра те шких 
до ку ме на та Европ ске уни је (Euro pol’s an nual EU Ter ro rism Si tu a tion and Trend Re port – TE-SAT, Se ri o us and Or ga ni sed Cri me Thre at 
As ses sment – SOC TA, In ter net Or ga ni sed Cri me Thre at As ses sment – IOC TA), укљу чу ју ћи и при о ри те те из Европ ске аген де без бед-
но сти 2015–2020. Стра те шки при о ри те ти су под јед на ког зна ча ја за Ди рек ци ју по ли ци је и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и 
по све ће на им је под јед на ка па жња.

1. Ор га ни зо ва ни кри ми нал

Ор га ни зо ва ни кри ми нал1 пред ста вља јед ну од нај ве ћих без бед но сних прет њи због че га је нео п хо дан стра те шки при ступ ње го вом 
ефи ка сни јем су зби ја њу. У том сми слу, пр ва на ци о нал на Про це на прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла (SOC TA) пред ста вља 
до ку мент ко ји при ка зу је обим, ста ње, ка рак те ри сти ке, сте пен ор га ни зо ва но сти учи ни ла ца кри вич них де ла, де ло ва ње ор га ни зо ва них 
и кри ми нал них гру па и иден ти фи ку је кључ не без бед но сне прет ње у овој обла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Ре зул та ти про це не и да те 
пре по ру ке пред ста вља ју објек тив ну осно ву за из бор при о ри те та и до но ше ње стра те шких и опе ра тив них од лу ка са ци љем ефи ка сне 
ор га ни за ци је ра да у су прот ста вља њу те шком и ор га ни зо ва ном кри ми на лу.

Про це ном прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла (SOC TA) де фи ни са ни су сле де ћи при о ри те ти: 

дро ге;•	
кри јум ча ре ње љу ди и ире гу лар не ми гра ци је;•	
тр го ви на љу ди ма;•	
раз бој ни штва;•	
мо тор на во зи ла;•	
оруж је;•	
еко ном ски кри ми нал (кри јум ча ре ње и не до зво љен тр го ви на ак ци зним ро ба ма и фал си фи ко ва ње нов ца);•	
пра ње нов ца;•	
ви со ко тех но ло шки кри ми нал. •	

1  Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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Ак тив ност
по ка за тељ  
ре зул та та

из вор  
ве ри фи ка

ци је

рок ре а
ли за ци је

по треб на сред ства
из вор  

фи нан си ра ња

но си о ци  
ак тив но

сти

1.1

Спроводити 
План 

активности из 
Националне 

процене 
претње од 
тешког и 

организованог 
криминала 

(SOCTA)

У периоду 
од 2016 до 

2017.године 
реализовано 40% 
мера из SOCTA 

документа. У 
периоду од 

2018–2019.године 
реализовано 

60% активности 
из SOCTA 

документа.

Стратешки 
план 

полиције
2018–2021

Про је кат Вла де Кра-
ље ви не Нор ве шке 

- 250.000 EUR
 Бу џет РС – софт вер 
- ба за по да та ка ПКС 
- би ће на кнад но од-

ре ђе но
 ИПА 2018 (по одо-
бре њу Европ ске ко-

ми си је)
 Буџет РС – 

контрибуција - oко 
5.500.000 динара 

(45.750 евра)

Бу џет РС; 
Ре до ван бу џет; 

Про је кат Кра ље ви не 
Нор ве шке; 

Фон до ви ЕВРО-
ПОЛ-а; Фон до ви 

UNODC; Фон до ви 
ЕМCDDA; Про је кат 
ИОМ (Ме ђу на род-
на ор га ни за ци ја за 
ми гра ци је) „Ја ча ње 
ка па ци те та ин сти-
ту ци ја у од го во ру 
на иза зо ве не ре гу-

лар них ми гра ци ја у 
Ср би ји“

Дирекција 
полиције

По пре по ру ка ма да тим у Про це ни прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла (SOC TA) из ра ђен је план ак тив но сти у ко ји ма 
ор га ни за ци о не је ди ни це МУП РС, Упра ве кри ми на ли стич ке по ли ци је има ју од ре ђе ну уло гу у ње ном спро во ђе њу. 

У првој половини 2018. го ди не би ће из ра ђен Сред њо роч ни пре глед Про це не прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко-
ји има за циљ да при ка же про ме не и ука же на но ве трен до ве на ста ле на кон из ра де пр ве Про це не, као и да пред ло жи евен ту ал но 
ускла ђи ва ње по сто је ћих и уво ђе ње но вих при о ри те та. 
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2. Су зби ја ње про из вод ње и кри јум ча ре ња дро га са те жи штем на ма ри ху а ну и син те тич ке дро ге

У Ср би ји пред ста вља је дан од нај до ми нант ни јих и нај про фи та бил ни јих об ли ка кри ми на ла.2 Ср би ја је тран зит на зе мља за кри јум-
ча ре ње дро га, али и за про из вод њу ма ри ху а не и по је ди них вр ста син те тич ких дро га. Све је ве ћа до ступ ност ма ри ху а не због по-
ве ћа ња про из вод ње у при род ним и ве штач ким усло ви ма и чи ње ни це да се на ла зи на цен трал но бал кан ској ру ти за кри јум ча ре ње 
ма ри ху а не. Због ве ли ке по тра жње на тр жи шту и ви со ког про фи та, оче ку је се по ве ћа ње бро ја кри ми нал них гру па и без бед но сно 
ин те ре сант них ли ца ко ја ће се ба ви ти про из вод њом и кри јум ча ре њем ма ри ху а не. У од но су на тренд ин те зив ног по ја вљи ва ња 
но вих пси хо ак тив них кон тро ли са них суп стан ци у зе мља ма Европ ске уни је, оче ку је се по ја ча но по ја вљи ва ње но вих син те тич ких 
дро га у Ре пу бли ци Ср би ји.

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

От кри ве не ла бо ра то ри је за  
про из вод њу опој не дро ге ма ри ху

а не

го ди шњи број от кри ве них  
ла бо ра то ри ја

60 70 80 90

От кри ве не ла бо ра то ри је за  
про из вод њу син те тич ких дро га

го ди шњи број от кри ве них  
ла бо ра то ри ја

2 4 6 8

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021

ИПА 2018 (по одобрењу Европске 
комисије) 

Краљевина Норвешка - 250.000 евра;  
Буџет РС 5.500.000 динара (45.750 

евра) контрибуција

Ре до ван бу џет;  
Бу џет РС (софт вер, кон три бу ци ја); 

Фон до ви UNODC; ИПА 2018 (по одо бре њу Европ ске ко-
ми си је), Про је кат Кра ље ви не Нор ве шке; Фон до ви Евро-

по ла; ИПА 2018 (по одо бре њу Европ ске ко ми си је)

Дирекција 
полиције

2 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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3. Су зби ја ње ко руп ци је

Циљ бор бе про тив ко руп ци је3 је спро во ђе ње ме ра и ак тив но сти на спре ча ва њу и су зби ја њу свих об ли ка ко руп ци је, по ве ћа њу бро ја 
от кри ве них кри вич них де ла са еле мен том ко руп ци је, по себ но у обла сти ма ко је је Стра те ги ја пре по зна ла као при о ри тет не - по-
ли тич ке ак тив но сти, јав не фи нан си је, при ва ти за ци ја и јав но - при ват но парт нер ство, пра во су ђе, по ли ци ја, про стор но пла ни ра ње 
и из град ња, здрав ство, обра зо ва ње и спорт и ме ди ји сма ње ње ути ца ја фак то ра ри зи ка и прет њи те ро ри зма и ек тре ми зма и њи-
хо вих по јав них об ли ка уз по што ва ње де мо крат ских вред но сти, вла да ви не пра ва и за шти те основ них људ ских пра ва и сло бо да. У 
Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји раз ви је на свест и по ли тич ка во ља да се у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ко руп ци ја от кло ни, што би до при не ло 
ве ћем сте пе ну по ве ре ња гра ђа на у др жав не ор га не и ин сти ту ци је. 

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

По ве ћан број от кри ве них 
кри вич них де ла са еле

мен том ко руп ци је

Статистички 
податак

Повећање 1% Повећање 2% Повећање 2,5% Повећање 3%

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021

Бу џет РС пре ра спо де ла за по сле них, 
40 во зи ла (40х15.000 евра = 600.00 
евра = 72.000.000 ди на ра), 120 ра чу-

на ра – по сто је ћа опре ма, 
ИПА 2013 - укуп на вред ност про јек та 

око 3.000.00 евра 

„Ре до ван бу џет, Бу џет РС - ка пи тал ни про је кат 2017–2019“  
„Оса вре ме њи ва ње во зног пар ка Ми ни стар ства уну тра-

шњих  
по сло ва“„- сред ства про јек та за 2018 - 850.000.000 и 2019 

- 850.000.000 ди на ра) ИПА 2013“ 

Дирекција 
полиције

3 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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4. Бор ба про тив зло у по тре ба ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја

Са трен дом бр зог раз во ја ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја,4 по ве ћа ва се и број кри вич них де ла у ко ји ма су ИКТ 
зло у по тре бље не, а ко је се од но се на без бед ност ра чу нар ских по да та ка, сек су ал ну зло у по тре бу ма ло лет них ли ца и де це у пор но-
граф ске свр хе на Ин тер не ту, нео вла шће ног ко ри шће ња аутор ског и дру гог срод ног пра ва, угро жа ва ња си гур но сти, те ро ри зма и 
на сил ног екс тре ми зма ко ји во ди ка те ро ри зму и пре ва ра. Из вр ши о ци кри вич них де ла ће и да ље ко ри сти ти мо гућ ност да оте жа ју 
от кри ва ње од стра не др жав них ор га на ко ри сте ћи сер ви се на Ин тер не ту за ко је сма тра ју да ће по ли ци ја од њих те шко мо ћи да 
до би је по дат ке о њи хо вом иден ти те ту. 

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

Повећано откривање 
кривичних дела из области 

високотехнолошког 
криминала

У току 2016. године на 
територији Републике 

Србије откривено је 
укупно 703 кривичних 

дела из области 
високотехнолошког 

криминала

Повећање 1% 
= откривено 
укупно 710 

кривичних дела 
из области ВТК

Повећање 2% 
= откривено 
укупно 724 

кривичних дела 
из области ВТК

Повећање 2% 
= откривено 
укупно 738 

кривичних дела 
из области ВТК

Повећање 2% 
= откривено 
укупно 752 

кривичних дела 
из области ВТК

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021

„Бу џет РС - пре ра спо де ла за по сле них,
5.500.000 ди на ра (45.750 ЕУР) - кон-

три бу ци ја
 потребна опрема и обуке биће 

накнадно одређени“

„Ре до ван бу џет;
Буџет РС, Фондови UNICEF-а“

Дирекција 
полиције

4 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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5. Бор ба про тив те ро ри зма и на сил ног екс тре ми зма ко ји во ди ка те ро ри зму

Циљ бор бе про тив те ро ри зма и на сил ног екс тре ми зма5 ко ји во ди ка те ро ри зму је сма ње ње ути ца ја фак то ра ри зи ка и прет њи те ро-
ри зма и ек тре ми зма и њи хо вих по јав них об ли ка. Спро во ди ће се при ме ном ме ра ши ро ког оп се га по чев од ис пу ње ња стра те шких 
прет по став ки на основу донете Стра те ги је за спре ча ва ње и бор бу про тив те ро ри зма за пе ри од од 2017. до 2021. го ди не са Ак ци о-
ним пла ном.  У на ред ном пе ри о ду би ће из ра ђен ин тер ни Ак ци о ни план за спре ча ва ње и борбу про тив те ро ри зма. Пла ни ра но је 
уна пре ђе ње ка дров ских и опе ра тив них (кроз при јем но вих рад ни ка и спро во ђе ње спе ци ја ли стич ких обу ка), ма те ри јал но-тех нич-
ких (у скла ду са Пред ло гом по ве ћа ња по сто је ћих ма те ри јал но-тех нич ко ка па ци те та СБПТЕ). На пла ну уна пре ђе ња опе ра тив них 
про це ду ра у пла ну је из ра да Је дин стве не на ци о нал не ме то до ло ги је за ре а го ва ње на кон те ро ри стич ког на па да. Пре по зна ју ћи зна чај 
ра ног от кри ва ња и спре ча ва ња ра ди ка ли за ци је пла ни ра но је уче шће у про јек ти ма уна пре ђе ња све сно сти и укљу чи ва ња ло кал не 
за јед ни це и дру гих ин сти ту ци ја у ове ак тив но сти. Ко нач но, уна пре ђи ва ње са рад ње је је дан од при о ри те та и то кроз пар ти ци пи-
ра ње у на ци о нал ним, ре ги о нал ним и ме ђу на род ним про тив те ро ри стич ким ини ци ја ти ва ма.

По ка за те љи ис хо да
ба зна 

вред ност
2018 2019 2020 2021

Иден ти фи ко ва ње ри зи ка и прет њи 
од по ја ве те ро ри зма и екс тре ми зма 

и њи хо вих по јав них об ли ка
/

Сма ње ње ри зи ка и 
прет њи од те ро
ри зма и екс тре

ми зма и њи хо вих 
по јав них об ли ка

Сма ње ње ри зи ка и 
прет њи од те ро
ри зма и екс тре

ми зма и њи хо вих 
по јав них об ли ка

Сма ње ње ри зи ка и 
прет њи од те ро
ри зма и екс тре

ми зма и њи хо вих 
по јав них об ли ка

Сма ње ње ри зи ка и 
прет њи од те ро
ри зма и екс тре

ми зма и њи хо вих 
по јав них об ли ка

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021

Бу џет РС (кон три бу ци ја) -5.500.000 
ди на ра (45.750 EUR) 

ОЕБС - 117.241 евра, донација САД, 
Комисија ЕУ - МУП Словеније

„Ре до ван бу џет, 
Буџет РС, донација САД, фондови ОЕБС-а, Комисија ЕУ“

Ди рек ци ја 
по ли ци је

5 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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6. Уна пре ђе ње ста ња јав ног ре да и ми ра кроз супротстављање на си љу са по себ ним освр том на на си ље на 
спорт ским при ред ба ма у шко ла ма и на јав ним ме сти ма

Одр жа ва ње ста бил ног јав ног ре да и ми ра6 се за сни ва на ефи ка сном де ло ва њу по ли ци је, кроз сва ко днев ни рад, урав но те же но про стор-
но - вре мен ско ан га жо ва ње на јав ним ме сти ма, без бед но сну за шти ту гра ђа на и имо ви не уз ува жа ва ње без бед но сних при о ри те та и по-
тре ба гра ђа на и ло кал них за јед ни ца. Без бед но сна ри зик ко ји мо же угро зи ти ста бил но ста ње јав ног ре да и ми ра пред ста вља ће по ја ва 
и при су ство фи зич ког и дру гих об ли ка на си ља на јав ним ме сти ма, јав ним оку пља њи ма, спорт ским при ред ба ма и на под руч ју шко ла.  
У том сми слу, ин тен зи ви ра ће се де лат но сти у ци љу спре ча ва ња на си ља на јав ним ме сти ма, по себ но на спре ча ва њу де ли ка та ко је 
вр ше ли ца под деј ством пси хо ак тив них суп стан ци и ал ко хо ла, као и на без бед но сној за шти ти уче ни ка и школ ских сре ди на. При-
о ри тет у ра ду по ли ци је ба зи ра ће се на раз во ју кон цеп та „По ли ци ја у за јед ни ци“ и те жњи за укљу чи ва њем и дру гих ре ле ват них 
парт не ра и су бје ка та у спро во ђе ње без бед но сне пре вен ци је; по др шци ши рим дру штве ним ак тив но сти ма на уна пре ђе њу људ ских 
и ма њин ских пра ва и ја ча њу то ле ран ци је; по др шци у про це су по ли циј ског пла ни ра ња и од лу чи ва ња пр вен стве но кроз по ли циј ско 
оба ве штај ни мо дел, као и на пу ној при ме ни За ко на о при ват ном обез бе ђе њу, ка ко би сек тор при ват ног обез бе ђе ња у на ред ном 
пе ри о ду по стао парт нер по ли ци ји у очу ва њу без бед но сти гра ђа на и имо ви не и одр жа ва њу ста бил ног јав ног ре да и ми ра. Има ју-
ћи све ово у ви ду, ин си сти ра ће се на кон ти ну и ра ној обу ци при пад ни ка по ли ци је уз стал но уна пре ђе ње ма те ри јал но - тех нич ке 
опре мље но сти, ка ко би се ја ча ли ка па ци те ти по ли ци је ра ди ефи ка сног одр жа ва ња јав ног ре да и ми ра уз те жњу да се без бед но сни 
ри зи ци и прет ње ко ји ма се јав ни ред и мир мо же на ру ши ти у ма њем или ве ћем оби му, спре ча ва ју и кон тро ли шу и у са рад њи са 
дру гим дру штве ним су бјек ти ма, гра ђа ни ма и за јед ни цом.

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

Број ин ци де на та на 
спорт ским при ред

ба ма

У пе ри о ду од 2011  
2015. го ди не, из вр ше но 
је 1503 кри вич на де ла 
из чла на 344а КЗРС, 

191 пре кр шај из чл. 21 и 
23 За ко на о спре ча ва ња 
на си ља и не до лич ног по
на ша ња на спорт ским 
при ред ба ма и 1636 пре

кр ша ја по За ко ну о ЈРМ, 
а у ве зи спорт ских при

ред би

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 
сма ње ња без бед
но сних до га ђа ја 

у ве зи спорт ских 
при ред би

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 
сма ње ња без бед
но сних до га ђа ја 

у ве зи спорт ских 
при ред би

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 
сма ње ња без бед
но сних до га ђа ја 

у ве зи спорт ских 
при ред би

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 
сма ње ња без бед
но сних до га ђа ја 

у ве зи спорт ских 
при ред би

6 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

Број ин ци де на та на 
јав ним ску по ви ма 

ко ји угро жа ва ју без
бед ност гра ђа на

У пе ри о ду од 2011  
2015. го ди не из вр ше но је 
185 кри вич них де ла на 
јав ним ску по ви ма и 259 

пре кр ша ја

одр жа ти тренд 
по вољ ног без бед но

сног ста ња

одр жа ти тренд 
по вољ ног без бед но

сног ста ња

одр жа ти тренд 
по вољ ног без бед но

сног ста ња

одр жа ти тренд 
по вољ ног без бед но

сног ста ња

Број ин ци де на та у 
шко ла ма и око ли ни 
шко ла ко ја иза зи ва
ју уз не ми ре ње гра

ђа на

У школ ској 2016/2017 
го ди ни (сеп тем бар 2016. 
 јун 2017.) у шко ла ма 
и не по сред ној бли зи ни 
истих, ре ги стро ва но је 
5.621 без бед но сних до
га ђа ја, од то га 1.350 
кри вич них де ла и 516 
пре кр ша ја, у ко ји ма су 
уче ство ва ли уче ни ци, 

за по сле ни у шко ла ма и 
дру га пу но лет на ли ца.

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 

сма ње ња без бед но
сних до га ђа ја

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 

сма ње ња без бед но
сних до га ђа ја

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 

сма ње ња без бед но
сних до га ђа ја

одр жа ти по вољ
но ста ње без бед
но сти, уз тренд 

сма ње ња без бед но
сних до га ђа ја

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња но си о ци  
ак тив но сти

2018–2021 Ре до ван бу џет/евен ту ал не до на ци је Ре до ван бу џет Ди рек ци ја 
по ли ци је
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7. Уна пре ђе ње ста ња без бед но сти са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма укљу чу ју ћи и про ла ске др жав них  
пу те ва кроз на се ље

По сле ди це угро жа ва ња без бед но сти друм ског са о бра ћа ја7 ре зул ти ра ју знат ним ху ма ним и ма те ри јал ним гу би ци ма. У овој обла-
сти има мо дво јак ути цај. Са јед не стра не по ве ћан број уче сни ка у са о бра ћа ју на др жав ним пу те ви ма, ко ји се мо же оче ки ва ти у 
на ред ном пе ри о ду, по ве ћа ва мо гућ но сти за на ста нак са о бра ћај них не зго да, док са дру ге стра не, тех но ло шки на пре дак, са вре ме на 
пут на ин фра струк ту ра и ства ра ње аде кват ног прав ног окру же ња (пре све га кроз пре но ше ње прав них те ко ви на ЕУ и при хва та ња 
до бре прак се), мо же по вољ но ути ца ти на ста ње без бед но сти са о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма. На уна пре ђе ње ста ња без бед но сти 
у са о бра ћа ју ути ца ће ја ча ње ка дров ских и ма те ри јал них ка па ци те та и уво ђе ње но вих мо да ли те та у ра ду са о бра ћај не по ли ци је. 
Те шко је оства ри ти успех ко ри шће њем тра ди ци о нал них ме то да ор га ни за ци је, упра вља ња и пла ни ра ња. По тре бан је но ви при ступ, 
за сно ван на стра те шком раз ми шља њу, ко ји ће уве ћа ти учи нак, ума њи ти ри зик, по бољ ша ти ко ри шће ње ре сур са и про мо ви са ти 
ак ти ван од нос пре ма за шти ти и уна пре ђе њу ор га ни зо ва ног функ ци о ни са ња са о бра ћа ја, као и сма ње њу сто пе са о бра ћај них не-
зго да и дру гих штет них по сле ди ца.
Циљ је ублажавање последица (смањење броја погинулих и повређених лица са тешким телесним повредама), изазваних 
непоштовањем саобраћајних прописа као и ефикасна и делотворна заштита безбедности саобраћаја чиме се доприноси систему 
безбедности.

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021 2022

Смањен број по ги ну лих ли ца 
у СН на др жав ним пу те ви

ма у Ре пу бли ци Ср би ји

По ги ну ла ли ца на 
ДП у од но су на уку
пан број по ги ну лих 

у СН

до 1,8% до 4,3% до 6,9% до 9,5% до 12,1% 

Смањен број по вре ђе них 
ли ца са ТТП ли ца у СН на 

др жав ним пу те ви ма у Ре пу
бли ци Ср би ји 

По вре ђе на ли ца са 
ТТП у СН на ДП у 
од но су на уку пан 

број по вре ђе них ли ца 
са ТТП у СН

до 1,4% до 2,8% до 4,1% до 5,5% до 6,9% 

7 Ре зи ме кла си фи ко ва не вер зи је Стра те шког пла на по ли ци је за пе ри од 2018 – 2021. го ди не
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рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021

Бу џет РС - ка пи тал ни про је кат
3 ПМВ – пре сре та чи = 18.000.000 

ди на ра 5 уре ђа ја за утвр ђи ва ње пре-
кр ша ја за пре сре та че = 9.000.000–

18.000.000 ди на ра 
20 мо то ци ка ла =

48.000.000 до 60.000.000 ди на ра;
Сервер за складиштење података-

пресретачи = 1.800.000 динара 

Ре до ван бу џет, Бу џет РС - ка пи тал ни про је кат 2017–2019 
„Оса вре ме њи ва ње во зног пар ка Ми ни стар ства уну тра-

шњих по сло ва“- сред ства про јек та за 2018 - 850.000.000 и 
2019 - 850.000.000 ди на ра)

Ди рек ци ја 
по ли ци је
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8. Ире гу лар на ми гра ци ја и кри јум ча ре ње љу ди

Спа да ју у ред при о ри те та због мо гућ но сти из у зет но ве ли ког ути ца ја на уну тра шњу без бед ност.8 Број ире гу лар них ми гра на та се 
дра стич но уве ћао од 2015.го ди не, та ко да пре ко те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је про ла зи и за др жа ва се ве ли ки број ми гра на та за 
ко је ни је мо гу ће утвр ди ти иден ти тет. По се бан ри зик пред ста вља то што до ла зе из др жа ва где су из ра же не ак тив но сти ра ди кал них, 
вер ских и те ро ри стич ких гру па. Ми гра тор ни та лас из Афри ке и Ази је то ком 2015. и 2016. го ди не, до вео је до ве ли ке по тра жње за 
услу га ма кри јум ча ра љу ди. Кри ми нал не гру пе и по је дин ци су се бр зо при ла го ди ли „тр жи шту“ и пре у сме ри ли сво је ак тив но сти 
на кри јум ча ре ње љу ди у ци љу оства ри ва ња што ве ће за ра де. Пре ма по да ци ма Еуро по ла, ви ше од 90% ми гра на та ко ји су до шли 
у Евро пу ко ри сти ло је услу ге кри јум ча ра љу ди. У за ви сно сти од усме ре ња јав них по ли ти ка др жа ва Европ ске уни је, али и дру гих 
др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, за ви си ће ин те зи тет да љег ми гра тор ног при ти ска. Има ју ћи све ово у ви ду, ин си сти ра ће се 
на кон ти ну и ра ној обу ци при пад ни ка по ли ци је уз стал но уна пре ђе ње ма те ри јал но - тех нич ке опре мље но сти и до но ше њу пред ло га 
прав них ре гу ла ти ва, ка ко би се ја ча ли ка па ци те ти по ли ци је ра ди ефи ка сног су зби ја ња ире гу лар них ми гра ци ја и кри јум ча ре ња 
љу ди, уз те жњу да се без бед но сни ри зи ци и прет ње ко је до но се ове по ја ве, спре че и кон тро ли шу у са рад њи са дру гим дру штве ним 
су бјек ти ма, гра ђа ни ма и за јед ни цом.

По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

По ве ћа на ефи ка сност 
гра нич не по ли ци је у 
от кри ва њу и спре

ча ва њу не за ко ни тих 
пре ла за ка др жав не 

гра ни це

Број от кри ве них и спре
че них не за ко ни тих пре

ла за ка др жав не гра ни це у 
скла ду са раз во јем ми гра
тор не си ту а ци је * ба зна 
вред ност не мо же би ти 
фик сна бу ду ћи да се оче

ку је про ме на ми гра тор не 
си ту а ци је, те се ве же за 
по ве ћа ње бро ја от кри ве
них не за ко ни тих пре ла
за ка др жав не гра ни це

По ве ћа ње бро ја 
от кри ве них не
за ко ни тих пре
ла за ка др жав не 
гра ни це за 10%

По ве ћа ње бро ја 
от кри ве них не
за ко ни тих пре
ла за ка др жав не 
гра ни це за 15%

По ве ћа ње бро ја 
от кри ве них не
за ко ни тих пре
ла за ка др жав не 
гра ни це за 20%

По ве ћа ње бро ја 
от кри ве них не
за ко ни тих пре
ла за ка др жав не 
гра ни це за 25%
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По ка за те љи ис хо да ба зна вред ност 2018 2019 2020 2021

Ускла ђе ност за ко
но дав них ака та са 

прав ном те ко ви ном 
ЕУ

За кон о стран ци ма, За
кон о ази лу и За кон о гра
нич ној кон тро ли у про це

су из ра де

Усво је ни За кон о 
стран ци ма, За
кон о ази лу и За
кон о гра нич ној 

кон тро ли

Усво је на под за
кон ска ак та (За
кон о стран ци ма, 
За кон о ази лу и 

За кон о гра нич ној 
кон тро ли)

Ускла ђе ност 
прав них ака та из 
обла сти упра вља
ња стран ци ма и 
др жав ном гра ни
цом са прав ном 
те ко ви ном ЕУ 

50%

Ускла ђе ност 
прав них ака та из 
обла сти упра вља
ња стран ци ма и 
др жав ном гра ни
цом са прав ном 
те ко ви ном ЕУ 

75%

Ус по ста вљен си стем 
ра ног упо зо ре ња о мо
ду си ма не за ко ни тог 

пре ла ска др жав не гра
ни це 

Број послaтих ра них упо
зо ре ња 2016 го ди не – 3 

упо зо ре ња

Број упо зо ре ња 
по ве ћан за 50%

Број упо зо ре ња 
по ве ћан за 60%

Број упо зо ре ња 
по ве ћан за 80%

Број упо зо ре ња 
по ве ћан за 90%

рок  
ре а ли за ци је

по треб на сред ства из вор фи нан си ра ња
но си о ци  

ак тив но сти

2018–2021 Ре до ван бу џет/евен ту ал не до на ци је Ре до ван бу џет 
Ди рек ци ја 
по ли ци је

ДИ РЕК ТОР ПО ЛИ ЦИ ЈЕ
ге не рал по ли ци је 

Вла ди мир Ре бић






