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I УВОД
Дирекција полиције у складу са надлежностима, местом и улогом Полиције у друштву, мисијом и визијом Министарства уну
трашњих послова, у складу са Стратешком проценом јавне безбедности доноси Стратешки план полиције (члан 24. Закона о поли
цији).
Стратешки план полиције чини скуп активности, којима се, у складу са принципима и стандардима Полицијског-обавештајног
модела (ПОМ, члан 34. Закона о полицији) на ефикасан начин усмерава рад полиције у супротстављању најтежим безбедносним
проблемима.
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Приор
 итети рада Полиције идентификовани су Стратешком проценом јавне безбедности. У складу са местом и улогом Поли
ције у друштву, свесни захтева грађана, стања и трендова криминала у Републици Србији, Европи и свету, Стратешком проценом
јавне безбедности дефинисани су приоритети, а Стратешким планом полиције активности које ће Дирекција полиције предузимати
у циљу ефикасног супротстављања дефинисаним безбедносним приоритетима.
Циљ Дирекције полиције је да овим стратешким планом усмери рад полиције на најтеже безбедносне проблеме, у сарадњи са
другим државним органима и субјектима друштва, допринесе владавини права, дасваком грађанину Републике Србије обезбеди
једнаку заштиту безбедности, поштовање права и слобода гарантованих Уставом и законима Републике Србије.

1. Стандарди рада и начела
Активности планиране Стратешким планом обављаће се у складу са Уставом, Законом о полицији, другим законским и подза
конским актима, и одредбама Кодекса полицијске етике.
При предузимању активности, Полиција ће се придржавати утврђених и достигнутих стандарда полицијске професије, узимају
ћи у обзир међународне и опште прихваћене стандарде поступања који се односе на поштовање права грађана Републике Србије.
У предузимању планираних активности, Полиција ће се руководити начелима полицијског поступања, посебно: законитости,
методичности, координације и сарадње, упорности и темељитости, професионалности, 3Е (економичности, ефикасности и ефек
тивности) и заштите извора информација.

2. Основни елементи плана
Стратешким планом дефинисане су активности, носиоци активности, временски оквир за примену, показатељи резултата и из
вори верификације постигнутих резултата за сваки дефинисани приоритет рада Полиције.
Стратешком проценом јавне безбедности дефинисани су приоритети рада Полиције:
•
•
•
•
•
•
•
•

организовани криминал;
сузбијање производње и кријумчарења дрога с тежиштем на марихуану и синтетичке дроге;
сузбијање корупције;
борба против злоупотреба информационо-комуникационих технологија:
борба против тероризма и насилног екстремизма који води ка тероризму;
унапређење стања јавног реда и мира супротстављањем насиљу, с посебним освртом на насиље на спортским приредбама,
у школама и на јавним местима;
унапређење стања безбедности саобраћаја на државним путевима укључујући и пролазак државних путева кроз насеља;
ирегуларна миграција и кријумчарење људи.

Активности представљају систем међусобно повезаних радњи усмерених на: унапређење нормативног оквира и практичног
рада полиције; јачање институционалних и стручних капацитета полиције; развој оперативних процедура рада полиције, унапре
ђење превенције; и унапређење сарадње на националном, регионалном и међународном нивоу. Планом дефинисане активности
представљају одговор неопходан за ефикасно супротстављање најтежим безбедносним проблемима у Републици Србији.
Носиоци активности су конкретне организацион
 е јединице задужене за реализацију планираних активности дефинисаних
Стратешким планом.
Временски период реал
 изације представља планиран временски оквир за предузимање активности. Временски оквир је дефи
нисан годишње и квартално и представља време када ће се са реализацијом неке активности започети и када ће се активност реа
лизовати, односно завршити.
Показатељи резултата су индикатори активности, подаци погодни за оцену успешности спроведених активности. За праћење
спровођења Стратешког плана Полиције дефинисани су и извори верификације, носиоци информација о квалитету и квантитету
показатеља резултата спроведених планираних активности за сваки приоритет.

СТРАТЕШКИ ПЛАН
ПОЛИЦИЈЕ
2018.–2021. ГОДИНA

3

3. Механизам спровођења стратешког плана
3.1. Одговорност за спровођење Стратешког плана
За организацију и координацију активности предвиђених Стратешким планом полиције одговорна је Стратешка група за ру
ковођење и управљање којом руководи Директор полиције. Стратешка група за руковођење и управљање усклађује и усмерава рад,
врши инструктивну делатност организационих јединица у седишту, Полицијске управе за град Београд и подручних полицијских
управа у предузимању активности предвиђених Стратешким планом полиције.
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Стратешка група за руковођење и управљање координира и обезбеђује предуз имање заједничких активности и спровођење за
једничких мера и радњи са другим државним и међународним органима и телима у реализацији планом дефинисаних активности
неопходних за ефикасан рад у супротстављању изабраним безбедносним приоритетима.
Стратешка група за руковођење и управљање ствара потребне услове за одржавање и стручних и институционалних капацитета
Полиције за предузимање мера и радњи на унапређењу степена ефикасности у предузимању мера и радњи дефинисаних планом.

3.2. Праћење спровођења Стратешког плана
Сратешка група за руковођење и управљање прати спровођење активности садржаних у Стратешком плану на састанцима који
се организују једном у три месеца, а по потреби и чешће.
Праћење спровођења Стратешког плана полиције врши се од стране главних координатора у ОЈ Дирекције полиције и коорди
натора у подручним полицијским управама уз помоћ израђеног инструмента (обрасца), кроз месечно извештавање о спровођењу
стратешких и оперативних планова организацион
 их јединица Дирекције полиције.
У случају да Стратешка група за руковођење и управљање утврди проблеме у реализацији планираних активности затражиће
извештај од надлежне организационе јединице одговорне за реализацију конкретне активности који ће се разматрати на посебно
организованом састанку у циљу дефинисања начина како отклонити уочене проблеме и реализовати планиране активности.

II ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА
Стратешки приор
 итети у раду полиције за период 2017–2021. године су дефинисани на основу позитивнoправних прописа,
стратешких докумената Министарства и других ресора у којима је Министарство носилац одређених активности, стручних и на
учних извора, као и на основу приоритета дефинисаних у Програму рада Владе Републике Србије, уз пуно уважавање стратешких
докумената Европске уније (Europol’s annual EU Terrorism Situation and Trend Report – TE-SAT, Serious and Organised Crime Threat
Assessment – SOCTA, Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA), укључујући и приоритете из Европске агенде безбед
ности 2015–2020. Стратешки приоритети су подједнаког значаја за Дирекцију полиције и Министарство унутрашњих послова и
посвећена им је подједнака пажња.

1. Организовани криминал
Организовани криминал1 представља једну од највећих безбедносних претњи због чега је неопх
 одан стратешки приступ његовом
ефикаснијем сузбијању. У том смислу, прва национална Процена претње од тешког и организованог криминала (SOCTA) представља
документ који приказује обим, стање, карактеристике, степен организованости учинилаца кривичних дела, деловање организованих
и криминалних група и идентификује кључне безбедносне претње у овој области у Републици Србији. Резултати процене и дате
препоруке представљају објективну основу за избор приоритета и доношење стратешких и оперативних одлука са циљем ефикасне
организације рада у супротстављању тешком и организованом криминалу.
Проценом претње од тешког и организованог криминала (SOCTA) дефинисани су следећи приоритети:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

дроге;
кријумчарење људи и ирегуларне миграције;
трговина људима;
разбојништва;
моторна возила;
оружје;
економски криминал (кријумчарење и недозвољен трговина акцизним робама и фалсификовање новца);
прање новца;
високотехнолошки криминал.

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године
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Активност

6
СТРАТЕШКИ ПЛАН
ПОЛИЦИЈЕ
2018.–2021. ГОДИНA

1.1

Спроводити
План
активности из
Националне
процене
претње од
тешког и
организованог
криминала
(SOCTA)

показатељ
резултата

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.

извор
верифика
ције

Стратешки
план
полиције

рок реа
лизације

потребна средства

извор
финансирања

Буџет РС;
Пројекат Владе Кра
Редован буџет;
љевине Норвешке
Пројекат Краљевине
- 250.000 EUR
Норвешке;
Буџет РС – софтвер
Фондови ЕВРО
- база података ПКС
ПОЛ-а; Фондови
- биће накнадно од
UNODC; Фондови
ређено
ЕМCDDA; Пројекат
2018–2021
ИПА 2018 (по одо
ИОМ (Међународ
брењу Европске ко
на организација за
мисије)
миграције) „Јачање
Буџет РС –
капацитета инсти
контрибуција - oко
туција у одговору
5.500.000 динара
на изазове нерегу
(45.750 евра)
ларних миграција у
Србији“

носиоци
активно
сти

Дирекција
полиције

По препорукама датим у Процени претње од тешког и организованог криминала (SOCTA) израђен је план активности у којима
организационе јединице МУП РС, Управе криминалистичке полиције имају одређену улогу у њеном спровођењу.
У првој половини 2018. године биће израђен Средњорочни преглед Процене претње од тешког и организованог криминала, ко
ји има за циљ да прикаже промене и укаже на нове трендове настале након израде прве Процене, као и да предложи евентуално
усклађивање постојећих и увођење нових приоритета.

2. Сузбијање производње и кријумчарења дрога са тежиштем на марихуану и синтетичке дроге
У Србији представља један од најдоминантнијих и најпрофитабилнијих облика криминала.2 Србија је транзитна земља за кријум
чарење дрога, али и за производњу марихуане и појединих врста синтетичких дрога. Све је већа доступност марихуане због по
већања производње у природним и вештачким условима и чињенице да се налази на централнобалканској рути за кријумчарење
марихуане. Због велике потражње на тржишту и високог профита, очекује се повећање броја криминалних група и безбедносно
интересантних лица која ће се бавити производњом и кријумчарењем марихуане. У односу на тренд интезивног појављивања
нових психоактивних контролисаних супстанци у земљама Европске уније, очекује се појачано појављивање нових синтетичких
дрога у Републици Србији.

2

Показатељи исхода

базна вредност

2018

2019

2020

2021

Откривене лабораторије за
производњу опојне дроге мариху
ане

годишњи број откривених
лабораторија

60

70

80

90

Откривене лабораторије за
производњу синтетичких дрога

годишњи број откривених
лабораторија

2

4

6

8

рок
реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2018–2021

ИПА 2018 (по одобрењу Европске
комисије)
Краљевина Норвешка - 250.000 евра;
Буџет РС 5.500.000 динара (45.750
евра) контрибуција

Редован буџет;
Буџет РС (софтвер, контрибуција);
Фондови UNODC; ИПА 2018 (по одобрењу Европске ко
мисије), Пројекат Краљевине Норвешке; Фондови Евро
пола; ИПА 2018 (по одобрењу Европске комисије)

Дирекција
полиције

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године
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3. Сузбијање корупције
Циљ борбе против корупције3 је спровођење мера и активности на спречавању и сузбијању свих облика корупције, повећању броја
откривених кривичних дела са елементом корупције, посебно у областима које је Стратегија препознала као приоритетне - по
литичке активности, јавне финансије, приватизација и јавно - приватно партнерство, правосуђе, полиција, просторно планирање
и изградња, здравство, образовање и спорт и медији смањење утицаја фактора ризика и претњи тероризма и ектремизма и њи
хових појавних облика уз поштовање демократских вредности, владавине права и заштите основних људских права и слобода. У
Републици Србији постоји развијена свест и политичка воља да се у највећој могућој мери корупција отклони, што би допринело
већем степену поверења грађана у државне органе и институције.
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Показатељи исхода

базна вредност

2018

2019

2020

2021

Повећан број откривених
кривичних дела са еле
ментом корупције

Статистички
податак

Повећање 1%

Повећање 2%

Повећање 2,5%

Повећање 3%

рок
реализације

2018–2021

3

потребна средства

извор финансирања

Буџет РС прерасподела запослених,
„Редован буџет, Буџет РС - капитални пројекат 2017–2019“
40 возила (40х15.000 евра = 600.00
„Осавремењивање возног парка Министарства унутра
евра = 72.000.000 динара), 120 рачу
шњих
нара – постојећа опрема,
послова“„- средства пројекта за 2018 - 850.000.000 и 2019
ИПА 2013 - укупна вредност пројекта
- 850.000.000 динара) ИПА 2013“
око 3.000.00 евра

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године

носиоци
активности

Дирекција
полиције

4. Борба против злоупотреба информационо-комуникационих технологија
Са трендом брзог развоја информационо-комуникационих технологија,4 повећава се и број кривичних дела у којима су ИКТ
злоупотребљене, а које се односе на безбедност рачунарских података, сексуалну злоупотребу малолетних лица и деце у порно
графске сврхе на Интернету, неовлашћеног коришћења ауторског и другог сродног права, угрожавања сигурности, тероризма и
насилног екстремизма који води ка тероризму и превара. Извршиоци кривичних дела ће и даље користити могућност да отежају
откривање од стране државних органа користећи сервисе на Интернету за које сматрају да ће полиција од њих тешко моћи да
добије податке о њиховом идентитету.

4

Показатељи исхода

базна вредност

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
реализације

потребна средства

2018–2021

„Буџет РС - прерасподела запослених,
5.500.000 динара (45.750 ЕУР) - кон
трибуција
потребна опрема и обуке биће
накнадно одређени“

извор финансирања

„Редован буџет;
Буџет РС, Фондови UNICEF-а“

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године

носиоци
активности

Дирекција
полиције
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5. Борба против тероризма и насилног екстремизма који води ка тероризму
Циљ борбе против тероризма и насилног екстремизма5 који води ка тероризму је смањење утицаја фактора ризика и претњи теро
ризма и ектремизма и њихових појавних облика. Спроводиће се применом мера широког опсега почев од испуњења стратешких
претпоставки на основу донете Стратегије за спречавање и борбу против тероризма за период од 2017. до 2021. године са Акцио
ним планом. У наредном периоду биће израђен интерни Акциони план за спречавање и борбу против тероризма. Планирано је
унапређење кадровских и оперативних (кроз пријем нових радника и спровођење специјалистичких обука), материјално-технич
ких (у складу са Предлогом повећања постојећих материјално-техничко капацитета СБПТЕ). На плану унапређења оперативних
процедура у плану је израда Јединствене националне методологије за реаговање након терористичког напада. Препознајући значај
раног откривања и спречавања радикализације планирано је учешће у пројектима унапређења свесности и укључивања локалне
заједнице и других институција у ове активности. Коначно, унапређивање сарадње је један од приоритета и то кроз партиципи
рање у националним, регионалним и међународним противтерористичким иницијативама.

10
СТРАТЕШКИ ПЛАН
ПОЛИЦИЈЕ
2018.–2021. ГОДИНA

Показатељи исхода

Идентификовање ризика и претњи
од појаве тероризма и екстремизма
и њихових појавних облика

5

базна
вредност

/

2018

2019

2020

2021

Смањење ризика и Смањење ризика и Смањење ризика и Смањење ризика и
претњи од теро претњи од теро претњи од теро претњи од теро
ризма и екстре
ризма и екстре
ризма и екстре
ризма и екстре
мизма и њихових мизма и њихових мизма и њихових мизма и њихових
појавних облика
појавних облика
појавних облика
појавних облика

рок
реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2018–2021

Буџет РС (контрибуција) -5.500.000
динара (45.750 EUR)
ОЕБС - 117.241 евра, донација САД,
Комисија ЕУ - МУП Словеније

„Редован буџет,
Буџет РС, донација САД, фондови ОЕБС-а, Комисија ЕУ“

Дирекција
полиције

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године

6. Унапређење стања јавног реда и мира кроз супротстављање насиљу са посебним освртом на насиље на
спортским приредбама у школама и на јавним местима
Одржавање стабилног јавног реда и мира6 се заснива на ефикасном деловању полиције, кроз свакодневни рад, уравнотежено простор
но - временско ангажовање на јавним местима, безбедносну заштиту грађана и имовине уз уважавање безбедносних приоритета и по
треба грађана и локалних заједница. Безбедносна ризик који може угрозити стабилно стање јавног реда и мира представљаће појава
и присуство физичког и других облика насиља на јавним местима, јавним окупљањима, спортским приредбама и на подручју школа.
У том смислу, интензивираће се делатности у циљу спречавања насиља на јавним местима, посебно на спречавању деликата које
врше лица под дејством психоактивних супстанци и алкохола, као и на безбедносној заштити ученика и школских средина. При
оритет у раду полиције базираће се на развоју концепта „Полиција у заједници“ и тежњи за укључивањем и других релеватних
партнера и субјеката у спровођење безбедносне превенције; подршци ширим друштвеним активностима на унапређењу људских
и мањинских права и јачању толеранције; подршци у процесу полицијског планирања и одлучивања првенствено кроз полицијско
обавештајни модел, као и на пуној примени Закона о приватном обезбеђењу, како би сектор приватног обезбеђења у наредном
периоду постао партнер полицији у очувању безбедности грађана и имовине и одржавању стабилног јавног реда и мира. Имају
ћи све ово у виду, инсистираће се на континуираној обуци припадника полиције уз стално унапређење материјално - техничке
опремљености, како би се јачали капацитети полиције ради ефикасног одржавања јавног реда и мира уз тежњу да се безбедносни
ризици и претње којима се јавни ред и мир може нарушити у мањем или већем обиму, спречавају и контролишу и у сарадњи са
другим друштвеним субјектима, грађанима и заједницом.

6

Показатељи исхода

базна вредност

Број инцидената на
спортским приред
бама

У периоду од 2011 2015. године, извршено
је 1503 кривична дела
из члана 344-а КЗРС,
191 прекршај из чл. 21 и
23 Закона о спречавања
насиља и недоличног по
нашања на спортским
приредбама и 1636 пре
кршаја по Закону о ЈРМ,
а у вези спортских при
редби

2018

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбед
носних догађаја
у вези спортских
приредби

2019

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбед
носних догађаја
у вези спортских
приредби

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године

2020

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбед
носних догађаја
у вези спортских
приредби

2021

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбед
носних догађаја
у вези спортских
приредби

СТРАТЕШКИ ПЛАН
ПОЛИЦИЈЕ
2018.–2021. ГОДИНA
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Показатељи исхода

базна вредност

2018

2019

2020

2021

Број инцидената на
јавним скуповима
који угрожавају без
бедност грађана

У периоду од 2011 2015. године извршено је
185 кривичних дела на
јавним скуповима и 259
прекршаја

одржати тренд
повољног безбедно
сног стања

одржати тренд
повољног безбедно
сног стања

одржати тренд
повољног безбедно
сног стања

одржати тренд
повољног безбедно
сног стања

У школској 2016/2017
години (септембар 2016.
- јун 2017.) у школама
и непосредној близини
Број инцидената у
истих, регистровано је
школама и околини
5.621 безбедносних до
школа која изазива
гађаја, од тога 1.350
ју узнемирење гра
кривичних дела и 516
ђана
прекршаја, у којима су
учествовали ученици,
запослени у школама и
друга пунолетна лица.

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбедно
сних догађаја

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбедно
сних догађаја

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбедно
сних догађаја

одржати повољ
но стање безбед
ности, уз тренд
смањења безбедно
сних догађаја

рок
реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2018–2021

Редован буџет/евентуалне донације

Редован буџет

Дирекција
полиције

7. Унапређење стања безбедности саоб
 раћаја на државним путевима укључујући и проласке државних
путева кроз насеље
Последице угрожавања безбедности друмског саоб
 раћаја7 резултирају знатним хуманим и материјалним губицима. У овој обла
сти имамо двојак утицај. Са једне стране повећан број учесника у саобраћају на државним путевима, који се може очекивати у
наредном период
 у, повећава могућности за настанак саобраћајних незгода, док са друге стране, технолошки напредак, савремена
путна инфраструктура и стварање адекватног правног окружења (пре свега кроз преношење правних тековина ЕУ и прихватања
добре праксе), може повољно утицати на стање безбедности саобраћаја на државним путевима. На унапређење стања безбедности
у саобраћају утицаће јачање кадровских и материјалних капацитета и увођење нових модалитета у раду саобраћајне полиције.
Тешко је остварити успех коришћењем традиционалних метода организације, управљања и планирања. Потребан је нови приступ,
заснован на стратешком размишљању, који ће увећати учинак, умањити ризик, побољшати коришћење ресурса и промовисати
активан однос према заштити и унапређењу организованог функционисања саобраћаја, као и смањењу стопе саобраћајних не
згода и других штетних последица.
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.

7

Показатељи исхода

базна вредност

2018

Смањен број погинулих лица
у СН на државним путеви
ма у Републици Србији

Погинула лица на
ДП у односу на уку
пан број погинулих
у СН

до 1,8%

Повређена лица са
Смањен број повређених
ТТП у СН на ДП у
лица са ТТП лица у СН на
односу на укупан
државним путевима у Репу
број повређених лица
блици Србији
са ТТП у СН

до 1,4%

2019

до 4,3%

2020

до 6,9%

2021

до 9,5%

2022

до 12,1%
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до 2,8%

Резиме класификоване верзије Стратешког плана полиције за период 2018 – 2021. године

до 4,1%

до 5,5%

до 6,9%
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рок
реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2018–2021

Буџет РС - капитални пројекат
3 ПМВ – пресретачи = 18.000.000
динара 5 уређаја за утврђивање пре
кршаја за пресретаче = 9.000.000–
18.000.000 динара
20 мотоцикала =
48.000.000 до 60.000.000 динара;
Сервер за складиштење податакапресретачи = 1.800.000 динара

Редован буџет, Буџет РС - капитални пројекат 2017–2019
„Осавремењивање возног парка Министарства унутра
шњих послова“- средства пројекта за 2018 - 850.000.000 и
2019 - 850.000.000 динара)

Дирекција
полиције

8. Ирегуларна миграција и кријумчарење људи
Спадају у ред приор
 итета због могућности изузетно великог утицаја на унутрашњу безбедност.8 Број ирегуларних миграната се
драстично увећао од 2015.године, тако да преко територије Републике Србије пролази и задржава се велики број миграната за
које није могуће утврдити идентитет. Посебан ризик представља то што долазе из држава где су изражене активности радикалних,
верских и терористичких група. Миграторни талас из Африке и Азије током 2015. и 2016. године, довео је до велике потражње за
услугама кријумчара људи. Криминалне групе и појединци су се брзо прилагодили „тржишту“ и преусмерили своје активности
на кријумчарење људи у циљу остваривања што веће зараде. Према подацима Еуропола, више од 90% миграната који су дошли
у Европу користило је услуге кријумчара људи. У зависности од усмерења јавних политика држава Европске уније, али и других
држава и међународних организација, зависиће интезитет даљег миграторног притиска. Имајући све ово у виду, инсистираће се
на континуираној обуци припадника полиције уз стално унапређење материјално - техничке опремљености и доношењу предлога
правних регулатива, како би се јачали капацитети полиције ради ефикасног сузбијања ирегуларних миграција и кријумчарења
људи, уз тежњу да се безбедносни ризици и претње које доносе ове појаве, спрече и контролишу у сарадњи са другим друштвеним
субјектима, грађанима и заједницом.
Показатељи исхода

базна вредност

2018

2019

2020

2021

Повећана ефикасност
граничне полиције у
откривању и спре
чавању незаконитих
прелазака државне
границе

Број откривених и спре
чених незаконитих пре
лазака државне границе у
складу са развојем мигра
торне ситуације * базна
вредност не може бити
фиксна будући да се оче
кује промена миграторне
ситуације, те се веже за
повећање броја откриве
них незаконитих прела
зака државне границе

Повећање броја
откривених не
законитих пре
лазака државне
границе за 10%

Повећање броја
откривених не
законитих пре
лазака државне
границе за 15%

Повећање броја
откривених не
законитих пре
лазака државне
границе за 20%

Повећање броја
откривених не
законитих пре
лазака државне
границе за 25%
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Показатељи исхода

базна вредност

2018

2020

2021

Усклађеност
Усклађеност
Усвојена подза
правних аката из правних аката из
конска акта (За области управља области управља
кон о странцима, ња странцима и
ња странцима и
Закон о азилу и
државном грани државном грани
Закон о граничној
цом са правном
цом са правном
контроли)
тековином ЕУ
тековином ЕУ
50%
75%

Усклађеност зако
нодавних аката са
правном тековином
ЕУ

Закон о странцима, За
кон о азилу и Закон о гра
ничној контроли у проце
су израде

Усвојени Закон о
странцима, За
кон о азилу и За
кон о граничној
контроли

Успостављен систем
раног упозорења о мо
дусима незаконитог
преласка државне гра
нице

Број послaтих раних упо
зорења 2016 године – 3
упозорења

Број упозорења
повећан за 50%

рок
реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2018–2021

Редован буџет/евентуалне донације

Редован буџет
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2019

Број упозорења
повећан за 60%

Број упозорења
повећан за 80%

Број упозорења
повећан за 90%

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ
генерал полиције

Владимир Ребић

