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М Е М О Р А Н Д У М   О   Р А З У М Е В А Њ У 

 

између 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 

Дирекције полиције  

и 

Савезног министарства унутрашњих послова Републике Аустрије, 

Генералног директората за јавну безбедност 

о унапређењу сарадње у области унутрашње безбедности 

 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције (у даљем 

тексту: полиција Србије) и Савезно министарство унутрашњих послова Републике 

Аустрије, Генерални директорат за јавну безбедност (у даљем тексту: полиција 

Аустрије), 

 

на основу члана 24. и члана 26. Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној 

Европи (у даљем тексту: Конвенција), 

 

како би олакшали рад локалних организационих јединица полиције Србије у области 

обезбеђења границе на српско-македонској граници, 

 

договорили су се о следећем: 

 

1. Полиција Аустрије ће послати полицијске службенике из Републике Аустрије (у 

даљем тексту: аустријски полицијски службеници) у Републику Србију. О броју 

ангажованих аустријских полицијских службеника, врсти и количини техничке 

опреме и периоду њихове примене договориће се полиција Аустрије и полиција 

Србије преко аустријског официра за везу у Србији. 

 

2. Аустријски полицијски службеници налазиће се на српско-македонској граници и 

извршаваће своје задатке у складу са инструкцијама руководиоца надлежне 

полицијске станице или сектора/одељења српске полицијске управе. 

 

3. Полиција Србије ће аустријским полицијским службеницима изложити релеватне 

националне прописе и обавестити их о специфичним условима службе током рада. 

 

4. Задатак аустријских полицијских службеника ће бити да помажу полицији Србије у 

извршењу њених дужности, нарочито оних дужности које се односе на откривање 

илегалних миграната који прелазе српско-македонску границу. 

 

5. Приликом извршавања својих задатака, аустријски полицијски службеници неће 

примењивати суверена овлашћења нити предузимати полицијске мере. 



 

6. На аустријске полицијске службенике се примењују закони Републике Србије. 

Аустријски полицијски службеници ће носити своје службено оружје и опрему, али 

их могу користити искључиво у самоодбрани. 

 

7. Током извршавања задатака, полиција Србије ће аустријским полицијским 

службеницима у Републици Србији пружити исту заштиту и помоћ коју уживају и 

српски полицијски службеници. 

 

8. Полиција Србије ће обезбедити бесплатан смештај и оброке аустријским 

полицијским службеницима током њиховог боравка у Републици Србији. 

 

9. Аустријска полиција ће сносити путне трошкове до оперативног подручја и назад на 

почетку и на крају ангажовања. 

 

10. Када је реч о кривичној одговорности, радном односу и грађанској одговорности 

аустријских полицијских службеника, примењиваће се чланови 22, 23. и 26. 

Конвенције. 

 

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу на дан потписивања. Овај меморандум о 

разумевању може се изменити и допунити у било ком тренутку уз писмену узајамну 

сагласност. Сва питања или проблеми у вези са тумачењем или спровођењем овог 

меморандума о разумевању решаваће се путем консултација уз узајамну сагласност. 

 

 

Сачињено у Београду дана 19. фебруара 2015. године, на енглеском језику. 

 

 
У име 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије 

_________________________ 

У име 

Савезног министарства унутрашњих послова 

Републике Аустрије 

_________________________ 

 

 


