МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ АРГЕНТИНЕ

У даљем тексту Уговорне Стране,
У жељи да ојачају пријатељске односе и унапреде сарадњу двеју Земаља, са
посебном пажњом на заједничкој спремности за побољшање међусобне полицијске
сарадње;
Сматрајући да међународни организовани криминал представља озбиљну претњу
по друштвени и економски развој Уговорних Страна, и да недавни догађаји на
плану међународног организованог криминала могу угрозити функционисање
њихових институција;
Узимајући у обзир да су борба против промета и трговине људима и сузбијање
илегалних имиграција значајни за Уговорне Стране;
Узимајући у обзир да незаконита производња и промет опојних дрога и
психотропних супстанци представљају опасност по здравље и безбедност грађана;

СЛОЖИЛЕ СУ СЕ ДА УНАПРЕДЕ СВОЈУ САРАДЊУ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
Уговорне Стране ће унапредити сарадњу на билатералном нивоу преко надлежних
институција кроз:
-

стручне обуке и размену практичних искустава;

-

техничку и научну помоћ;

-

размену информација;

I. Полиције Уговорних Страна се могу договорити о пружању узајамне помоћи у
виду стручних обука на теме везане за рад полиције.

Полиције Уговорних Страна могу организовати, у мери у којој је то потребно,
посебне програме обуке за потребе полицијске службе друге Уговорне Стране. Ови
програми могу се посебно односити на следеће области:
-

опрема и методе које се користе за превенцију, откривање и борбу против
кривичних дела која спадају у међународни организовани криминал, посебно:





-

илегалну производњу и промет опојних дрога, психотропних супстанци и
прекурсора,
промет и трговину људима и илегалне миграције;
привредни криминал и прање новца;
међународни тероризам.

прикупљање доказа.

Полиције Уговорних Страна могу пружати помоћ једна другој у планирању и
спровођењу истраживања и програма обуке, што ће им омогућити размену
специјализованих знања из напред поменутих области.
Полиције Уговорних Страна такође се могу договорити о вршењу размене
практичних искустава у свим областима везаним за рад полиције и позивати
полицијске службенике из друге земље на семинаре које организују у вези са
областима од заједничког интереса.
Уговорне Стране ће се међусобно обавештавати о планираним курсевима и
семинарима.

II. Полиције Уговорних Страна се могу договорити о пружању узајамне помоћи у
виду техничке и научне подршке у решавању проблема везаних за рад полиције.
Уговорне Стране ће посебно сарађивати путем експертиза и размене специјалне
техничке опреме.
III. Уз сагласност својих Влада, полиције Уговорних Страна могу непосредно
сарађивати на припреми билатералног споразума о полицијској сарадњи који
побољшава свеукупну сарадњу у борби против међународног тероризма и
међународног организованог криминала, нарочито у областима наведеним у члану
I. став 2. овог Меморандума.
Овај Меморандум ступа на снагу након потписивања.

Овај Меморандум остаје на снази за неограничен временски период. Свака
Уговорна Страна може раскинути овај Меморандум писменим обавештењем другој
Уговорној Страни, путем дипломатских канала.
Раскид овог Меморандума ступа на снагу 30 дана по пријему таквог обавештења.

У Буенос Ајресу, дана 9. јуна 2010. године, у два примерка, на српском, шпанском
и енглеском језику, при чему су оба текста подједнако пуноважна.

За Владу Републике Србије

Министар унутрашњих послова

За Владу Републике Аргентине

Министар унутрашњих послова

