Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2017-2020
Влада Републике Србије усвојила је 3.фебруара 2017. године Стратегију интегрисаног управљања
границом у Републици Србији, која представља усклађивање интегрисаног управљања границом са
стандардима ЕУ и израђена је у складу са ЕУ концептом из 2006. године. Носилац Стратегије је
Министарство унутрашњих послова.
За спровођење, праћење и евалуацију Стратегије формираће се Координационо тело, које ће
успоставити оперативну групу. Планирано је да оперативна група системски прати остварење
Стратегије и да о томе на кварталном нивоу извештава Координационо тело. Координационо тело
треба да обавештава Владу о спровођењу стратегије на годишњем нивоу, као и да предлаже усвајање
нових и корективних мера кроз годишњу ревизију.
За реализацију циљева Стратегије нису дефинисана финансијска средства, већ ће она бити
накнадно утврђена у Акционом плану.
Стратегија је повезана са Стратегијом националне безбедности, Националном стратегијом за борбу
против корупције и Националном стратегијом за борбу против организованог криминала.
Република Србија се налази на тзв. „Балканској рути“, те борба против прекограничног криминала,
као једног од најпрофитабилнијих видова криминала има велику улогу за привреду и безбедност
грађана Републике Србије. Као главне безбедносне претње идентификоване су: незаконите
миграције, прекогранични криминал, главне претње за област граничне контроле и главне претње
за надзор државне границе.
Општи циљ Стратегија је ефикасно и ефективно интегрисано управљање границом, уз оснаживање
сарадње на свим нивоима и јачање административних, инфраструктурних и техничких капацитета
свих граничних служби. Интегрисано управљање границом допринеће: адекватној процени претњи
и мерама за њихово решавање, заштити јавног поретка и безбедности Републике Србије,
олакшавању промета путника и роба преко државне границе и очувању јавног здравља и животне
средине.
Стратегија је заснована на ЕУ концепту интегрисаног управљања границом и састоји се од следећих
димензија:






Гранична контрола (провера на граничним прелазима и надзор државне границе), укључујући
релевантну анализу ризика и криминалистичку оперативну активност;
Откривање и истрагу прекограничног криминала у координацији са свим надлежним органима
за спровођење закона;
Четвросолојни модел контроле приступа (мере у трећим земљма, сарадња са суседним земљама,
гранична контрола и контролне мере унутар подручја слободног кретања, укључујући и
повратак)
Међуресорна сарадња у управљању границом (полиција, царина, лучке капетаије, гранична
фитосанитарна и гранична ветеринарска инспекција) и међународна сарадња
Координација активности земаља чланица и институција и др. органа ЕУ.

Стратегијом је предвиђено доношење Акционог плана за њено спровођење (који ће се ревидирати
на годишњем нивоу), али није одређен временски рок за њено усвајање.
Цео текст Стратегије можете пронаћи овде.

