Стратегија полиције у заједници
Влада Републике Србије је 30. априла 2013. године усвојила Стратегију полиције у
заједници. Стратегија даје смернице у успостављању и развоју нових начина сарадње
полиције са грађанима, заједницом и институцијама ради повећања личне и колективне
безбедности у Републици Србији. Полиција у заједници оријентисана је на остваривање
безбедности грађана, друштва и државе афирмишући индивидуалну безбедност грађана као
предуслов за равноправно остваривање људских и мањинских права и квалитетан живот у
друштву. Концепт полиције у заједници промовише идеју о већем учешћу заједнице и грађана у
полицијском одлучивању и деловању као савремени приступ безбедности грађана, друштва и
државе, те се, у том смислу овом стратегијом афирмише нови концепт модела организације и
начина рада полиције у Републици Србији.
За спровођење Стратегије одговорно је Министарство унутрашњих послова, а посебно
полиција опште надлежностикриминалистичка и саобраћајна полиција. Рок важења Стратегије
није дефиниса, односно није одређена година престанка важења.
Финансијска средства за имплементацију Стратегије обезбедиће се из редовних
средстава опредељеним за Министарство унутрашњих послова и неће изазвати додатне
финансијске ефекте на буџете свих нивоа власти. Уколико иммплементација буде изискивала
додатне трошкове, они ће бити обезбеђени из средстава донација међународних организација.
Стратегија је усклађена са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију и Стратегијом националне безбедности.
Визија Стратегије је безбедна заједница са доступном и непристрасном полицијском
службом која одговорно делује у партнерству са заједницом и грађанима на решавању
безбедносних проблема.
Мисија Стратегије је професионални и етички развој полицијске службе у складу са
демократским вредностима, безбедносним изазовима и потребама грађана и заједнице.
Полиција у Републици Србији ће неговати следеће вредности: одговорно служење
грађанима; равноправан однос према свима уз уважавање различитости људи, уважавање
заједнице и њихових потреба; укључивање заједнице у решавање безбедносних проблема;
посвећеност остваривању безбедности грађана и заједнице.
Развој полиције биће усмерен на остваривање стратешких циљева, а то су:
 Успостављање савремених стандарда у раду полиције;
 Јачање поверења грађана и заједнице у полицију;
 Сарадња и партнерство полиције са заједницом;
 Успостављање делотворне безбедносне превенције;
 Проблемски оријентисан приступ безбедносној заштити;
 Посвећеност поштовању етичких принципа и различитости.
У практичној примени, стратешки циљеви полиције у заједници се остварују применом
четири водећа елемента кључне области развоја који чине основу деловања полиције у
заједници у Републици Србији, а то су:превенција, рад полиције усмерен на заједнице,
проблемски оријентисан рад, безбедносно партнерство.
Стратегија полиције у заједници је усклађена са Националним програмом за
интеграцију Републике Србије у Европску унију.
За спровођење Стратегије 06. августа 2015. године усвојен је Акциони план за примену
Стратегије полиције у заједници за 2015. и 2016. годину. Акционим планом детаљно су
разрађене активности и задаци за спровођење стратешких циљева, дефинисан су индикатори
без базних и циљаних вредности, носиоци и рокови за спровођење активности и задатака и
потребни ресурси за њихово спровођење.
Цео текст стратегије можете наћи овде

