Национална стратегија за борбу против организованог криминала
Влада Републике Србије донела је 26. марта 2009. године Националну стратегију за
борбу против организованог криминала. Стратегијом Влада утврђује политику у области
успостављања ефикасног система за борбу против организованог криминала, којом дефинише
стратегијске циљеве, улоге и одговорност државних субјеката и одређује оквире за израду
планова примене. Такође, Стратегијом се стварају додатни услови за ефикасније укључивање
Републике Србије у регионални, европски и светски концепт борбе против организованог
криминала. Носилац Стратегије је Министарство унутрашњих послова. Трајање Стратегије
није временски дефинисано. Финансијска средства за имплементацију Стратегије нису
дефинисана. Стратегија је усклађена са следећим документима: Национална стратегија за
борбу против корупције, Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања
тероризма, Стратегија борбе против трговине људима, Стратегија интегрисаног управљања
границом, Стратегија против недозвољене трговине дрогама и Стратегија за управљање
миграцијама.
Проблем који се може посебно уочити је што организовани криминал има штетан
утицај на привредни и економски развој и наноси материјално-финансијску штету великих
размера. Организовани криминал задире у све сфере друштва, уништава животе и причињава
велику материјалну штету, продукује и подстиче друге врсте криминала, узрокује осећање
страха и безнађа и нарушава интегритет и углед државних институција и државе у целини.
У Републици Србији делује више организованих криминалних група које су регионало
повезане са истим таквим групама у земљама у окружењу и шире.
У Републици Србији заступљено је више облика организованог криминала: трговина
наркотицима, изнуде, отмице, уцене, трговина људима, кријумчарење људи, корупција, прање
новца, злоупотреба службеног положаја, фалсификовање новца и других средстава плаћања,
проституција, трговина оружјем и експлозивним материјама, међународно кријумчарење
возила, кријумчарење акцизне робе и високотехнолошки криминал.
На развој организованог криминала утиче више фактора, а посебно се могу истаћи:
сиромаштво и висок степен незапослености, структура власништва и својинска
трансформација, корупција, геотранзитни положај земље, непримењивање или селективно
примењивање прописа, недостатак професионализма и злоупотреба савремених технологија.
Основни циљеви Стратегије су развијање проактивног приступа у борби против
организованог криминала, повећање ефикасности одговарајућом применом превентивног и
репресивног деловања, као и одузимање имовине стечене извршењем кривичних дела. Међу
циљевима су и хармонизација националног законодавства с међународним стандардима, јачање
капацитета свих државних органа који учествују у спровођењу стратегије, затим јачање
сарадње на националном, регионалном и међународном нивоу, као и јачање сарадње између
државних органа, приватног сектора и цивилног друштва.
У образложењу стратегије наведено је да постоји потреба за флексибилним одговором
на све савремене облике организованог криминала које карактеришу сложеност, динамичност и
промена појавних облика. Стратегија захтева могућност оснивања нових организационих
јединица у складу са законским оквиром и буџетским средствима. Ту се, између осталог, мисли
на оснивање посебног тима за спровођење финансијских истрага у области одузимања имовине
проистекле извршењем кривичних дела.
За ефикасно спровођење Стратегије, планирано је да Влада оснује радно тело
састављено од представника државних органа који ће учествовати у спровођењу Стратегије,
као и других заинтересованих субјеката, са основним задацима: формирање Радне групе за
израду Акционог плана, координирање радом државних органа одговорних за спровођење
Стратегије, подношење извештаја Влади о спровођењу Стратегије и предлагање ревидирања
Стратегије у складу са потребама.
Још увек није донет Акциони план о имплементацији којим би се детаљно разрадиле
мере и посебно размотрио превентивни и репресивни облик борбе против организованог
криминала, као и одузимање имовине
Потребна средства за спровођење активности обезбеђују се из буџета Републике Србије и из
међународних фондова и инструмената финансирања.
Цео текст стратегије можете наћи овде

