
 

П Р О Т О К О Л 
ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУМУНИЈЕ О ФОРМИРАЊУ 

И АКТИВНОСТИМА МЕШОВИТИХ ПАТРОЛА ДУЖ   

ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Министарство 

унутрашњих послова Румуније (у даљем тексту: “уговорне стране”)  

 

На основу члана 34, а у вези члана 28. Конвенције о полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи, потписане 5. маја 2006. године у Бечу,  

 

У жељи за  

 

- спречавањем и борбом против илегалних миграција,  

- спречавањем и борбом против свих облика прекограничног криминала и 

- ефикасном разменом информација,  

 

  сагласили су се о следећем:  

 

Члан 1. 

Предмет Протокола 

 

Овим Протоколом уређује се формирање и активности мешовитих патрола дуж 

заједничке државне границе, унапређује сарадња уговорних страна у борби против 

свих видова прекограничног криминала, те успоставља систем ефикасније контроле и 

надзора државне границе. 

 

Члан 2. 

Подручје деловања 

 

Мешовите патроле делују непосредно дуж заједничке државне границе на 

удаљености до десет километара од граничне линије према унутрашњости државне 

територије уговорних страна.  

Изузетно од одредби става 1. овог члана, мешовите патроле могу се спроводити 

и ван подручја деловања, због конфигурације терена и доступне саобраћајне 

инфраструктуре или ради ефикасног спровођења хитних и неодложних мера започетих 

у подручју деловања.  

 

Члан 3. 

Задаци мешовитих патрола 

 

Мешовите патроле имају следеће задатке:  

 

- надзор заједничке државне границе у циљу одржавања стабилног стања 

безбедности,  



- спречавање и откривање кривичних дела, прекршаја и повреда правила 

граничног режима, те откривање и проналажење њихових учинилаца, и 

- размена информација,  искустава и сазнања о стању безбедности на заједничкој 

државној граници. 

 

Члан 4. 

Надлежни органи за спровођење Протокола 

 

     Надлежни органи за спровођење овог Протокола (у даљем тексту ''надлежни 

органи'') су:  

  

I) За српску страну:  
  

- Управа граничне полиције - на државном нивоу; 

- Регионални центар граничне полиције према Румунији – север и  Регионални 

центар граничне полиције према Румунији – југ – на регионалном нивоу; 

- Станице граничне полиције: Наково, Нова Црња, Јаша Томић, Пландиште, 

Ватин, Врачев Гај, Сребрно језеро, Доњи Милановац, Ђердап и Душановац - на 

локалном нивоу.  

 

II) За румунску страну:  

 

- Генерални инспекторат граничне полиције - на државном нивоу;  

- Територијални инспекторат граничне полиције Темишвар, Територијална 

служба граничне полиције Тимиш, Територијална служба граничне полиције 

Караш Северин и Територијална служба граничне полиције Мехединци - на 

регионалном нивоу; 

- Станице граничне полиције Санниколау Маре, Лунга, Жомбољ, Кручени, Дета, 

Моравица, Оравица, Најдаш, Сокол, Молдова Веке, Берзаска, Свињица, 

Оршова, Дробета Турну Северин, Порциле де Фиер II и Грља маре - на 

локалном нивоу. 

 

Члан 5. 

Задаци надлежних органа 

 

 Надлежни органи на државном нивоу:  

- дају сагласност на годишњи план о спровођењу мешовитих патрола сачињен од 

стране надлежних органа на регионалном нивоу; 

- дају сагласност за укључивање службеника других органа државне управе у 

спровођењу мешовитих патрола на основу анализе ризика;  

- ако за тим постоји потреба усклађују спровођење мешовитих патрола на 

подручју  више надлежних органа на регионалном нивоу. 

 

 Надлежни органи на регионалном нивоу:  

- заједнички доносе годишњи план о спровођењу мешовитих патрола за подручје 

које је под њиховом територијалном надлежношћу; 

- дају сагласност на план надлежних органа на локалном нивоу о спровођењу 

мешовитих патрола;  

- обављају надзор и усмеравају делатност над спровођењем мешовитих патрола, 

заједно или самостално.  



  

 

Надлежни органи на локалном нивоу:  

- заједнички доносе месечни план о спровођењу мешовитих патрола за подручје 

које је под њиховом надлежношћу; 

- организују и спроводе мешовите патроле.  

 

Надлежни органи ће се међусобно и без одлагања обавештавати о свим 

променама у вези с њиховом унутрашњом организацијом и надлежностима, које су 

релевантне за спровођење овог Протокола.  

 

Члан 6. 

Начин рада 

 

Мешовите патроле могу се обављати као пешачке патроле или патроле уз 

коришћење свих врста полицијских превозних средстава, која обезбеђује надлежни 

орган на локалном нивоу на чијем се подручју обавља мешовита патрола.  

Мешовиту патролу по правилу чине најмање два полицијска службеника, од 

којих је један полицијски службеник земље домаћина и један полицијски службеник 

друге уговорне стране.  

Вођа мешовите патроле је полицијски службеник надлежног органа на 

локалном нивоу, на чијем се подручју обавља мешовита патрола, који руководи 

патролом, те је одговоран за њену стручну припрему, спровођења патроле и 

извештавање.  

 

Члан 7. 

Одређивање мешовитих патрола 

 

Мешовите патроле се одређују на основу месечног плана, радним налогом 

надлежног органа на локалном нивоу на чијем се подручју спроводи мешовита 

патрола. Радни налог се испуњава у складу са формом предвиђеном у Прилогу, који је 

саставни део овог Протокола.  

Радни налог који се уручује полицијском службенику друге уговорне стране 

сачињен је на службеним језицима уговорних страна, с тим да је на првом месту језик 

земље домаћина. 

О просторном или временском одступању од радног налога може одлучити вођа 

патроле, уз обавезу извештавања надлежног органа на локалном нивоу. 

Мешовита патрола дужна је да након обављеног задатка сачини извештај о 

извршеним задацима који се уписује у образац из става 1. овог члана. 

Полицијском службенику друге уговорне стране, након завршетка спровођења 

мешовите патроле, уручује се копија примерка радног налога с попуњеним извештајем. 

 

Члан 8. 

Упућивање на рад 

 

Полицијски службеник који учествује у раду мешовите патроле  на територији 

друге уговорне стране, упућује се на рад у складу са својим националним 

законодавством. 



Дневно упућивање мешовитих патрола на рад, по правилу обавља руководилац 

надлежног органа на локалном нивоу, на чијем се подручју спроводи мешовита 

патрола, у складу са радним налогом из члана 7.   

Прелазак државне границе у циљу извршења мешовите патроле и повратка са 

подручја друге уговорне стране се обавља преко граничног прелаза или на другом 

месту утврђеним од стране надлежних органа на локалном нивоу предвиђених у 

месечном плану.    

 

Члан 9. 

Средства комуникације 

 

Полицијски службеник који учествује у раду мешовите патроле на подручју 

друге уговорне стране, за комуникацију са својом матичном полицијском 

организационом јединицом може користити своја службена средства комуникације, 

као и  средства комуникације полицијских службеника друге уговорне стране.  

 

Члан 10. 

Униформа, опрема и наоружање 

 

Током спровођења мешовитих патрола, полицијски службеници носе униформу, 

лично службено кратко оружје и прописану опрему. 

 

Члан 11. 

Поступање 

 

Полицијски службеници у мешовитој патроли поступају у оквиру овлашћења 

утврђених овог Протоколом с тим што даљи поступак преузима надлежни орган, у 

складу са чланом 28. Конвенције о полицијској сарадњи земаља југоисточне Европе. 

Представку, односно притужбу на поступање полицијских службеника у 

мешовитој патроли решава она уговорна страна на чијем се подручју спроводила 

мешовита патрола. Извештај у вези с решавањем представке, односно притужбе дужни 

су поднети сви чланови заједничке патроле, а о представци, односно притужби и 

исходу обавештава се друга уговорна страна.  

 

Члан 12. 

Анализа активности мешовитих патрола 

 

Ради побољшања ефикасности, оперативности и рационализације у обављању 

мешовитих патрола, надлежни органи врше редовне анализе њиховог рада, на 

заједничким радним састанцима  које ће служити као основ за планирање и спровођење 

будућих  заједничких активности.  

 

Заједничка анализа активности мешовитих патрола се по правилу спроводи: 

- месечно, на локалном нивоу; 

- шестомесечно, на регионалном нивоу и  

- једанпут годишње, на државном нивоу. 

 

Надлежни органи на регионалном и локалном нивоу доставиће надлежном 

органу на државном нивоу заједничку минуту о одржаном радном састанку, односно 

спроведеној анализи, одмах након одржаног састанка. 



 

Члан 13. 

Трошкови 

 

Свака уговорна страна сноси трошкове употребе својих превозних средстава и 

опреме, као и остале сопствене  трошкове који настану током спровођења мешовитих 

патрола. 

 

Члан 14. 

Примена и тумачење Протокола и решавање спорова 

 

Надлежни органи на државном нивоу могу предложити састанке експерата у 

циљу интензивирања сарадње и разрешења спорних питања која се могу појавити у 

вези са спровођењем овог Протокола.  

 

Члан 15. 

Ступање на снагу, трајање и престанак Протокола 

 

Овај Протокол ступа на снагу даном пријема последње дипломатске ноте, којом 

се уговорне стране извештавају да су испуниле услове предвиђене националним 

законодавством за ступање на снагу овог Протокола. 

Овај Протокол закључује се на неодређено време. Свака уговорна страна може, 

дипломатским путем у писаној форми отказати Протокол. Отказ Протокола ступа на 

снагу три месеца од дана када друга уговорна страна прими обавештење о отказу. 

На основу писане узајамне сагласности, уговорне стране могу изменити и 

допунити овај Протокол. Измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1 овог 

члана. 

 

Сачињено у Teмишвару дана 10. новембра 2016. године, у два оригинална 

примерка на српском, румунском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако 

веродостојни. У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику. 

 

 

ЗА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  ЗА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ                                     

ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ       ПОСЛОВА РУМУНИЈЕ                

 

 

______________________________                ______________________________ 

 

 

 

 

                            

 


