ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ РАДНОГ АРАНЖМАНА
ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АГЕНЦИЈЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ОБУКУ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА (CEPOL)
Члан 1.
Потврђује се Радни аранжман између Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за
спровођење закона (CEPOL), потписан 1. септембра 2017. године, у Београду, у
оригиналу на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова
Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење
закона (CEPOL), у оригиналу на енглеском језику и са преводом на српски језик
гласи:
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Working Arrangement

Between

THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE
REPUBLIC OF SERBIA

And

THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW
ENFORCEMENT TRAINING
(CEPOL)
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AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF
SERBIA AND THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT
TRAINING

The Ministry of Interior of the Republic of Serbia and the European Union
Agency for Law Enforcement Training(hereafter referred to as “CEPOL”),
Being aware of the mutual interest to enhance the effectiveness of law
enforcement in the fight against crime, especially cross-border crime, in Europe by
conducting common trainings for law enforcement officials to raise awareness and
increase knowledge of international and European co-operation instruments and
mechanisms, as well as of a wide range of specific subjects, such as counterterrorism, trafficking in narcotics and organised crime, illegal immigration and border
control or trafficking in human beings;
Having regard to the Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament
and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law
Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision
2005/681/JHA (hereafter referred to as “Regulation”);
Having regard to the Stabilisation and Association Agreement between the
European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic
of Serbia, of the other part (SAA) that has entered into force on 1 September 2013
and to the ongoing negotiations on the accession of the Republic of Serbia to the
European Union,
Mindful of the indications contained in the Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions "Enlargement Strategy and
Main Challenges 2014-2015", COM(2014) 700;
Having regard to the CEPOL Governing Board Decision of 9 August 2014
authorising the Director of CEPOL to negotiate a working arrangement with the
Ministry of Interior of the Republic of Serbia ;
Having regard to Article 36 of the Regulation indicating that CEPOL, as
established by this Regulation, shall be the legal successor in respect of all contracts
concluded by, liabilities incumbent on, and properties acquired by CEPOL as
established by Decision 2005/681/JHA;
Having regard to the Decision of the CEPOL Management Board
13/2016/MB;
Without prejudice to future developments in the concerned policy area which
may result from the revision of the existing legal, cooperation and political framework
instruments or the new future treaties;
Have agreed as follows:
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Article 1
Purpose of the Agreement and competent authority
The purpose of this Agreement is to define the relations between the Ministry
of Interior of the Republic of Serbia and CEPOL, specifying, in particular, the nature,
extent and manner in which the Ministry of Interior of the Republic of Serbia may
participate in CEPOL's work, and to establish the arrangements necessary to
facilitate mutual cooperation. The exchange or dissemination of Law Enforcement
Sensitive Data, including Personal Data, is not within the scope of this Agreement or
any of its provisions.
Competent authority within the Republic of Serbia for the implementation of
this Agreement shall be the Ministry of Interior of Republic of Serbia.
The Training partners will be the Department for professional education and
training of the Sector for human recourses within the Ministry of Interior (hereafter
referred to as “Department”) and the Academy of Criminalistics and Police Studies
(hereafter referred to as “Academy”).
Article 2
Areas of co-operation
The co-operation as established in this Agreement shall:
a) allow for the participation of law enforcement officials of the Republic of
Serbia in CEPOL training sessions, and that of EU law enforcement officials
operating in the field of Justice and Home Affairs in training sessions
organized bythe Department;
b) define possible supporting activities of the Academy to the organisation of
CEPOL training courses;
c) further harmonise standards on law enforcement training with regard to
cross-border co-operation;
d) enhance the exchange of best practices and grant the Department and
theAcademy the access to the public sections of CEPOL’s electronic
network, defined as the sections accessible to all e-Net registered users but
restricted for non-registered users, under conditions of reciprocity and to the
extent necessary for the achievement of the objectives mutually agreed
through the present Working Arrangement.
Article 3
Holding meetings
CEPOL meetings may be organised in the Republic of Serbia; costs for such
meetings will be reimbursed by CEPOL, according to its rules and in particular the
financial provisions applicable to Candidate Countries.
Article 4
Participation in training courses
Law enforcement officials of the Republic of Serbia may participate in training
courses provided by CEPOL. Participants may benefit from the facilitations afforded
to Candidate Countries in particular a punctual allocation of free flights.
As a rule, costs for participation of Serbian trainees in CEPOL training
courses shall be charged to the participants’ sending institution. These costs shall be
indicated in the invitation to the activity.
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Article 5
Support for training activities of CEPOL
Law enforcement officials of the Republic of Serbia may contribute to CEPOL
training courses by supporting EU Member States organising CEPOL training
courses; this may include the provision of police experts for the needs of such
courses. EU law enforcement officials may also participate as appropriate parties to
training courses organized by the Department and the Academy. Any direct costs
incurred for services provided by the Department and the Academy in supporting
training activities of CEPOL shall be reimbursed by CEPOL according to its rules.
This Agreement does not create any specific obligation on Third Parties to
attend training sessions or courses organized within its framework.
Article 6
Harmonised standards on law enforcement training
The Department and the Academy may support the development and
implementation of Common Curricula as set out in Article 4 of the Regulation and
may integrate these into the national training programmes to the extent possible and
necessary.
Article 7
Exchange of best practices, law enforcement and training
officials
The Department, the Academy and CEPOL shall disseminate best practices
and research findings.
Relevant exchanges and secondments of law enforcement officials and/or
training staff members shall be facilitated.
Article 8
National contact point
A National contact point shall be set up within the Ministry of Interior of the
Republic of Serbia to facilitate the implementation of this Working Arrangement. The
National contact point shall be the single point of contact for all communication with
CEPOL. Any changes in that respect shall be communicated in writing to the
Executive Director of CEPOL.
The National contact point shall be responsible for carrying out the following
tasks:
- contribute to and promote CEPOL's work programmes, annual calendars
and website among the law enforcement officials of the Republic of Serbia;
- organise and coordinate appropriate nominations of participants and experts
for activities at the national level in a timely and transparent manner;
- facilitate the communication and coordination between CEPOL and relevant
national institutions;
- coordinate the implementation of activities and meetings in the Republic of
Serbia;
- nominate an Exchange coordinator and provide support in the establishment
and implementation of exchange programmes for law enforcement officials;
- nominate an E-net manager and promote the use of CEPOL's electronic
network for the training of law enforcement officials.
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Article 9
Combating fraud
In line with Article 29 paragraph 2 of the Regulation, the European Court of
Auditors shall have a power of audit, on the basis of documents and on-the-spot
checks, over all grant beneficiaries, contractors and subcontractors who have
received Union funds from CEPOL.
In line with Article 29 paragraph 3 of the Regulation, OLAF may carry out
investigations, including on-the-spot checks and inspections with a view to
establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity
affecting the financial interests of the Union in connection with a grant or a contract
awarded by CEPOL. Such investigations shall be carried out in accordance with the
provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 and
in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96.
Article 10
Amendment of the Working Arrangement
The Ministry of Interior of the Republic of Serbia or CEPOL may each
propose, by means of an exchange of official correspondence, to amend this working
arrangement or parts thereof. Amendments to this working arrangement shall enter
into force after the respective internal procedures have been completed.
Article 11
Termination of the Working Arrangement
This Agreement may be terminated by each party with 6 months written
notice.
Article 12
Entry into force
This Working Arrangement shall enter into force on the date on which CEPOL
notifies the Republic of Serbia in writing through diplomatic channels that it has
received and accepted notification of the Republic of Serbia that its internal
ratification process has completed.

This first day of September, two This first day of September, two thousand
thousand and seventeen, in duplicate and seventeen, in duplicate in the English
in the English language.
language.

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

For the Ministry of Interior of the
Republic of Serbia

For the European Union Agency for
Law Enforcement Training (CEPOL)
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Текст Радног аранжмана у преводу на српски језик гласи:

Радни аранжман

између

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

и

АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ОБУКУ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
(CEPOL)
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СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ОБУКУ ОРГАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
___________________________________________________________________
Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Агенција
Европске уније за обуку органа за спровођење закона (у даљем тексту: CEPOL),
Свесни обостраног интереса за унапређење ефикасности органа за
спровођење закона у борби против криминала, нарочито прекограничног
криминала, у Европи кроз извођење заједничких обука за службенике органа за
спровођење закона у циљу информисања и едуковања о међународним и
европским инструментима и механизмима сарадње, и о широком спектру
конкретних тема, као што су борба против тероризма, трговина наркотицима и
организовани криминал, незаконите миграције, контрола границе или трговина
људима;
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) 2015/2219 Европског парламента и Савета
од 25. новембра 2015. године о Агенцији Европске уније за обуку органа за
спровођење закона (CEPOL) којом се замењује и ставља ван снаге Одлука
Савета 2005/681/ПУП (у даљем тексту: Уредба);
Имајући у виду Споразум о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике
Србије, са друге стране (ССП) који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године
и текуће преговоре о приступању Републике Србије Европској унији;
Имајући на уму наводе садржане у Саопштењу Комисије упућеном
Европском парламенту, Савету, Европском економско-социјалном комитету и
Комитету региона под називом „Стратегија проширења и главни изазови 20142015“, СОМ(2014) 700;
Имајући у виду одлуку Управног одбора CEPOL-а од 9. августа 2014.
године којом се директор CEPOL-а овлашћује да преговара o радном
аранжману са Министарством унутрашњих послова Републике Србије;
Имајући у виду члан 36. Уредбе који наводи да је CEPOL, на основу ове
уредбе, правни наследник свих уговора које је склопио, обaвеза које је преузео
и имовине коју је стекао CEPOL основан Одлуком 2005/681/ПУП;
Имајући у виду Одлуку CEPOL Управног одбора 13/2016/МБ;
Не доводећи у питање будућа дешавања у области дотичне политике
која би могла проистећи из ревизије постојећих оквирних правних
инструмената, инструмената сарадње и политичких инструмената или нових
будућих уговора;
Споразумели су се о следећем:
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Члан 1.
Сврха Споразума и надлежни орган
Сврха овог споразума је дефинисање односа између Министарства
унутрашњих послова Републике Србије и CEPOL-а, уз прецизирање природе,
размере и начина на који Министарство унутрашњих послова може учествовати
у раду CEPOL-а, и успостављање аранжмана неопходних за омогућавање
узајамне сарадње. Размена или ширење осетљивих података везано за
спровођење закона, укључујући податке о личности, није у делокругу овог
Споразума нити иједне његове одредбе.
Надлежни орган у Републици Србији за спровођење овог споразума је
Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
Партнери у обуци биће Oдељење за стручно образовање и обуку
Сектора за људске ресурсе, у Министарству унутрашњих послова (у даљем
тексту: Одељење) и Криминалистичко-полицијска академија (у даљем тексту:
Академија).
Члан 2.
Области сарадње
Овим споразумом успоставља се сарадња путем које се:
а) омогућава учешће службеника органа за спровођење закона Републике
Србије у обукама CEPOL-а, као и учешће службеника органа за
спровођење закона ЕУ који раде у области правосуђа и унутрашњих
послова у обукама које организује Одељење;
б) утврђују могуће активности Академије у смислу пружања подршке
организовању CEPOL-ових обука;
в) даље усклађују стандарди обуке органа за спровођење закона у
погледу прекограничне сарадње;
г)

унапређује размена најбољих пракси и Одељењу и Академији
омогућава приступ јавним одељцима CEPOL-ове електронске мреже,
који су дефинисани као одељци којима могу приступити сви
регистровани корисници електронске мреже (e-Net), али не и
нерегистровани корисници, под условима реципроцитета и онолико
колико је неопходно за постизање циљева који су узајамно усаглашени
путем овог радног аранжмана.
Члан 3.
Одржавање састанака

Састанци CEPOL-а могу се организовати у Републици Србији; трошкове
тих састанака надокнађује CEPOL, у складу са својим правилима а нарочито
финансијским одредбама које се односе на земље кандидате.
Члан 4.
Учешће у обукама
Службеници органа за спровођење закона Републике Србије могу
учествовати у обукама које пружа CEPOL. Учесници могу уживати олакшице
које се одобравају земљама кандидатима а нарочито оне у вези са прецизном
доделом бесплатних летова.
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По правилу, трошкове учешћа полазника из Србије у обукама CEPOL-а
сноси институција која шаље учеснике. Ти трошкови се наводе у позиву за
учешће у активности.
Члан 5.
Подршка обукама CEPOL-а
Службеници органа за спровођење закона Републике Србије могу
давати допринос обукама CEPOL-а пружањем подршке државама чланицама
ЕУ које организују обуке CEPOL-а; то може подразумевати слање полицијских
експерата за потребе тих обука. Службеници органа за спровођење закона ЕУ
такође могу учествовати као одговарајуће стране у обукама које организују
Одељење и Академија. Све непосредне трошкове услуга које пружају Одељење
и Академија у оквиру подршке обукама CEPOL-а надокнађује CEPOL сагласно
својим правилима.
Овај споразум не ствара никакву конкретну обавезу по треће стране у
смислу похађања тренинга или обука које се организују у оквиру споразума.
Члан 6.
Усклађени стандарди обуке органа за спровођење закона
Одељење и Академија могу пружити подршку изради и спровођењу
заједничких наставних планова и програма како је предвиђено чланом 4.
Уредбе и могу их интегрисати у националне програме обуке онолико колико је
то изводљиво и потребно.
Члан 7.
Размена најбољих пракси, службеника органа за спровођење
закона и инструктора
Одељење, Академија и CEPOL размењују најбоље праксе и резултате
истраживања.
Омогућавају се релевантне размене и упућивања службеника органа за
спровођење закона односно инструкторског особља.
Члан 8.
Национална контакт тачка
У оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије
успоставља се национална контакт тачка ради лакшег спровођења овог радног
аранжмана. Национална контакт тачка је јединствена тачка контакта за сву
комуникацију са CEPOL-ом. О свим изменама у том погледу шаље се писано
обавештење извршном директору CEPOL-а.
Национална контакт тачка задужена је за извршење следећих задатака:
- давање доприноса и промовисање програма рада, годишњих
календара и веб-сајта CEPOL-а међу службеницима органа за
спровођење закона Републике Србије;
- благовремено и транспарентно организовање и координација
именовања одговарајућих учесника и експерата за активности на
националном нивоу;
- омогућавање комуникације и координације
релевантних националних институција;

између

CEPOL-а

и

- координација спровођења активности и састанака у Републици Србији;
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- именовање координатора размене и пружање подршке у формулисању
и спровођењу програма размене службеника органа за спровођење
закона;
- именовање e-Net менаџера и промовисање коришћења електронске
мреже CEPOL-а за потребе обуке службеника органа за спровођење
закона.
Члан 9.
Борба против превара
У складу са чланом 29. став 2. Уредбе, Европски ревизорски суд је
овлашћен за спровођење ревизије, на основу докумената и провера на лицу
места, свих корисника неповратних средстава, извођача и подизвођача који су
од CEPOL-а примили средства Уније.
У складу са чланом 29. став 3. Уредбе, OLAF може спроводити истраге,
укључујући провере на лицу места и инспекције, како би се установило да ли је
дошло до преваре, корупције или било које друге незаконите активности која
штети финансијским интересима Уније у вези са бесповратним средствима или
уговором које је доделио CEPOL. Те истраге се спроводе у складу с одредбама
и поступцима које утврђује Уредба (ЕУ, Евроатом) бр. 883/2013 и Уредба
Савета (Евроатом, ЕЗ) бр. 2185/96.
Члан 10.
Измене и допуне Радног аранжмана
И Министарство унутрашњих послова Републике Србије и CEPOL могу
путем службене преписке предложити измене и допуне овог радног аранжмана
или његових делова. Измене и допуне овог радног аранжмана ступају на снагу
по завршетку интерних процедура обеју страна.
Члан 11.
Раскид радног аранжмана
Овај споразум може раскинути и једна и друга страна слањем писаног
обавештења шест месеци унапред.
Члан 12.
Ступање на снагу
Овај радни аранжман ступа на снагу даном када CEPOL обавести
Републику Србију, дипломатским путем, у писаној форми, да је примио
обавештење да је унутрашњи процес ратификације у Републици Србији
завршен.

Првог септембра две хиљаде и
седаманесте године, у два примерка
на енглеском језику.

Првог септембра две хиљаде и
седаманесте године, у два примерка
на енглеском језику.

---------------------------------------------------Др Небојша Стефановић
За Министарство унутрашњих
послова Републике Србије

-----------------------------------------------------Детлеф Шодер,
За Агенцију Европске уније за обуку
органа за спровођење закона
(CEPOL)
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Уставни основ за доношење Закона
Уставни основ за потврђивање Радног аранжмана између Министарства
унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку
органа за спровођење закона (CEPOL), садржан је у члану 99. став 1. тачка 4.
Устава Републике Србије, према коме је у надлежности Народне скупштине да
потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања.
II. Разлози за потврђивање Радног аранжмана
Радни аранжман између Министарства унутрашњих послова Републике
Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона
(CEPOL), потписан је 1. септембра 2017. године, у Београду.
Потврђивањем овог радног аранжмана омогућује се његово ступање на
снагу, како је предвиђено чланом 12. Радног аранжмана, по коме он ступа на
снагу даном када CEPOL обавести Републику Србију, дипломатским путем, у
писаној форми, да је примио обавештење да је унутрашњи процес
ратификације у Републици Србији завршен.
Уједно потврђивањем овог радног аранжмана омогућиће се његова
примена, која треба да допринесе учвршћивању и даљем јачању сарадње са
Агенцијом Европске Уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL),
посебно кроз учешће службеника органа за спровођење закона Републике
Србије у обукама CEPOL-а, као и учешће службеника органа за спровођење
закона Европске уније који раде у области правосуђа и унутрашњих послова у
обукама које организује Министарство унутрашњих послова.
Сагласно члану 13. Закона о закључивању и извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”, број 32/13), Министарство спољних послова
покреће поступак потврђивања наведеног радног аранжмана.
III. Процена потребних финансијских средстава за извршење радног
аранжмана
За извршење овог радног аранжмана до краја 2017. године средства
нису потребна, трошкови су раније предвиђени и не постоји додатна пројекција
трошкова за последња три месеца текуће године.
Процењена потребна средства у 2018. години биће обезбеђена у складу
са одобреним лимитима на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова на
економској класификацији 422 – Трошкови путовања у укупном износу
824.323,00 динара.
Потребна средства у 2019. години пројектована су на основу процене у
2018. години и иста ће бити обезбеђена у складу са лимитима на разделу 15 –
Министарство унутрашњих послова.

