
 

Kontaktne informacije 
Ta projekt financira 

Evropska unija  

Državi članici 

Projekt izvajata: 

■ Avstrija: Agencija za evropsko integracijo in 
ekonomski razvoj (AEI) 
www.aei.at 

skupaj s: 

Slovenijo: Ministrstvo za notranje zadeve 
policija.si 

Država upravičenka 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Srbije  

www.mup.gov.rs 

Pogodbeni organ 

Delegacija Evropske Unije v Republiki 
Srbiji  
europa.rs 

Projektni urad 

Dušan Kerin, rezidenčni projektni svetovalec  

E-pošta: dusan.kerin@gmail.com 

Tel. št.: +381 65 573 7628 

Naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, 

Bulevar Zorana Dintfica 104 (urad št. 9) 

11070 Beograd 

Projekt Twinning je instrument Evropske unije za  

institucionalno sodelovanje med javnimi upravami 

držav članic EU in držav upravičenk ali držav 

partneric. Namen projekta Twinning je nudenje 

podpore za prenos, izvajanje in uveljavljanje EU 

zakonodaje (pravnega reda Evropske unije). 

Projekt Twinning strmi k deljenju dobrih praks, ki 

so bile razvite znotraj EU, z javno upravo držav 

upravičenk in k spodbujanju dolgoročnih povezav 

med upravami obstoječih in bodočih EU držav. 

Projekt Twinning ni enosmerni instrument, 

temveč je deljena zaveza. Twinning projekti se 

izvajajo z namenom doseganja obveznih 

rezultatov. Običajno vsebujejo komponente, ki 

ustrezajo pričakovanim rezultatom in 

predvidevajo številne dejavnosti, vključujoč 

delavnice, usposabljanja, misije strokovnjakov, 

študijske obiske in svetovanje. Projekt Twinning 

temelji na principu učenja skozi prakso in na 

deljenju najboljših praks.  

Projekt Twinning Evropske Unije za Srbijo  

Podpora pri pripravi na 
ustanovitev urada  
“Supplementary 

Information Request at the 
National Entries” (SIRENE) 

v Srbiji  

 

 



  

Splošne informacije 

Kaj je urad SIRENE? PROJEKT TWINNING 
SIRENE je kratica za Supplementary Information Request at 

the National Entries oz. Zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih 

držav članic.  Vsaka država članica, ki upravlja s Schengenskim 

informacijskim sistemom (SIS), je vzpostavila nacionalni urad 

SIRENE, operativen 24/7, ki je odgovoren za dodatno 

izmenjavo informacij in za usklajevanje dejavnosti, ki so 

povezane z razpisi v SIS. Učinkovito sodelovanje urada SIRENE je 

ključni element za učinkovito delovanje koncepta SIS. Sodelovanje 

med državami članicami je lahko ena-na-ena ali ena-na-več in 

mora vedno biti povezano s posamičnih razpisom v SIS. Da bi 

zagotovili hitro, zaupno in učinkovito nadaljnje spremljanje 

primerov, komunikacija poteka preko strukturirane izmenjave 

standardiziranih obrazcev preko zavarovanega omrežja.  

Kakšne so naloge nacionalnih uradov 
SIRENE?   
Bureaux? • Posredovanje dodatnih informacij o razpisih, 

• Preverjanje veljavnosti razpisov za osebe, iskane zaradi 

prijetja,  

• Vzpostavitev stika z državo članico, ki je izdala razpis, ko je 

prišlo do ujemanja (zadetka) in so zahtevani ukrepi bili 

sprejeti,  

• Vzpostavitev stika z državo članico, ki je izdala razpis, ko 

zahtevani ukrepi ne morejo biti sprejeti,  

• Nadzorovanje kakovosti podatkov in kompatibilnosti 

razpisov,  

• Usklajevanje čezmejnih dejavnosti, povezanih s SIS, 

• Obravnavanje zahtev za dostop do osebnih podatkov. 

Splošni cilj  

Prispevati k izpolnjevanju varnostnih 
standardov za policijsko izmenjavo informacij 
med Srbijo in državami članicami EU v skladu 
z EU standardi, ki temeljijo na 
Evropskem modelu za izmenjavo informacij 
(EIXM). 

Posebni cilj 

Pripraviti vse potrebno za tehnične, pravne in 
kadrovske zahteve za ustanovitev urada 
"Supplementary Information Request at the 
National Entries"(SIRENE) v Srbiji.  

Trajanje projekta 

Marec 2020 - Marec 2022 (24 mesecev). 

 

Ta publikacija je nastala s pomočjo Evropske unije. Vsebina te publikacije 
na noben način ne izraža pogledov Evropske Unije.  

Pričakovani rezultati 

■ Komponenta 1 
Izboljšan pravni okvir za ustanovitev 
urada SIRENE v skladu s priročnikom 
SIRENE. 

■ Komponenta 2 
Priprava načrta za ustanovitev urada 
SIRENE v skladu s priročnikom 
SIRENE. 

■ Komponenta 3 
Priprava organizacije upravljanja s 
človeškimi viri za ustanovitev urada 
SIRENE in razvoj funkcionalne analize 
človeških virov (s potrebnim številom 
osebja) v skladu s priročnikom SIRENE. 

■ Komponenta 4 

Okrepljena kapaciteta osebja za 
zasedanje delovnih mest v uradu 
SIRENE. 

■ Komponenta 5 

Identificirane tehnične zahteve za 
ustanovitev urada SIRENE in izboljšane 
kapacitete osebja za vzpostavitev 
zahtevanih sistemov. 


