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Сажетак
Те ро ри стич ки на па ди, ве ли ки број ми гра на та из ра том за-

хва ће них под руч ја Ази је и Афри ке, ор га ни зо ва ни и ви со ко тех-
но ло шки кри ми на ли тет, код мно гих гра ђа на су ство ри ли страх 
за лич ну и по ро дич ну без бед ност. Тре нут ни об ли ци са рад ње на 
ме ђу на род ном ни воу ви ше ни су до вољ ни, све че шће се го во ри о 
но вим опе ра тив ним мо де ли ма са рад ње, ко ји укљу чу ју и фор ми ра-
ње над на ци о нал них опе ра тив них је ди ни ца. Без бед ност ЕУ и гло-
бал на без бед ност су ме ђу соб но по ве за не и усло вље не ка те го ри је. 
Европ ском аген дом без бед но сти 2015-2020. го ди не, уна пре ђе ни 
су ин стру мен ти за су прот ста вља ње кри ми на ли те ту пред ви ђе ни у 
Стра те ги ји уну тра шње без бед но сти ЕУ из 2010. го ди не. По себ на 
па жња је по све ће на раз ме ни ин фор ма ци ја, опе ра тив ној са рад њи, 
обу ци и ис тра жи ва њи ма кри ми на ли те та. Ана лог но ге о граф ској 
по зи ци ји Ре пу бли ке Ср би је и же љи да по ста не мо чла ни ца ЕУ део 
ана ли зе је по све ћен прав ним и ин сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма 

* Рад је резултат истраживања на пројекту бр. III 47015 Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије
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Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу. На кра ју, кри тич ки је ука за но на про-
бле ме и ме ре за уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње.
Кључ не ре чи:  кри ми на ли тет, стра те ги ја су прот ста вља ња кри ми на ли те-

ту, ме ђу на род на са рад ња, Европ ска уни ја, Ре пу бли ка Ср-
би ја

Др жа ве чла ни це Европ ске уни је (ЕУ) чи не ве ли ке на по ре да 
про стор ЕУ учи не отво ре ним, про спе ри тет ним и без бед ним ме-
стом за жи вот. Циљ је обез бе ди ти без бед ност и до ступ ност прав де 
без уну тра шњих гра ни ца. Ме ђу тим, пер цеп ци ја без бед но сти у по-
след њих де сет го ди на, на ро чи то ис тра жи ва ње спро ве де но у 2015. 
го ди ни,1) ука зу је на све ве ћу за бри ну тост гра ђа на. Те ро ри стич ки 
на па ди, ве ли ки број ми гра на та из ра том за хва ће них под руч ја Ази је 
и Афри ке, ор га ни зо ва ни и ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет, гло-
бал на фи нан сиј ска кри за код мно гих гра ђа на су ство ри ли осе ћај 
не си гур но сти и страх за лич ну и по ро дич ну без бед ност.

На Три на е стом Кон гре су Ује ди ње них на ци ја о пре вен ци ји 
кри ми на ли те та и кри вич ном пра во су ђу (До ха, од 12. до 19. апри ла 
2015. го ди не) ис так ну то је да су брз раз вој тех но ло ги ја, гло ба ли-
за ци ја и екс по нен ци јал ни раст гло бал ног тр жи шта ство ри ли ве ће 
мо гућ но сти за кри ми нал не ак тив но сти, ко је се исто вре ме но те же 
от кри ва ју. На ве де ни про це си се бр же раз ви ја ју од спо соб но сти др-
жа ва да пра те и прав но ре гу ли шу та кве про це се. Упра во, фраг мен-
тар но уре ђе не по је ди них при вред них обла сти и со фи сти ци ра ну 
тех но ло ги ју ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе ко ри сте за вр ше ње 
кри вич них де ла и сти ца ње ви со ких про фи та.2)

У на ве де ним усло ви ма, ка да кри ми на ли тет све ви ше по ста је 
гло бал ни про блем, по ста вља се ве ли ки број пи та ња, ме ђу ко ји ма 
су сва ка ко и:

1. Ко ли ко су тре нут ни мо де ли су прот ста вља њу кри ми на-
ли те ту ефи ка сни и на ко ји на чин се мо же ефи ка сни је 
ути ца ти на по сто је ће и мо гу ће без бед но сне про бле ме?

2. Да ли по зи тив ни прав ни окви ри обез бе ђу ју ефи ка сну 
осно ву за су прот ста вља ње са вре ме ним об ли ци ма кри-
ми на ли те та?

1) Euro pean Com mis sion, Spe cial Euro ba ro me ter 432 „Euro pe ans’ at ti tu des to wards se cu-
rity“,Euro pean Union, 2015.

2) Uni ted Na ti ons , New and Emer ging Forms of Cri me: Thre ats the World must Rec kon with, 
13th Uni ted Na ti ons Con gress on Cri me Pre ven tion and Cri mi nal Ju sti ce, Do ha, 12–19 April 
2015.          www.un.org/en/events/crimecongress2015/, доступ но:  2 3 -08.20 15 .
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3. Да ли са вре ме ни об ли ци кри ми на ли те та зах те ва ју но ви, 
над на ци о нал ни при ступ у по ступ ку раз ме не по да та ка, 
ис тра га ма и кри вич ном го ње њу учи ни ла ца?

Од го вор на на ве де на пи та ња зах те ва са гла сност на ме ђу на-
род ном ни воу. Тре нут но, по сто ји ве ли ка са гла сност за про ак тив ни 
при ступ кри ми на ли те ту. По сле ди це кри вич них де ла су све ве ће и 
за дру штво све не при хва тљи ви је, та ко да се до са да до ми нант ни ји, 
ре ак тив ни при ступ све ви ше ме ња про ак тив ним. Ин те гри сан, про-
ак ти ван при ступ је стра те шка ори јен та ци ја ра да по ли ци ја др жа ва 
чла ни ца ЕУ. То не зна чи пре ста нак ра да на уна пре ђе њу по сто је ћих 
мо де ла до ка зи ва ња. И ис тра ге мо гу има ти оп шту пре вен тив ну уло-
гу.3)

Зло чин и прав да на шли су се под уда ром гло ба ли за ци је што 
је до ве ло до уни фи ка ци је ин кри ми на ци ја кри вич них де ла.4) Огра-
ни че ни ре сур си др жа ва ука зу ју на нео п ход ност усва ја ња над на-
ци о нал ног, стра те шког окви ра за пре вен ци ју, ис тра ге и суд ско го-
ње ње, чи ја кон кре ти за ци ја под ра зу ме ва хар мо ни за ци ју прав них 
про пи са и стан дар да по сту па ња. Уса гла ша ва њем за ко на др жав не 
гра ни це ће пре ста ти да бу ду пре пре ка за ефи ка сну прав ну ре ак ци-
ју и за шти та учи ни о ци ма од кри вич не од го вор но сти. Др жа ве чла-
ни це ЕУ су по сти гле ве ли ки сте пен уса гла ше но сти за ко на, до нет 
је ве ли ки број прав них и по ли тич ких ака та, ме ђу ко ји ма су нај-
зна чај ни ји Стра те ги ја уну тра шње без бед но сти5) и Европ ска аген да 
без бед но сти 2015-20206). Без бед ност ЕУ и гло бал на без бед ност су 
ме ђу соб но по ве за не и усло вље не ка те го ри је, ре ак ци ја на кри ми на-
ли тет мо ра да бу де све о бу хват на и за сно ва на на ко хе рент ном ску пу 
ак тив но сти при хва ће них на на ци о нал ном и гло бал ном ни воу.7)

Тре нут ни мо де ли са рад ње, на ро чи то за јед нич ки ис тра жни 
ти мо ви, за јед нич ке опе ра ци је, раз ме на ин фор ма ци ја и до ка за зах-
те ва ју до дат но уна пре ђе ње, пре ци зни ји прав ни оквир, стан дар ди-
за ци ју ра да и уна пре ђе ње тех нич ких ка па ци те та. По се бан про блем 

3) R ory J. McMahon, Practical Handbook for  Profes sional  Inve stigators- 2nd ed., CRC Pre ss  
Tayl or  & Francis  Group,  B oca  R aton, 2 007 ,  p.173 -17 4. 

4) Драга на  Коларић ,  „Европск е инте гр аци је и  сузбијање корупције у приватном  сектору “, 
 Српска политичка  ми сао, б р. 4/2014, с тр. 93.

5)  Europea n Commissio n, „The EU  Inte rn al Secu rity Str at eg y  in Action:Five st eps  towards a 
mor e  secure Europe“,  Communic at i on from the Commission to the Counci l and the E uropean 
 Par liament, 25-26 .4.2010,  COM(2010 )  673 final.

6)  European Commission, The Europea n Agenda  on Securit y, Str asbourg, 2 8.4 .2015,  C OM-
(2015)  18 5 fi n al

7)  Ibi dem .
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је по ве ре ње,8) страх да се у по ступ ку раз ме не ин фор ма ци ја не ће 
по што ва ти стан дар ди њи хо ве за шти те.

1. КЉУЧ НИ БЕЗ БЕД НО СНИ ИЗАЗОВИ 
У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ

Пред у слов за из бор стра те шких при о ри те та ра да, ин те гри-
сан, про ак ти ван при ступ је иден ти фи ко ва ње фак то ра ре ле вант них 
за кри ми на ли тет. Про це на фак то ра се вр ши PE STEL ана ли зом.9) 
Ре ле вант ност фак то ра за ви си од вр сте кри вич них де ла и про сто ра 
њи хо ве ма ни фе ста ци је. Ма пи ра ње кри ми на ли те та до при но си лак-
шем раз у ме ва њу ге о про стор не ди стри бу ци је кри вич них де ла10).

Пер цеп ци ја без бед но сти ЕУ се зна чај но про ме ни ла у по след-
њих не ко ли ко го ди на. Про це нат гра ђа на ко ји те ро ри зам и вер ски 
екс тре ми зам ви де као је дан од нај ва жни јих без бед но сних иза зо ва 
се за 16% по ве ћао у 2015. го ди ни (49%)у од но су на 2011. го ди ну 
(33%). На су прот то га, сма њио се број ис пи та ни ка ко ји сма тра ју да 
су еко ном ска и фи нан сиј ска кри за ме ђу нај ва жни јим иза зо ви ма за 
без бед ност ЕУ (27% у 2015; 34% у 2011). Не што ма ње од че твр-
ти не сма тра да су си ро ма штво (23%, +5пп у по ре ђе њу са 2011.), 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет (23%, +2пп) и ко руп ци ја (23%, +8пп) 
нај ва жни ји фак то ри без бед но сти. Зна чај но је по ве ћан број ис пи та-
ни ка ко ји вер ски екс тре ми зам (20%, +14пп) и иле гал не ми гра ци је 
(19%, +3пп) сма тра ју нај ва жни јим без бед но сним иза зо ви ма. Не-
што ви ше од 10% ис та кло је да ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет 
(12%, +3пп), гра ђан ски или дру ги ра то ви (11%, +4пп) спа да ју у 
нај ва жни је без бед но сне иза зо ве ЕУ у овом тре нут ку.11)

По ли ти ка ЕУ усме ре на на су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном 
кри ми на ли те ту се за сни ва на ко ор ди на ци ји ак тив но сти др жа ва 
чла ни ца. У том про це су цен трал ну уло гу има Стал ни Ко ми тет за 
опе ра тив ну са рад њу уну тра шње без бед но сти (CO SI). За јед нич ки 
при о ри те ти се утвр ђу ју на осно ву про це не прет ње те шког и ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та (Se ri o us and Or ga ni sed Cri me Thre at As-

8) Разло г то га су  и познати сл уч ајеви пр исл уш кивања  и пр ес ретања  е лектро нс ке  поште 
тр и францу ска предс едника (Жа ка  Ши рака,  Ни коле Сарк ози ја и Фр ан соа Олан да ).

9) PEST EL : P–полит ич ки  фактор и;  E–економ ск и факт ор и; S–социј ални ф ак тори; T– 
технол ошки фак тори;  E– фа ктори с ре дине;   L–п равн и фак тори .

10)  Ненад  Мил ић, „Н еке мог ућнос ти  а нализе г еопросторн е  ди ст риб уције кр ивичних  д ел а 
 у ра ду по ли циј е“, Жур на л  за кри м иналистику и право, Криминалистичк о-полици јск а 
академи ја, Беогр ад ,  бр . 1/2015, стр .  100.

11)  Eu ro pean C ommissio n,  Special Eu robarometer 432 „Europeans’ a ttitude s  towards  se curit y“ , 
 European  U nion,  2015, p.  1 9.
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ses sment–SOC TA). Про це ну ра ди сва ка кон крет на др жа ва чла ни ца 
а за под руч је ЕУ Евро пол.12) На осно ву иден ти фи ко ва них прет њи 
и ри зи ка вр ши се пла ни ра ње ме ра и по треб них ре сур са. Са вет ми-
ни ста ра за прав ду и уну тра шње по сло ве, на осно ву пре по ру ка до-
ку мен та SOC TA 2013,13) до нео је од лу ку о при о ри те ти ма. Де фи ни-
са ни при о ри те ти су део Европ ске мул ти ди сци пли нар не плат фор ме 
про тив кри ми нал них прет њи (EM PACT).14) Европ ском аген дом 
без бед но сти као при о ри те ти су од ре ђе ни ор га ни зо ва ни кри ми на-
ли тет, те ро ри зам и ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет.

1.1. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет
На под руч ју ЕУ је ак тив но око 3.600 ор га ни зо ва них кри ми-

нал них гру па. Нај ве ћи број у свом са ста ву има чла но ве раз ли чи-
тих на ци о нал но сти (70%).Ви ше од 40% има ју мре жни тип струк-
ту ре,15) њи хо ви чла но ви су са раз ли чи тих кон ти не на та. Све ви ше 
ли че на до бро ор га ни зо ва на мул ти на ци о нал на пред у зе ћа. Ла ко се 
и бр зо при ла го ђа ва ју но вим дру штве ним усло ви ма и по тре ба ма, 
укљу чу ју се у ле гал но по сло ва ње, док на не ле гал ном тр жи шту, ко-
ри сте спе ци ја ли сте, струч ња ке и ле гал не струк ту ре као по моћ у 
вр ше њу кри вич них де ла.

Ви ше од 30% ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па се ба-
ви по ли-кри ми нал ним ак тив но сти ма, од то га го то во по ло ви на је 
по ве за на са тр го ви ном нар ко ти ци ма, а 20% од тих гру па се ба ви 
тр го ви ном ви ше вр ста нар ко ти ка.16) Осим то га, све се ви ше ба ве 
фал си фи ко ва њем ро ба за ши ро ку по тро шњу и фал си фи ко ва њем и 
зло у по тре ба ма плат них кар ти ца.17)

Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је у 2009. го-
ди ни ге не ри сао 870 ми ли јар ди до ла ра – што од го ва ра 1,5 %свет-
ског GDP.18) У до ку мен ту ко ји је, на зах тев Спе ци јал ног ко ми те-

12) З ор ан Ђурђ евић, Сл авица Јок ан ов ић ,  Славиша  С ов тић, „Метод е  процен е пр етњ е 
о д теш ког  и  орган из ов аног к ри ми на ла “, у з бо рнику:  Супротст ављање с авр еменим 
 облицима  кри ми налитет а- ан ал иза  стања ,  евр опски с та нд арди и   мере за унапређење, 
Криминал истичко –п олици јс ка академија,  Б е оград, 20 15 ,  стр. 31 8.

13) Eu ropea n P olice Offi ce, The EU Serious a nd  Organi sed Cri me Threat Asses sment (SOCTA), 
H ag , 2 013.

14) Co uncil oft he  European Union, „EMP ACT Term s  of Reference“,  Brussel s, 3 Oct ob er 2012, 
145 18 / 12 COSI 8 2  EN FOPOL 3 09.

15) E urope an  Police Offi ce,The EU Serious and Org anised Crime Threa t Assessment (SOCT A), 
op .  cit.,p .  33.

16) Ibidem., p. 3 3.

17) Ibi de m., p.  29 .

18) Un ite d Nations Offi ce  on Drugs and Crime , E stimating I llicit F ina nc i al Flo ws  R esultin g 
from  Dr ug Traf ficking  an d Othe r  Transnational Organized Crimes: Research Report, Vi-
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та Европ ског пар ла мен та за Ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци ју 
и пра ње нов ца, из ра ди ла гру па ауто ра, ми ни мал ни ди рект ни еко-
ном ски тро шко ви ода бра них кри вич них де ла ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла у ЕУ су: тр го ви на љу ди ма – 30 ми ли јар ди €; шверц ци га ре-
та – 11.3 ми ли јар ди €, из бе га ва ње по ре за на до да ту вред ност – 20 
ми ли јар ди €; пре ва ре по ве за не са по љо при вред ним и струк тур ним 
фон до ви ма – 3 ми ли јар де €; пре ва ре у ко ји ма су оште ће ни гра ђа ни 
ЕУ – 97 ми ли јар ди €; кра ђа мо тор них во зи ла – 4,25 ми ли јар ди €; 
фал си фи ко ва ње и зло у по тре ба плат них кар ти ца – 1.16 ми ли јар ди 
€.19)

1.2. Те ро ри зам

Ли ста те ро ри стич ких на па да из да на у дан је све ду жа, а број 
жр та ва све ве ћи. Свет ска јав ност би ла је уз др ма на 11. сеп тем бра 
2001. због те ро ри стич ког на па да у САД-у, у ко ји ма је по ги ну ло 
ско ро 3.000 љу ди. Ка да је у пи та њу Евро па, тре ба по ме ну ти се ри ју 
екс пло зи ја у Ма дри ду 11. мар та 2004. го ди не, ка да је уби је но 122 
и ра ње но 2.050 љу ди и се ри ју екс пло зи ја у Лон до ну 7. ју ла 2005. 
го ди не, ка да је уби је но 56, а по вре ђе но пре ко 700 ли ца.20) Ме ђу по-
след њи ма сва ка ко тре ба из дво ји ти те ро ри стич ки на пад на не дељ-
ник „Шар ли Еб до“ у Па ри зу 07.01.2015, у ко јем је уби је но 12 љу ди.

По сле те ро ри стич ких на па да у Ма дри ду, Европ ски са вет је 
25. мар та 2004. го ди не усво јио Де кла ра ци ју о бор би про тив те ро ри-
зма,21) чи ји је циљ био да се уна пре де ме ха ни зми за са рад њу по ли-
ци ја, без бед но сних и оба ве штај них слу жби. На ред не, 2005. го ди не 
до не та је Стра те ги ја за бор бу про тив те ро ри зма,22) ко јом је уве ден 
ко ор ди на тор за бор бу про тив те ро ри зма. Ме ђу по след њим ко ра-
ци ма је Про грам ко ји су 12. фе бру а ра 2015. го ди не пред ста ви ли 
чла но ви Европ ског са ве та за су прот ста вља ње те ро ри зму. Про грам 
се за сни ва на три сту ба: обез бе ђи ва њу си гур но сти гра ђа на; спре ча-
ва њу ра ди ка ли за ци је и очу ва њу основ них вред но сти; и са рад њи са 
ме ђу на род ним парт не ри ма. У мар ту 2015, Евро пол је пред ста вио 

enna, October 2011. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_
flows_2011_web.pdf. 

19) Eur op ea n Parliament’s  S pecial  Com mittee on  Organi sed Crime,  Co rr uption  and Money Laun-
dering, „The Economic, Fina ncial &  S ocial Im pac ts of  Organ ised Crim e  i n the EU –S tu dy “,  
2013,  p.  1 0- 11. 

20) Зора н Ђ урђеви ћ, Криви ч на дела убиства: етиол ошке и  фе номеноло шк е  карактерист ик е, 
Служб ен и гласник, Београд,  стр. 204.

21) European Counc il, Dec la ration on com bating terror is m, 7906 /0 4,  Brusse ls, 29 March 2004.

22)  European Co unc il, The Europe an  Union Counter  Terrosima Strat eg y, 1449/4/05,  Brussel s,  30 
Nove mbe r  2005.
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пред лог за уна пре ђе ње раз ме не ин фор ма ци ја у обла сти бор бе про-
тив те ро ри зма (7272/15).23) Иде ја је да се у окви ру Евро по ла осну је 
Цен тар про тив те ро ри зма (EU Co un ter Ter ro rism Cen tre–ECTC).

1.3. Ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет

Нео вла шће но бри са ње, из ме на, при кри ва ње или на дру ги на-
чин чи ње ње не у по тре бљи вим ра чу нар ских по да та ка или про гра ма, 
бан кар ске пре ва ре, пре ва ре са плат ним кар ти ца ма, пре ва ре у при-
вред ном по сло ва њу, чи ње ње до ступ ним пор но граф ског ма те ри ја ла 
ли ци ма у раз ли чи тим де ло ви ма све та са мо су не ка од кри вич них 
де ла ко ја се мо гу из вр ши ти на ова кав на чин.

Не што ма ње од по ло ви не (47%) гра ђа на ЕУ сма тра да су до-
бро ин фор ми са ни о ри зи ци ма сај бер-кри ми на ла, што пред ста вља 
бла ги раст у од но су на 2013. го ди ну (44%). Ин тер нет ко ри сни ци 
су из ра зи ли ви сок сте пен за бри ну то сти за соп стве ну без бед ност: 
89% је ис та кло да из бе га ва да оста вља лич не по дат ке на мре жи; 
85% да је ри зик да се мо же по ста ти жр тва сај бер-кри ми на ла у по-
ра сту;73% сма тра да њи хо ви лич ни по да ци ни су си гур ни на сај то-
ви ма; 67% да ове ин фор ма ци је ни су си гур не ни у елек трон ским 
ба за ма по да та ка др жав них ор га на. Ви ше од по ло ви не ко ри сни ка 
ин тер не та у ЕУ су за бри ну ти да мо гу би ти жр тве пре ва ра ве за них 
за бан кар ске кар ти це, пре ва ра е-по штом или те ле фон ским по зи вом 
(57%). По ло ви на ко ри сни ка су слу чај но от кри ли де чи ју пор но гра-
фи ју на мре жи (52%). Ни во за бри ну то сти због сај бер-кри ми на ла је 
ви ши не го у 2013. го ди ни (+16пп).24)

Да би се са успе хом су прот ста ви ли овој вр сти кри ми на ла 
нео п ход но је уса гла си ти и син хро ни зо ва ти ак тив но сти ве ли ког 
бро ја аген ци ја ко је уче ству ју у по ступ ку до ка зи ва ња и ко је се мо гу 
ис ко ри сти ти за из вр ше ње кри вич ног де ла или ко ји ма се мо же на-
не ти не ка ште та. Ве ли ки до при нос у бор би про тив ви со ко тех но ло-
шког кри ми на ла да је Европ ски цен тар за сај бер–кри ми нал.

23) Cou nci l  of  the E urop ean Union, Proposals  f rom Eur op ol: Imp roving information and int-
elligence exchange in the a rea of c oun ter terro rism acro ss  t he  EU, 7272/15, Bru ss els, 16 
March 2015.

24) Europea n C ommission, Spe cial Euro baromete r  42, „Cyber security“, p. 4-5. 
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2. СТРА ТЕ ШКИ ПРИ СТУП ЕУ 

УНУТРАШЊОЈ БЕЗ БЕД НО СТИ

Сва ка др жа ва чла ни ца ЕУ је од го вор на за сво ју уну тра шњу 
без бед ност, ме ђу тим, без бед ност ЕУ је за јед нич ка од го вор ност др-
жа ва чла ни ца.

У ју ну 2014. го ди не, Европ ски са вет је по звао Ко ми си ју да 
до сре ди не 2015. пре и спи та и са но вим иза зо ви ма ускла ди Стра те-
ги ју уну тра шње без бед но сти из 2010. Ко ми си ја је пре ис те ка ро ка, 
28.4.2015. усво ји ла Европ ску аген ду без бед но сти 2015-2020, у ко-
јој су де фи ни са ни кон крет ни ала ти и ме ре за за јед нич ки рад у бор-
би про тив те ро ри зма, ор га ни зо ва ног и сај бер-кри ми на ла. Европ ска 
аген да без бед но сти је за јед нич ки про грам ЕУ и др жа ва чла ни ца у 
за шти ти основ них пра ва свих ње них гра ђа на.

Ко ми си ја и спе ци ја ли зо ва не аген ци је ЕУ за спро во ђе ње за-
ко на (Euro pol, Ce pol, Fron tex, EU-Li sa, EMCDDA, EASO и Euro-
just) не ма ју ауто ном на ис тра жна, опе ра тив на овла шће ња, она су у 
над ле жно сти зе ма ља чла ни ца. Ме ђу тим, Ко ми си ја и аген ци је пру-
жа ју по др шку др жа ва ма чла ни ца ма у про це ни за јед нич ких без бед-
но сних прет њи, из бо ру за јед нич ких при о ри те та ра да, ко ор ди на ци-
ји за јед нич ких опе ра тив них ак ци ја и кри вич ном го ње њу. Да би се 
оства рио све о бу хва тан, ре а лан и пре ма ре зул та ти ма усме рен при-
ступ, за са рад њу др жа ва чла ни ца и ЕУ по треб но је оства ри ти:25)

1. пу но по што ва ње основ них људ ских пра ва (без бед ност и 
основ на пра ва ни су кон фликт ни ци ље ви, то су ци ље ви 
до след не и ком пле мен тар не по ли ти ке);

2. ве ћу тран спа рент ност, од го вор ност и кон тро лу ин сти ту-
ци ја, ка ко би гра ђа ни у њих има ли по ве ре ње;

3. бо љу при ме ну, им пле мен та ци ју по сто је ћих прав них ин-
стру ме на та;

4. бо љи ме ђу а ген циј ски и ме ђу сек тор ски при ступ;
5. об је ди ни ти уну тра шњу и спо ља шњу ди мен зи ју без бед-

но сти.
По себ на вред ност по ли ти ке без бед но сти ЕУ је ди ја лог ЕУ 

са др жа ва ма кан ди да ти ма за про ши ре ње, су сед ним др жа ва ма, ре-
ле вант ним ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма као стра-
те шким парт не ри ма. У ци љу уна пре ђе ња са рад ње, ЕУ тре нут но 
ра ди на рас по ре ђи ва њу струч ња ка за без бед ност у сво је де ле га ци-

25) European Commi ssion, The Europ ea n Agenda on Sec urity, op. cit. , p. 3-4.
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је, ра ди на уна пре ђе њу ала та за раз ме ну ин фор ма ци ја, опе ра тив ну 
са рад њу,на обу ци и ис тра жи ва њу кри ми на ли те та.26)

2.1. Бо ља раз ме на ин фор ма ци ја
Ка ко би уна пре ди ли раз ме ну ин фор ма ци ја, фор му ли сан је 

Мо дел европ ске раз ме не ин фор ма ци ја (Euro pean In for ma tion Ex-
chan ge Mo del-EIXM).27)

По се бан пред мет раз ме не су ин фор ма ци је о кон тро ли гра-
ни ца, кре та њу љу ди и ро ба. Др жа ве чла ни це кон тро ли шу ћи сво-
ју гра ни цу кон тро ли шу гра ни це ЕУ. Шен ген ски ин фор ма ци о ни 
си стем (Schen gen In for ma tion System-SIS) је нај ви ше ко ри шће ни 
си стем за раз ме ну ин фор ма ци ја. Мо гућ но сти SIS-а су про ши ре-
не по чет ком 2015. та ко да је омо гу ће на и раз ме на ин фор ма ци ја о 
осум њи че ним за те ро ри зам. По се бан за да так је ана ли за ин ди ка-
то ра за про це ну ри зи ка, ко ји ма би се ефи ка сни је иден ти фи ко ва ли 
при пад ни ци те ро ри стич ких гру па.28) Пра ће ње кре та ња учи ни ла ца 
је кључ за су прот ста вља ње те ро ри стич ким и ор га ни зо ва ним кри-
ми нал ним гру па ма. Тре нут но се ра ди на ус по ста вља њу Еви ден ци-
је име на пут ни ка (Pas sen ger Na me Re cord-PNR). PNR је ефи ка сан 
алат за иден ти фи ка ци ју учи ни ла ца ко ји пу ту ју ћи из јед не у дру-
гу др жа ву на сто је да из бег ну кри вич ну од го вор ност.29) Шен ген ски 
ин фор ма ци о ни си стем се за јед но ко ри сти са Ин тер по ло вом ба зом 
по да та ка о укра де ним и из гу бље ним пут ним ис пра ва ма (Sto len and 
Lost Tra vel Do cu ments - SLTD). Ца рин ски ор га ни за раз ме ну ин-
фор ма ци ја ко ри сте The Cu stoms Advan ce Car go In for ma tion System.

Прум ски оквир30) пред ста вља мо дел за раз ме ну ин фор ма ци ја 
др жа ва ЕУ, за ауто мат ско по ре ђе ње ДНК про фи ла, оти са ка пр сти ју 
и по да та ка о ре ги стро ва ним во зи ли ма.31) ЕУ ин си сти ра на раз ме ни 
ин фор ма ци ја о ра ни јим осу да ма за шта се ко ри сти Европ ска елек-
трон ска ка зне на еви ден ци ја (Euro pean Cri mi nal Re cords In for ma tion 
System - EC RIS).

26) Ibide m. , p. 4.

27) Ibide m., p. 4.

28) Coun cil of  th e European U nio n, Follow-up t o  the sta te ment of  the Member s o f t he  European 
 C ou ncil of 1 2 February  2015 on counter‒terrorism:  Rep or t on i mp le mentation of meas ur es, 
Brussels ,  2 June 20 15 , 9422 /1 5.

29) ЕУ је закључила спора зуме PNR са САД, Ка надом и Аустралијом. 

30)  Cou n ci l  Decision  20 08 /615/JHA of  23  June 20 08  on the stepping u p of cr oss-bord er  cooper-
ation ,  particula rly in  co mbati ng t erroris m and  cross- border cr ime .

31)  М еђ ут им, неке  др жаве још н ис у у својиле потр ебн е п ра вн е акте и нису  се  технички 
повезал е са си стемом.
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На рав но, ово су са мо не ки од мо де ла раз ме не ин фор ма ци ја. 
Стра те шка ори јен та ци ја је да се Евро пол ко ри сти као пр ви из бор 
за раз ме ну ин фор ма ци ја. Евро по ло ва мре жа за си гур ну раз ме ну 
ин фор ма ци ја (SI E NA) омо гу ћа ва раз ме ну ин фор ма ци ја на брз и 
по у здан на чин ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма, са Евро по лом, и са тре-
ћим су бјек ти ма ко ји има ју Спо ра зум о са рад њи са Евро по лом. Тре-
нут но се ра ди на уна пре ђе њу Евро по ло вих ана ли тич ких ка па ци те-
та и ја ча њу мо де ла за шти те по да та ка.

2.2 Уна пре ђе ње опе ра тив не са рад ње
Ли са бон ски уго вор32) де фи ни ше прав ни оквир и плат фор му 

за ефи ка сну опе ра тив ну са рад њу. Ко ор ди на ци ја ак тив но сти и раз-
ме на по да та ка обез бе ђу ју ко хе рен тан европ ски од го вор на про бле-
ме кри ми на ли те та. Пр ви ни во је уса гла ша ва ње ак тив но сти из ме-
ђу са мих аген ци ја ЕУ. На ова кав на чин се обез бе ђу је ефи ка сност 
и еко но мич ност, из бе га ва ду пли ра ње ра да на истим пред ме ти ма. 
Дру ги ни во, пред ста вља ко ор ди на ци ја ак тив но сти из ме ђу по је ди-
них др жа ва чла ни ца ме ђу соб но и са аген ци ја ма ЕУ, а тре ћи аген ци-
ја и др жа ва чла ни ца ЕУ са тре ћим др жа ва ма, ко је ни су чла ни це ЕУ.

Кључ ни еле мент опе ра тив не са рад ње су за јед нич ке опе-
ра тив не ак ци је.33) По себ на па жња је по све ће на за јед нич ким ис-
тра жним ти мо ви ма ко ји се фор ми ра ју на од ре ђе но вре ме и за 
кон крет не слу ча је ве. Не мо гу ће је успе шно се су прот ста ви ти ме-
ђу на род ном кри ми на ли те ту без за јед нич ких ис тра жних ти мо ва и 
за јед нич ких ак ци ја.Са рад ња спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца је би тан 
аспект су прот ста вља ња кри ми на ли те ту. Са рад ња из ме ђу фи нан-
сиј ских оба ве штај них слу жби (FI Us) и кан це ла ри ја за по вра ћај 
имо ви не (AROs) при ба вље не вр ше њем кри вич них де ла ути че на 
ефи ка сност бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. ЕУ ни је 
ус пе ла 2008. да усво ји ди рек ти ву о раз ме ни бан кар ских по да та ка 
због про ти вље ња Лук сем бур га и Аустри је, ко је су зах те ва ле да се 
слич ни усло ви на мет ну и не ким др жа ва ма ко је ни су чла ни це ЕУ 
(Швај цар ској, Мо на ку, Ан до ри, Сан Ма ри ну и Лих тен штај ну). На-
ве де ни про блем је пре ва зи ђен, ка да је Ор га ни за ци ја за еко ном ску 
са рад њу и раз вој (OECD) у Па ри зу 2014. усво ји ла Де кла ра ци ју о 
ауто мат ској раз ме ни ин фор ма ци ја у по ре ским пи та њи ма.34)

32)  Conferen ce of th e Representa tives of th e Governments of the M ember St ates , Treaty of 
L isbon am en ding the T reaty on E uro pean Union and the Treaty  establ ishing  th e Europea n 
 Co mmuni ty , Brus sels, 3 De ce mb er 2007,  CI G 14/07.

33) Приме р д обре сар ад ње је оп ер ац иј а Архимед ко ја  је спрове де на у септем бр у 2 014. на 
п од ру чју 34 држав е. 

34) Org anis ation fo r E co nomic Co-operat ion and Development, Declaration o n A utomatic 
E xc hange  of I nformati on  in  Tax Matt ers, http://w ww .oecd. org/ tax/tran spa rency/a uto ma tic-
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ЕУ тре нут но ра ди на фор ми ра њу цен та ра за са рад њу по ли-
циј ских и ца рин ских слу жби (Po li ce and Cu stoms Co o pe ra tion Cen-
tres - PCCCs) др жа ва чла ни ца. У ци љу по ве ћа ња бро ја PCCCs, ЕУ 
су фи нан си ра го ди шње кон фе рен ци је за раз ме ну ис ку ства и нај бо-
ље прак се.

Као по себ но ефи ка сан и ко ри стан ин стру мент у су прот ста-
вља њу кри ми на лу по ка зао се европ ски на лог за хап ше ње. Ме ђу-
тим, дру ги ин стру мен ти, као што су за мр за ва ње и од у зи ма ње имо-
ви не сте че не вр ше њем кри вич них де ла још увек се не ко ри сте у 
свим мо гу ћим слу ча је ви ма. Пре по ру ка је да су ди је у др жа ва ма чла-
ни ца ма што ви ше ко ри сте пред ност Европ ске пра во суд не мре же 
(Euro pean Ju di cial Net work-EJN) за ре а ли за ци ју европ ског на ло га 
за хап ше ње, за мр за ва ње и од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти. На ред ба 
за европ ску ис тра гу је још је дан прав ни ин стру мент од чи је им пле-
мен та ци је се оче ку ју до бри ре зул та ти. У Аген ди се пре по ру чу је 
ко ри шће ње Евро џа ста за ко ор ди на ци ју ис тра га и кри вич ног го ње-
ња. Осим то га, Евро џаст је ко ри стан и за пру жа ње прав не по мо ћи 
тре ћим др жа ва ма.35)

2.3. По др шка ак ци ји: тре нинг, финансирање, 
ис тра жи ва ње и ино ва ци је

У Аген ди је по себ но ис так ну та по тре ба да се си стем без бед-
но сти уна пре ди кроз обу ку, фи нан си ра ње и про мо ви са ње ис тра-
жи ва ња.

Европ ски по ли циј ски ко леџ (CE POL) де фи ни ше за јед нич-
ке на став не пла но ве и про гра ме. CE POL и на ци о нал не по ли циј ске 
ака де ми је су у оба ве зи да сво је про гра ме тре нин га при ла го де при-
о ри те ти ма из Аген де.

По себ но је ука за но на по тре бу да се обу ка су ди ја и суд ског 
осо бља ускла ди са при о ри те ти ма ЕУ. Аген дом се пред ви ђа да за 
та кву обу ку тре ба ис ко ри сти ти по сто је ћу струк ту ру Европ ске мре-
же за обу ку но си ла ца пра во суд них функ ци ја (EJTN) и Европ ског 
елек трон ског пор та ла пра ва и да љин ског уче ња. Та ко ђе, Ко ми си ја 
је осно ва ла Европ ски цен тар без бед но сти за обу ку ли ца ко ја уче-
ству ју у от кри ва њу и иден ти фи ка ци ји ну кле ар ног или ра ди о ак тив-
ног ма те ри ја ла ко ји је пред мет иле гал не тр го ви не.

exchange-of -informatio n/st andard-for-automati c-e xchan ge- of-financ ia l-informa tion- in -tax-
matt er s.htm дос ту пно: 3. 9. 20 15 .

35) Знач ајна заш тита о д  пр евара на  штету буџ ет а ЕУ о че кује  се  увође ње м  Канцеларије  
европ ск ог  јавно г  тужилаштва,  ко јем се  на јвише противи  Велика  Б ританија .
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Да би се дао аде ква тан од го вор на но ве без бед но сне иза зо ве 
у Аген ди је ис так ну та по тре ба за на уч ним ис тра жи ва њи ма, ко ја би 
до при не ла иден ти фи ка ци ји по тен ци јал них без бед но сних про бле-
ма и на чи на за ефи ка сно су прот ста вља ње.

3. МЕ СТО СР БИ ЈЕ У ЕВРОП СКОМ СИ СТЕМУ 
СУ ПРОТ СТА ВЉА ЊА КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТУ

Објек тив на ана ли за ме ста Ре пу бли ке Ср би је у европ ском 
си сте му без бед но сти под ра зу ме ва осврт на два аспек та: при ро ду 
кри ми на ли те та, на ро чи то тран сна ци о нал ног где је Ср би ја зе мља 
на чи јем под руч ју се вр ше кри вич на де ла или чи ји гра ђа ни су учи-
ни о ци кри вич них де ла на под руч ју дру гих др жа ва, као и прав ни и 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти Ср би је за уче шће у ме ђу на род ним 
ис тра га ма.

Да би се са гле дао ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва се тре нут но ра ди на из ра ди „Про це не 
прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла“. Без овог стра те-
шког до ку мен та не мо гућ је из бор при о ри те та и де фи ни са ње пре-
по ру ка за по сту па ње по ли ци је. С об зи ром на ге о граф ску по зи ци-
ју Ср би је, тач ни је да пред ста вља део цен трал ног кра ка Бал кан ске 
ру те ко јом се кри јум ча ре нар ко ти ци и ми гран ти, као и чи ње ни це 
да на ши др жа вља ни уче ству ју у кри јум ча ре њу ко ка и на из Ју жне 
Аме ри ке, са рад ња са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ је ну жност.

Пр ви за да так за успе шно су прот ста вља ње тран сна ци о нал-
ном кри ми на ли те ту је ефи ка сна за шти та др жав не гра ни це. У ци љу 
уса гла ша ва ња кон цеп та ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом ко ји је 
раз ви ла ЕУ, а у скла ду са оба ве зом пред ви ђе ном Спо ра зу мом о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 8. но вем-
бра 2012. го ди не усво ји ла но ву Стра те ги ју ин те гри са ног упра вља-
ња гра ни цом у Ре пу бли ци Ср би ји, ко јом је за ме ње на Стра те ги ја из 
2006. го ди не.

Пра во суд на са рад ња Ре пу бли ке Ср би је са дру гим др жа ва ма 
се оства ру је на осно ву мул ти ла те рал них и би ла те рал них уго во ра.У 
ци љу уса гла ша ва ња на шег пра во суд ног си сте ма са стан дар ди ма 
ЕУ до не та је и На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа 2013-
2018. Ка да је реч о уза јам ном при зна ва њу пре су да у кри вич ним 
ства ри ма, на ше за ко но дав ство је де ли мич но ускла ђе но са Оквир-
ном од лу ком Са ве та 2008/947/ЈНА о уза јам ном при зна ва њу пре-
су да али ни је са Оквир ном од лу ком Са ве та 2009/829/ЈНА о уза-
јам ном при зна ва њу од лу ка о ме ра ма над зо ра као ал тер на ти ва ма 
при тво ру. Ка ко би се обез бе ди ла ускла ђе ност са про це ду ра ма у 
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из вр ше њу зах те ва за уза јам ну по моћ, сла њу и уру че њу про це сних 
до ку ме на та, сла њу зах те ва за уза јам ну по моћ, при вре ме ном пре ба-
ци ва њу ли ца у при тво ру, са слу ша њи ма пу тем ви део кон фе рен ци је 
или кон фе рен циј ског по зи ва, о ра ду за јед нич ких ис тра жних ти мо-
ва и за шти ти по да та ка би ће по треб не из ме не и до пу не За ко на о 
ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма.36)

Пре не го што по ста не мо чла ни ца ЕУ мо ра мо ин кор по ри ра-
ти и Оквир ну од лу ку 2002/584/ЈНА о европ ском на ло гу за хап ше-
ње и по ступ ку из ру че ња. Од ре ђе на уса гла ша ва ња су по треб на и са 
Оквир ном од лу ком 2009/315/ЈНА о ор га ни за ци ји и са др жа ју раз-
ме не ин фор ма ци ја из кри вич них еви ден ци ја из ме ђу др жа ва чла ни-
ца и Од лу ке 2009/316/ЈНА о ус по ста вља њу Европ ског ин фор ма ци-
о ног си сте ма кри вич них еви ден ци ја (EC RIS).37)

Јав но ту жи ла штво има 19 пот пи са них ме мо ран ду ма о са рад-
њи.38) Ту жи ла штво је име но ва ло и осо бу за са рад њу са Евро џа стом, 
ту жи ла штво раз ви ја са рад њу са Европ ском пра во суд ном мре жом и 
ак тив но уче ству је у ра ду ре ги о нал них мре жа ту жи ла ца.39)

По ли ци ја Ср би је је пот пи са ла 21 спо ра зум о по ли циј ској са-
рад њи са тре ћим зе мља ма, ме ђу ко ји ма су 15 чла ни це ЕУ. По ли ци-
ја је пот пи са ла спо ра зум о стра те шкој са рад њи са Евро по лом, као 
и опе ра тив ни спо ра зум (пот пи сан у ја ну а ру 2014. го ди не). Ус по-
ста вљен је ко му ни ка ци о ни линк пре ко Евро по ло ве Мре жне апли-
ка ци је за без бед ну раз ме ну ин фор ма ци ја (SI E NA). Та ко ђе, има мо 
пот пи са на 42 ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу и раз ме ни фи нан сиј ско-
оба ве штај них по да та ка са тре ћим др жа ва ма, од ко јих су 17 др жа ве 
чла ни це ЕУ.40)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У на уч ним кру го ви ма ис ти че се да гло ба ли за ци ја пред ста-
вља тен ден ци ју свет ског раз во ја, по сле ди цу про це са мо дер ни за-
ци је дру штва.41) Мо дер ни за ци ја дру штва об у хва та те жњу да се на 
ви ши ни во по диг не де мо кра ти ја и вла да ви на пра ва.

36)  Европска комисија, Извештај о скри нингу: Поглавље 24 ‒ Правда, слобода и безбедност, 
MD 46/14, 15. 05. 2014.

37) Ibidem.

38)  http://www.rjt.gov.rs/ci/, доступно 25.08.2015.

39) Европ ска ко ми си ја, Из ве штај о скри нин гу, op. cit.

40) Ibi dem.

41) Алек сан дар Ко стић, „Гло ба ли за ци ја ‒ ана ло ги ја са про шлим вре ме ни ма“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, бр. 1/2015, стр. 228.
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Без бед ност под ра зу ме ва ди ја лог, без ко јег је не мо гу ће де-
фи ни са ти прав не прин ци пе над на ци о нал не са рад ње. Ре ле вант но 
прав но уре ђе ње је у ди рект ној ко ре ла ци ји са стан дар ди за ци јом 
по сту па ња.42) По себ но бит ни еле мен ти за ме ђу на род ну са рад њу 
су раз ме ну ин фор ма ци ја са аде кват ним ме ха ни зми ма за за шти ту 
по да та ка и уни фи ка ци ја кри вич ног, ма те ри јал ног и про це сног за-
ко но дав ства, ко јим ће се обез бе ди ти са рад ња а учи ни о ци ма ус кра-
ти ти мо гућ ност да из бег ну кри вич ну од го вор ност.

Иде ја о фор ми ра њу над на ци о нал них опе ра тив них је ди ни-
ца са да се чи ни да ле ко од ре а ли за ци је. Пр во, ни је по стиг нут аде-
ква тан сте пен уни фи ка ци је за ко на, дру го те шко да би се на овом 
ни воу, пре све га по ве ре ња, мо гло из вр ши ти ја сно раз гра ни че ње 
над ле жно сти на ци о нал них и над на ци о нал них ор га на. Са да је нео-
п ход но са рад њу усме ри ти на раз ме ну ин фор ма ци ја, уни фи ка ци ју 
за кон ских про пи са и ства ра ње прав ног окви ра за ефи ка сан рад за-
јед нич ких ис тра жних ти мо ва.

При о ри тет ни циљ Ср би је је пот пу но ускла ђи ва ње на шег за-
ко но дав ства са за ко но дав ством ЕУ, због че га је усво јен На ци о нал ни 
про грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је (2013-2016). 
Дру ги би тан еле мент је по ди за ње на ви ши ни во ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та. Пре све га, уна пре ђе ње струч них ка па ци те та и функ-
ци о нал но сти мо де ла ор га ни за ци је др жав них ор га на, укљу чу ју ћи 
и раз вој мре же офи ци ра за ве зу и ата шеа за уну тра шње по сло ве у 
на шим ди пло мат ским пред став ни штви ма. Ор га ни зо ва ном кри ми-
на ли те ту мо же се успе шно су прот ста ви ти са мо до бро ор га ни зо ва-
на др жа ва и до бро ор га ни зо ва но пра во су ђе.43)

Са рад ња, по ве за ност свих су бје ка та ко ји уче ству ју у су прот-
ста вља њу кри ми на лу је ну жност, сва ко ко при па да си сте му без-
бед но сти мо ра да ти свој до при нос да се она уна пре ди. Успех у су-
прот ста вља њу те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту упра во 
ле жи на са рад њи, а са рад ња на ме ђу соб ном по ве ре њу.
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Zo ran Djur dje vic, Ne nad Ra do vic

THE EU’S STRA TE GIC DI REC TI ONS  
FOR CO UN TE RING CRI ME AND THE IR SIG NI

FI CAN CE FOR THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Cri me be co mes mo re and mo re a glo bal pro blem. Su pra na ti o-

nal stra tegy is not only a ne ces sity, but al so a pre re qu i si te for the suc-
cessful re spon se to tran sna ti o nal or ga ni zed cri me, ter ro rism and ot her 
glo bal se cu rity is su es. Cur rent forms of co o pe ra tion at the in ter na ti o nal 
le vel are not eno ugh, new ope ra ti ve mo dels of co o pe ra tion are re qu i-
red, which in ad di tion to jo int in ve sti ga ti ve te ams, open up the is sue of 
esta blis hing su pra na ti o nal ope ra ti o nal po li ce units. Gi ven that the hig-
hest le vel of ope ra ti o nal co o pe ra tion has been re ac hed bet we en the EU 
Mem ber Sta tes, spe cial ob ject of analysis is a new Euro pean Agen da on 
Se cu rity 2015-2020, which re pre sents the In ter nal Se cu rity Stra tegy of 
2010 with new sa fety is su es. The star ting po int of the Agen da is the fact 
that the EU se cu rity and glo bal se cu rity are in ter re la ted and mu tu ally 
con di ti o ned, which is why re spon se to the most se ri o us forms of cri me 
must be com pre hen si ve and ba sed on a co he rent set of ac ti ons adop ted 
not only by Mem ber Sta tes, but glo bally.
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In ac cor dan ce with the do mi nant cha rac te ri stics of cri me, ge o-
grap hi cal po si tion of the Re pu blic of Ser bia and its ef forts to be co me 
an EU mem ber, the aut hors po in ted to the cur rent co o pe ra tion, its good 
and bad si des, and di rec ti ons for its de ve lop ment with spe cial emp ha sis 
on the ne ces sity of prompt de ployment of li a i son of fi cers to ne ig hbo u-
ring and all ot her co un tri es with whom the re is a need for ope ra ti o nal 
co o pe ra tion.

Fi nally, the aut hors di scuss the idea of esta blis hing su pra na ti o nal 
ope ra ti o nal po li ce units, star ting from the cur rent and po ten tial ob stac-
les, con si de ra tion of the fac tual and le gal pos si bi li ti es, op ting to cre a te 
an ob jec ti ve and le gal ba sis for im pro ving the ex chan ge of in for ma tion, 
mo re ef fi ci ent ope ra tion of jo int in ve sti ga tion te ams and la un ching of 
jo int ac ti ons, mo re spe ci fi cally – ef fec ti ve pre ven tion, de tec tion and 
pro ving of cri mi nal of fen ces com mit ted on the ter ri tory of se ve ral co-
un tri es.
Key words: cri me, stra tegy on com ba ting cri me, in ter na ti o nal co o pe ra tion, 

Euro pean Union, Re pu blic of Ser bia

* Овај рад је примљен 15. ок то бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
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