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ОСНИ ВА ЊЕ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
ЕВРОП СКОГ ЈАВ НОГ ТУ ЖИ ЛА ШТВА1

Сажетак: Бу ду ћи да Европ ска уни ја го ди шње гу би зна ча јан део фи-
нан сиј ских сред ста ва услед кри вич ног де ла пре ва ре и слич них кри вич них 
де ла из вр ше них на ште ту фи нан сиј ских ин те ре са Уни је у др жа ва ма чла-
ни ца ма, по сто ја ла је прет по став ка да је на над на ци о нал ном ни воу по треб-
но осно ва ти ор ган ко ји би био над ле жан за ис тра гу та квог не за ко ни тог 
по на ша ња и и кри вич но го ње ње учи ни ла ца. Из тог раз ло га, Ко ми си ја Европ-
ске уни је је у ју лу 2013. из не ла Пред лог Уред бе о осни ва њу Европ ског јав ног 
ту жи ла штва, као ор га на ко ји би био овла шћен да ис тра жу је кри вич на 
де ла ко ја по га ђа ју фи нан сиј ске ин те ре се Европ ске уни је и да кри вич но го ни 
учи ни о це тих де ла. По сле ви ше го ди шњих пре го во ра из ме ђу др жа ва чла ни-
ца и ин сти ту ци ја Уни је и при ла го ђа ва ња ини ци јал ног тек ста, ок то бра 2017. 
је усво је на Уред ба ко јом се осни ва Европ ско јав но ту жи ла штво и утвр ђу ју 
ње го ва над ле жност и пра ви ла ра да. Пред мет ра да је при каз и кри тич ка 
ана ли за по је ди них ре ше ња из ове Уред бе, да би се са гле да ле мо гућ но сти за 
оства ри ва ње за да та ка Европ ског јав ног ту жи ла штва у за шти ти фи нан-
сиј ских ин те ре са Европ ске уни је.

Кључнеречи: Европ ска уни ја, фи нан сиј ски ин те ре си Европ ске уни је, 
кри вич но пра во Европ ске уни је, јав но ту жи ла штво, Европ ско јав но ту жи-
ла штво.

1 Рад је на стао као ре зул тат ра да на Про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза-
зо ви“ у 2018, чи ји но си лац је Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Уни вер зи тет у Но вом Са ду.
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1. УВОД

За шти та фи нан сиј ских ин те ре са Европ ске уни је (у да љем тек сту: ЕУ) 
је пред мет ин те ре со ва ња по ли тич ке, на уч не и струч не јав но сти од деве-
десeтих го ди на 20. ве ка. Кон вен ци јом о за шти ти фи нан сиј ских ин те ре са 
Европ ских за јед ни ца из 1995.2 утвр ђе на су ми ни мал на пра ви ла о од ре ђи ва њу 
кри вич ног де ла пре ва ре и дру гих, по ве за них кри вич них де ла учи ње них на 
ште ту фи нан сиј ских ин те ре са, од но сно при хо да, рас хо да и имо ви не За јед-
ни ца, али су ре зул та ти при ме не Кон вен ци је у др жа ва ма чла ни ца ма из о ста-
ли. Сто га су и да ље по сто ја ле зна чај не раз ли ке у од ре да ба ма кри вич ног 
ма те ри јал ног и про це сног пра ва др жа ва чла ни ца. По ред то га, у скла ду са 
прин ци пом те ри то ри јал но сти, над ле жни ор га ни јед не др жа ве чла ни це ни су 
мо гли на те ри то ри ји дру ге др жа ве чла ни це да пред у зи ма ју рад ње у слу ча-
је ви ма кри вич них де ла са пре ко гра нич ним еле мен ти ма, не го су се мо ра ли 
ан га жо ва ти ме ха ни зми пру жа ња ме ђу на род но прав не по мо ћи у кри вич ним 
ства ри ма, што ни је до при не ло за шти ти фи нан сиј ских ин те ре са Уни је.3

У окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та Cor pus Ju ris то ком 1997. по-
ја ви ла се иде ја о ства ра њу је дин стве ног прав ног под руч ја у окви ру ког би 
се спро во ди ла ис тра га кри вич них де ла про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ, 
као и кри вич но го ње ње и су ђе ње учи ни о ци ма тих кри вич них де ла и из вр-
ше ње кри вич них санк ци ја.4 По ла зе ћи од то га, по чет ком 2000-их Ко ми си ја 
Европ ске уни је (у да љем тек сту: Ко ми си ја) је об ја ви ла Зе ле ну књи гу о кри-
вич но прав ној за шти ти фи нан сиј ских ин те ре са За јед ни це и о фор ми ра њу 
Европ ског јав ног ту жи ла штва.5 Ипак, и по ред „ен ту зи ја зма“ Ко ми си је, иде-
ја је на и шла на „хла дан при јем“ код др жа ва чла ни ца. Чак шта ви ше, др жа ве 
чла ни це су ис ка за ле ја сан от пор пре ма од ри ца њу су ве ре ни те та у осе тљи вом 
по љу кри вич ног пра ва, па и за рад за шти те фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ. Тек 
са Ли са бон ским уго во ром (Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ, у да љем тек сту: 

2 Co un cil Act of 26 July 1995 dra wing up the Con ven tion on the pro tec tion of the Eu ro pean 
Com mu ni ti es’ fi nan cial in te rests, Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Com mu ni ti es, C 316, 27.11.1995, 
48-58, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:31995F1127(03)&from-
=EN.

3 S. Rhe in bay, Die Er ric htung ei ner Europäischen Sta at san waltschaft, Fre i burg 2014, 61.
4 M. Del mas- Marty, Cor pus Ju ris in tro du cing Pe nal Pro vi si ons for the Pur po se of the Fi-

nan cial In te rests of the Eu ro pean Union, Pa ris 1997.
5 Green pa per on cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial in te rests of the Com mu nity and 

the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor/* COM/2001/0715 fi nal */, 11.12.2001, https://eur-lex.
eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:52001DC 0715&from=EN. О ана ли зи Зе ле не 
књи ге, вид. A. Bi e hler et al, Cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial in te rests of the Com mu nity 
and the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor – Analysis of the Eu ro pean Com mis sion’s Green 
Pa per, Lu xem bo urg 2002, http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /Reg Da ta/etu des/etu des/join/2003/319291/
DG-4-JOIN_ET(2003)319291_EN.pdf. 
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УФЕУ6), ство рен је основ за де ло ва ње Ко ми си је у прав цу оства ри ва ња ини-
ци ја ти ве ка ства ра њу је дин стве ног европ ског кри вич но прав ног под руч ја 
ра ди за шти те фи нан сиј ских ин те ре са Уни је. 

2. ОСНИ ВА ЊЕ ЕВРОП СКОГ ЈАВ НОГ ТУ ЖИ ЛА ШТВА

Упр кос то ме што су Уни ја и др жа ве чла ни це ду жне да шти те фи нан-
сиј ске ин те ре се ЕУ од кри вич них де ла ко ја сва ке го ди не узро ку ју знат ну 
фи нан сиј ску ште ту (кроз из бе га ва ње пла ћа ња по ре за, ко руп ци ју и дру ге 
об ли ке при вред ног кри ми на ли те та са еле мен ти ма пре ко гра нич но сти), над-
ле жни ор га ни др жа ва чла ни ца са не до вољ но успе ха и у не до вољ ној ме ри 
вр ше функ ци ју кри вич ног го ње ња учи ни ла ца та квих кри вич них де ла. Дру-
гим ре чи ма, фи нан сиј ски ин те ре си Уни је се нештитенаефикасанначин.

Два су разлогазата кво ста ње нео д го ва ра ју ће за шти те фи нан сиј ских 
ин те ре са Уни је. Пр во, над ле жни др жав ни ор га ни др жа ва чла ни ца не ре а гу-
ју на од го ва ра ју ћи на чин и у до вољ ној ме ри на не до зво ље не ак тив но сти усме-
ре не про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ, пр вен стве но услед не у јед на че них 
на ци о нал них про пи са, ка ко кри вич ног ма те ри јал ног, та ко и кри вич ног про-
це сног пра ва, што исто вре ме но оне мо гу ћа ва аде кват ну и де ло твор ну са рад-
њу над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца. Дру го, по сто је ће аген ци је 
ЕУ, иа ко нео п ход не за за шти ту фи нан сиј ских ин те ре са Уни је, за пра во слу же 
дру гој свр си и има ју до не кле огра ни че ну, од но сно са мо по сред нич ку уло гу у 
са рад њи над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца. 7 

На и ме, за шти та фи нан сиј ских ин те ре са се оства ру је кроз де ло ва ње 
над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца, чи јој са рад њи у пре ко гра нич-
ним слу ча је ви ма тре ба да до при не се де ло ва ње не ко ли ко аген ци ја ЕУ. Европ-
ска кан це ла ри ја за бор бу про тив пре ва ра (енг. Eu ro pean An ti-fraud Of fi ce: 
OLAF), као сер вис Ко ми си је, има за да так да пра ти и уо ча ва пре вар не ак тив-
но сти у ин сти ту ци ја ма ЕУ и у др жа ва ма чла ни ца ма, и да о тим слу ча је ви ма 
оба ве шта ва над ле жне др жав не ор га не др жа ва чла ни ца пред ко ји ма се по-
кре ће и во ди кри вич ни по сту пак (члан 2 Од лу ке о Европ ској кан це ла ри ји за 
бор бу про тив пре ва ра из 1999. го ди не8). Ме ђу тим, OLAF не ма овла шће ња 

6 Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union, OJ C 326, 
26.10.2012, 47–390, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:12012E/
TX T&from=EN. 

7 Fol low-up Re port on the Green Pa per on cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial in te rests 
of the Com mu nity and the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor, COM (2003) 128 fi nal, 19.03.2003, 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:52003DC 0128& from=en, 9.

8 Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti es, De ci sion of 28 April 1999 esta blis hing the 
Eu ro pean An ti-fraud Of fi ce (OLAF), OJ L316/20, 31.5.1999, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/
EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:31999D0352&from=EN. 
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да ини ци ра кри вич ну ис тра гу у на ци о нал ним др жа ва ма, не го је ње го ва уло-
га да ука же на не за ко ни то сти, а на над ле жним ор га ни ма др жа ва чла ни ца је 
да од лу че хо ће ли по кре ну ти кри вич ни по сту пак. Сми сао по сто ја ња Аген-
ци је ЕУ за са рад њу у обла сти кри вич ног пра во су ђа (енг. Eu ro pean Union 
Agency for Cri mi nal Ju sti ce Co o pe ra tion: Eu ro just) је са мо да по др жа ва и ко-
ор ди ни ра рад јав них ту жи ла шта ва др жа ва чла ни ца у ис тра зи те шких кри-
вич них де ла са пре ко гра нич ним еле мен ти ма и кри вич ном го ње њу учи ни-
ла ца та квих кри вич них де ла, ме ђу ко ји ма су пре ва ра, ко руп тив на кри вич на 
де ла и дру га кри вич на де ла про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ (члан 3 Од-
лу ке о осни ва њу Аген ци је ЕУ за са рад њу у обла сти кри вич ног пра во су ђа 
ра ди уна ре ђе ња су зби ја ња озбиљ ног кри ми на ли те та из 2002. го ди не9). Слич но 
то ме, Аген ци ја ЕУ за са рад њу по ли ци је (енг. Eu ro pean Union Agency for Law 
En for ce ment Co o pe ra tion: Eu ro pol) тре ба да омо гу ћи и по др жа ва са рад њу 
(на ро чи то у ви ду раз ме не ин фор ма ци ја) из ме ђу по ли ци је др жа ва чла ни ца у 
спре ча ва њу и су зби ја њу те шких об ли ка пре ко гра нич ног кри ми на ла (члан 3 
Уред бе о Аген ци ји ЕУ за са рад њу по ли ци је из 2016. го ди не10), ме ђу ко јим 
су и кри вич на де ла про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ (Анекс I Уред бе). Ради 
се, да кле, о аген ци ја ма чи ји је за да так да пру жа ју по др шку на ци о нал ним над-
ле жним др жав ним ор га ни ма и олак ша ју ме ђу соб ну са рад њу у бор би про тив 
тран сна ци о нал ног кри ми на ли те та, а ко ји, при то ме, не ма ју овла шће ња за 
до но ше ње од лу ка ко је би оба ве зи ва ли др жав не ор га не др жа ва чла ни ца.

По ла зе ћи од то га да је бу џет ЕУ ip sa na tu raнаднационалнавредност 
ко ју тре ба за шти ти ме ха ни зми ма ко ји пре ва зи ла зе гра ни це на ци о нал них 
др жа ва, од но сно ме ха ни зми ма кри вич ног пра ва ЕУ, то ком го ди на се по ја-
ви ла идејаооснивању наднационалногоргана, ко ји би био овла шћен да 
во ди ис тра гу кри вич них де ла ко ја по га ђа ју фи нан сиј ске ин те ре се Уни је и 
го ни учи ни о це тих кри вич них де ла. Као ар гу мент ко јим се оправ да ваосни-
ва ње јед ног та квог над на ци о нал ног ор га на кри вич ног го ње ња, на во де се 
број ке, ко је ука зу ју на фи нан сиј ске гу бит ке у бу џе ту Европ ске уни је услед 
пре вар них де ли ка та усме ре них про тив евра – про це њу је се да се ра ди о из-
но су од 500 ми ли о на до три ми ли јар де евра на го ди шњем ни воу, при че му 
кван ти тет тих гу би та ка не мо же да се са пре ци зно шћу утвр ди, јер је ка рак те-
ри сти ка пре вар них ак тив но сти да оста ну там на број ка, па је гу бит ке мо гу ће 

9 2002/187/JHA: Co un cil De ci sion of 28 Fe bru ary 2002 set ting up Eu ro just with a vi ew to 
re in for cing the fight aga inst se ri o us cri me, OJ L 63, 6.3.2002, 1–13, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le-
gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:32002D0187&from=en. 

10 Re gu la tion (EU) 2016/794 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 11 May 2016 
on the Eu ro pean Union Agency for Law En for ce ment Co o pe ra tion (Eu ro pol) and re pla cing and 
re pe a ling Co un cil De ci si ons 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 
2009/968/JHA, OJ L135/53, 24.5.2016, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri=-
CE LEX:32016R0794&from=EN. 
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при ка за ти са мо као врх ле де ног бре га у од но су на фе но мен у сво јој пот пу-
но сти.11 При то ме, за шти та за јед нич ког бу џе та је је дан од при о ри те та ЕУ 
– уко ли ко је угро жен, ЕУ не мо же да оства ру је сво је основ не за дат ке, и 
сто га су кри вич на де ла усме ре на про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ истин-
ска европ ска кри вич на де ла (енг. “ge nu i ne Eu ro pean cri mes”12), у од но су на 
ко је је по треб но де ло ва ње на над на ци о нал ном ни воу.

Ко ми си ја је би ла ста ва да је, ра ди пре ва за же ња на ве де них раз ло га не-
а де кват не за шти те фи нан сиј ских ин те ре са Уни је, неопходноство ри ти 
од го ва ра ју ће ме ха ни зме на ни воу ЕУ. Са про ме на ма у кри вич ном пра ву 
Европ ске уни је у по след њих не ко ли ко го ди на, ко је су омо гу ће не сту па њем 
на сна гу УФЕУ,13 у Европ ском про сто ру сло бо де, без бед но сти и прав де ство-
ре ни су условизаунапређењезаштитефинансијскихинтересаУније, 
кроз де ло ва ње над на ци о нал ног ор га на, од но сно кроз осни ва ње Европског
јавногтужилаштва (у да љем тек сту: ЕЈТ). 

Правниоснов за осни ва ње ЕЈТ-а пред ста вља члан86УФЕУ, по ком 
је у над ле жно сти ЕЈТ-а ис тра га кри вич них де ла про тив фи нан сиј ских ин-
те ре са Уни је и кри вич но го ње ње учи ни ла ца тих кри вич них де ла пред су до-
ви ма др жа ва чла ни ца. Ва жно је на по ме ну ти да је ко на чан текст овог чла на 
ре зул тат ком про ми са из ме ђу два при сту па: пр вог, по ком је по сто ја ње ЕЈТ-а 
по треб но са мо ра ди су зби ја ња кри вич них де ла ко ја ште те фи нан сиј ским 
ин те ре си ма Уни је, и дру гог, по ком над ле жност ЕЈТ-а тре ба да се про ши ри 
и на дру ге об ли ке пре ко гра нич ног кри ми на ла.14 За пра во, УФЕУ у чла ну 86 
са др жи основ за фор ми ра ње ЕЈТ-а ра ди за шти те фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ 
(став 1), али је пред ви ђе на и мо гућ ност да Европ ски са вет до не се од лу ку ко јом 
би став 1 из ме нио у прав цу про ши ри ва ња над ле жно сти ЕЈТ-а и на дру га, 
те шка кри вич на де ла са еле мен ти ма пре ко гра нич но сти (став 4). 

Члан 86 УФЕУ пред ви ђа да осни ва ње ЕЈТ-а, основ на пра ви ла за од ре-
ђи ва ње ње го ве над ле жно сти, усло ви и по сту пак вр ше ња овла шће ња ЕЈТ-а 

11 Com mis sion staff wor king do cu ment, Exe cu ti ve sum mary of the Im pact as ses sment Ac-
com panyin g the do cu ment Pro po sal for a Co un cil Re gu la tion on the esta blis hment of the Eu ro pean 
Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce /* SWD/2013/0275 fi nal */, 17.07.2013, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-
con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:52013SC 0275&from=en, 7. 

12 Eu ro pean Com mis sion Staff wor king do cu ment, Im pact as ses sment ac com panyin g the 
pro po sal for a Co un cil re gu la tion on the esta blis hment of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor, Do-
cu ment SWD 274 fi nal, 2003, http://ec.eu ro pa.eu /ju sti ce/new sro om/cri mi nal/news/130717_en.htm

13 Ви ше о про ме на ма у кри вич ном пра ву ЕУ на кон сту па ња на сна гу УФЕУ, вид. Т. 
Бу гар ски, М. Пи са рић, „Уре ђе ње пра ва на од бра ну у пра ву Европ ске Уни је“, Збор ник ра до-
ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2017, 1411.

14 B. Smul ders, „Is the Com mis sion Pro po sal for a Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce 
Ba sed on a Har mo ni o us In ter pre ta tion of Ar tic les 85 and 86 TFEU?“ In: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, 
M. Paw lik (eds.), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded 
Dra gon?, Ha gue 2015, 45.
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тре ба да се уре де се кун дар ним из во ри ма пра ва ЕУ. На осно ву то га, Ко ми-
си ја је ју ла 2013. из не ла Пред лог Уред бе о осни ва њу Европ ског јав ног ту жи-
ла штва.15 Пред лог Уред бе је био пред мет ви ше го ди шњих пре го во ра, сту-
ди ја и ди ску си ја из ме ђу др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ, да би се про на шла 
рав но те жа из ме ђу два ин те ре са: очу ва ње су ве ре ни те та др жа ва чла ни ца у 
по љу кри вич ног пра ва, с јед не стра не, и за шти та над на ци о нал не вред но сти, 
од но сно фи нан сиј ских ин те ре са Уни је, с дру ге стра не. На кон че ти ри го ди не 
пре го во ра и не ко ли ко из ме на у по чет ном, пред ло же ном тек сту, 12. ок то бра 
2017. усво је на је Уредбаоспровођењупојачанесарадњерадиоснивања
Европскогјавногтужилаштва (у да љем тек сту: Уред ба).16 Тре ба ис та ћи 
да је Уред ба оба ве зу ју ћа и ди рект но при ме њи ва са мо у др жа ва ма чла ни ца-
ма ко је су уче ство ва ле у ства ра њу ме ха ни зма по ја ча не са рад ње17 (при че му 
је чла ном 328 став 1 УФЕУ пред ви ђе на мо гућ ност да овом ме ха ни зму по ја-

15 Eu ro pean Com mis sion, Pro po sal for a Co un cil Re gu la tion on the esta blis hment of the 
Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor, Do cu ment COM (2013) 534 fi nal of 17 July 2013, http://ec.eu ro pa.
eu /ju sti ce/new sro om/cri mi nal/news/130717_en.htm.

16 Co un cil Re gu la tion (EU) 2017/1939 of 12 Oc to ber 2017 im ple men ting en han ced co o pe ra tion 
on the esta blis hment of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce (‘the EP PO’), OJ L 283, 31.10.2017, 
1–71, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:32017R1939&from=EN. 

17 Члан 86 УФЕУ пред ви ђа да уред ба о ЕЈТ бу де усво је на у по себ ној за ко но дав ној 
про це ду ри, у ко јој Са вет ЕУ тре ба да по сту па јед но гла сно, на кон до би ја ња са гла сно сти 
Европ ског пар ла мен та. Ка ко су по је ди не др жа ве и ра ни је за у зе ле не дво сми сле но не га ти ван 
став пре ма осни ва њу ЕЈТ, ни је се мо гло оче ки ва ти да ће се уред ба усво ји ти јед но гла сно 
(нпр. вид. Рress re le a se of the Ge ne ral Af fa irs Co un cil me e ting of 7 Fe bru ary 2017, no. 48/17, 
www.con si li um.eu ro pa.eu /press-re le a ses-pd f/2017/2/47244654495_en .pd f). Због то га је у чла ну 
86 УФЕУ пред ви ђе но да се пред лог уред бе, у слу ча ју да у Са ве ту ЕУ не по сто ји став о јед-
но гла сном при хва та њу (што је и био слу чај), мо же упу ти ти Европ ском са ве ту, уко ли ко 
нај ма ње де вет др жа ва чла ни ца из ра зе же љу за на став ком пре го во ра. Уко ли ко се у Евр оп ском 
са ве ту по стиг не кон цен зус, у ро ку од че ти ри ме се ца од пре ки да пре го во ра у Са ве ту ЕУ, 
пред лог ће се вра ти ти Са ве ту ЕУ на усва ја ње. У слу ча ју да се у том ро ку не по стиг не кон-
цен зус у Европ ском са ве ту (што је и био слу чај), а нај ма ње де вет др жа ва из ра зе же љу за 
ус по ста вља њем механизма појачанесарадње (енг. en han ced co o pe ra tion) и о то ме оба ве сте 
Ко ми си ју, Пар ла мент и Са вет ЕУ, пред ви ђе на је мо гућ ност да се та ква са рад ња и ус по ста ви 
у обла сти ко ја је об у хва ће на пред ло гом уред бе (при ме ном од ре да ба из чла на 20 став 2 и 
чла на 329 став 1 ЕФЕУ), што се и де си ло.

Вла да ју ћи став у по ли тич кој јав но сти ЕУ кра јем 2016. је био да је не при хва тљи во да 
се при ме ном ме ха ни за ма по ја ча не са рад ње фор ми ра ЕЈТ-а, уко ли ко је у та кву ини ци ја ти ву 
укљу че но ма ње од 20 др жа ва чла ни ца (вид. нпр. сни мак де ба те у Европ ском пар ла ма не ту 
од 29.11.2016, www.eu ro parl.eu ro pa.eu /epli ve/en/com mit te es/vi deo?event=20161129-0900-COM-
MIT TEE-LI BE). Уред ба је усво је на на кон што је Па р ла мен ту, Са ве ту ЕУ и Ко ми си ји 3. 
апри ла 2017. упу ће но оба ве ште ње о на ме ри да по ја ча ну са рад њу, на осно ву Пред ло га Уред-
бе о осни ва њу ЕЈТ-а, ус по ста ве 16 др жа ва чла ни ца (Бел ги ја, Бу гар ска, Хр ват ска, Ки пар, 
Че шка, Не мач ка, Фин ска, Фран цу ска, Грч ка, Ли тва ни ја, Лук сем бург, Пор ту га ли ја, Ру му-
ни ја, Сло вач ка, Сло ве ни ја и Шпа ни ја). До кра ја ју на 2017, ини ци ја ти ви су се при дру жи ле 
још че ти ри др жа ве чла ни це (Ле то ни ја, Есто ни ја, Ау стри ја и Ита ли ја), па је Уред ба усво је на 
ра ди спр о во ђе ња по ја ча не са рад ње из ме ђу 20 др жа ва чла ни ца у ци љу осни ва ња ЕЈТ-а. 
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ча не са рад ње, на кон осни ва ња ЕЈТ-а, при сту пе и дру ге др жа ве чла ни це, у 
скла ду са чла ном 331 УФЕУ). 

Ка ко ће, и на кон осни ва ња ЕЈТ-а, по тре ба за ко ор ди на ци јом и са рад њом 
из ме ђу над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца и да ље по сто ја ти, упо-
ре до са пред ло гом Уред бе, Ко ми си ја је 2013. из не ла пред лог Уред бе о Аген-
ци ји ЕУ за са рад њу у обла сти кри вич ног пра во су ђа, ра ди ства ра ња осно ва 
за ја ча ње над ле жно сти ове аген ци је у пре ко гра нич ним слу ча је ви ма,18 ко ји 
је усво јен но вем бра 2018. го ди не. 19 Та ко ђе, да би се мо гла оства ри ти са рад-
ња у су зби ја њу кри вич них де ла про тив фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ ме ха ни-
зми ма ко ји се за сни ва ју на прин ци пу уза јам ног при зна ва ња, пред у слов је 
био при бли жа ва ње на ци о нал них про пи са кри вич ног ма те ри јал ног пра ва. Из 
тог раз ло га је би ло нај пре по треб но да се утвр ди ко ја то по на ша ња др жа ве 
чла ни це тре ба да пред ви де као кри вич на де ла про тив фи нан сиј ских ин те-
ре са Уни је, па је Ко ми си ја 2012. из не ла пред лог Ди рек ти ве o су зби ја њу пу тем 
кри вич ног пра ва пре ва ра из вр ше них про тив фи нан сиј ских ин те ре са Уни је,20 
ко ја је усво је на 2017. го ди не.21 

3. ПРАВ НА ПРИ РО ДА ЕВРОП СКОГ ЈАВ НОГ ТУ ЖИ ЛА ШТВА

За раз ли ку од „по сред нич ких“ за да та ка на ве де них аген ци ја ЕУ, ЕЈТ је 
својеврсни наднационалнисамосталниорганкривичноггоњења.Са мо-
стал ност ЕЈТ од ре ђу је сеуод но су на ин сти ту ци је и аген ци је ЕУ, с јед не 
стра не, и у од но су на др жав не ор га не др жа ва чла ни ца, с дру ге стра не. Над-
наци о нал ност под ра зу ме ва да ћеЕЈТ на ни воу Уни је за пра воцен тра ли зо ва ти 
функ ци ју кри вич ног го ње ња учи ни ла ца кри вич них де ла про тив фи нан сиј ских 
ин те ре са ЕУ, али у на ци о нал ним окви ри ма. 

18 Pro po sal for a Re gu la tion of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on the Eu ro pean 
Union Agency for Cri mi nal Ju sti ce Co o pe ra tion (Eu ro just)/* COM/2013/0535 fi nal – 2013/0256 
(COD) */, 17.07.2013, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX: 
52013PC 0535&from=EN. 

19 Re gu la tion (EU) 2018/1727 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 14 No vem ber 
2018 on the Eu ro pean Union Agency for Cri mi nal Ju sti ce Co o pe ra tion (Eu ro just), and re pla cing 
and re pe a ling Co un cil De ci sion 2002/187/JHA, OJ L 295, 21.11.2018, https://eur-lex.eu ro pa.eu /
le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:32018R1727&from=en. 

20 Pro po sal for a Di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on the Fight aga inst 
Fraud to the Union’s fi nan cial in te rests by me ans of cri mi nal law/* COM/2012/0363 fi nal – 2012/ 
0193 (COD) */, 11.07.2012, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX: 
52012PC 0363&from=EN. 

21 Di rec ti ve (EU) 2017/1371 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 5 July 2017 
on the fight aga inst fraud to the Union’s fi nan cial in te rests by me ans of cri mi nal law, OJ L 198, 
28.7.2017, p. 29–41, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX: 
32017L1371&from=EN. 
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Уни ја и др жа ве чла ни це су, у сми слу чла на 325 УФЕУ, под јед на ко од-
го во р не за бор бу про тив пре вар них ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју фи-
нан сиј ски ин те ре си ЕУ, при че му де ло ва ње Уни је у овом по љу тре ба да 
бу де у скла дуса на че лом суп си ди ја ри те та и пр о пор ци о нал но сти. Сход но 
то ме, ЕЈТ је осно ва но у скла ду са начеломсупсидијаритета,с об зи ром на 
то да се бор ба про тив кри вич них де ла ко ја ути чу на фи нан сиј ске ин те ре се 
Уни је у сло же ним слу ча је ви ма са пре ко гра нич ним еле мен ти ма не мо же у 
до вољ ној ме ри оства ри ти де ло ва њем над ле жних ор га на др жа ва чла ни ца. У 
скла ду с начеломпропорционалности,Уред ба не пре ла зи оно што је по-
треб но за оства ри ва ње тих ци ље ва, и исто вре ме но обез бе ђу је да се ње ним 
ути ца јем у нај ма њој мо гу ћој ме ри за ди ре у прав не по рет ке и ин сти ту ци о-
нал не струк ту ре др жа ва чла ни ца, те да се не до во де у пи та ње на ци о нал ни 
си сте ми др жа ва чла ни ца у ве зи са на чи ном ор га ни зо ва ња ис тра га кри вич них 
де ла.22 Сход но то ме, иа ко је ЕЈТ са мо ста лан ор ган ЕУ, Уред бом је, у скла ду 
са на ве де ним на че ли ма, уста но вљен си стем по де ље не над ле жно сти из ме-
ђу ЕЈТ-а и на ци о нал них јав них ту жи ла шта ва у су зби ја њу кри вич них де ла 
ко ја ути чу на фи нан сиј ске ин те ре се Уни је, а ко ји се огле да у Уред бом утвр-
ђе ној ор га ни за ци ји и овла шће њи ма из над ле жно сти ЕЈТ-а.

Осни ва ње ЕЈТ озна ча ва по че так но ве ере у са рад њи из ме ђу др жав них 
ор га на кри вич ног пра во су ђа, јер се уме сто прин ци па уза јам ног при зна ва ња 
од лу ка, те жи ка но вој па ра диг ми, а то је ства ра ње је дин стве ног прав ног 
под руч ја.23 На и ме, ме ха ни зам хо ри зон тал не са рад ње из ме ђу над ле жних 
др жав них ор га на др жа ва чла ни ца за сни ва се на прин ци пу уза јам ног при зна-
ва ња од лу ка, што под ра зу ме ва да др жав ни ор га ни јед не чла ни це (го то во 
ау то мат ски) при зна ју и из вр ша ва ју од лу ке др жав них ор га на из дру ге чла-
ни це (од лу ка „стра ног“ ор га на „ва жи“ и из вр ша ва се екс тра те ри то ри јал но), 
уз ми ни мал не фор мал но сти, а на осно ву уза јам ног по ве ре ња.24 Ме ђу тим, 
ин стру мен ти хо ри зон тал не са рад ње за сно ва ни на уза јам ном при зна ва њу 
од лу ка (при ме ра ра ди, европ ски на лог за хап ше ње или европ ски на лог за при-
ку пља ње до ка за) по ка за ли су се као не до вољ но ефи ка сни, па се при ли ком 
раз ма тра ња над ле жно сти ЕЈТ-а по шло од прет по став ке да се ове не е фи ка-
сно сти мо гу пре ва зи ћи од го ва ра ју ћим ре ше њи ма из Уред бе. Сход но то ме, 
утвр ђи ва њем над ле жно сти и ор га ни за ци је ЕЈТ-а се, од прин ци па уза јам ног 

22 М. Co ninsx, „The Eu ro pean Com mis si on’s Le gi sla ti ve Pro po sal: An Over vi ew of Its Main 
Cha rac te ri stics“, in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu-
tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015, 26.

23 K. Loh se, „The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor: Is su es of Con fer ral, Sub si di a rity and Pro-
por ti o na lity“, in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor 
Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015, 167.

24 Ви ше о прин ци пу уза јам ног при зна ва ња од лу ка и уза јам ног по ве ре ња, вид. М. Пи-
са рић, „Сло бод но кре та ње“до ка за у кри вич ном по ступ ку“, Ана ли Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду 2/2016, 150-152.
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при зна ва ња од лу ка у окви ру хо ри зон тал не са рад ње, по шло да ље, ка верти
калнојинтеграцији.25 То зна чи да је ЕЈТ-у, као ор га ну ЕУ, да то овла шће ње 
да ау то ном но до но си од лу ке о по кре та њу ис тра ге, по ди за њу оп ту жног ак та 
и вр ше њу функ ци је кри вич ног го ње ња за кри вич на де ла из ње го ве над ле-
жно сти, при че му ће ове од лу ке оба ве зи ва ти на ци о нал не др жав не ор га не. 

Упр кос про ду бљи ва њу и про ши ри ва њу про це са ин те гра ци је у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја, Евр оп ска уни ја је и да ље ме ђу на род на ор га ни за ци-
ја ре ги о нал ног ка рак те ра, ко ја по чи ва на на че лу пре но са над ле жно сти са 
су ве ре них др жа ва чла ни ца на ин сти ту ци је (ор га не, аген ци је и кан це ла ри је) 
Уни је (у скла ду са чла ном 5 став 1 и 2 и чла ном 13 став 2 УФЕУ). Осни ва ње 
ЕЈТ-а пред ста вља зна ча јан пре се дан у до са да шњем по сто ја њу Уни је, јер се 
јед ном над на ци о нал ном ор га ну да је у над ле жност до но ше ње од лу ка пре ма 
по јед ни ци ма, др жа вља ни ма др жа ва чла ни ца.26 Да кле, да би ЕЈТ ефи ка сно 
де ло ва ло, потребно је би ло да се Уредбомдетаљноутврде 1) ор га ни за ци ја 
ЕЈТ, 2) ја сна по де ла над ле жно сти из ме ђу ЕЈТ-а и на ци о нал них др жав них 
ор га на, и 3) пре ци зна пра ви ла за вр ше ње овла шће ња из над ле жно сти ЕЈТ-а. 
Но, успех ЕЈТ у вр ше њу овла шће ња из над ле жно сти за ви си ће и да ље од 
уза јам ног по ве ре ња из ме ђу др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, и ње го ве спо-
соб но сти да као са мо стал ни ор ган ЕУ, у од но су на ин сти ту ци је и аген ци је 
ЕУ и др жав не ор га не др жа ва чла ни ца, де лу је у окви ру јед ног ко хе рент ног 
прав ног си сте ма (од но сно, је дин стве ног прав ног под руч ја), с дру ге стра не. 

4. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЕВРОП СКОГ ЈАВ НОГ ТУ ЖИ ЛА ШТВА

Ор га ни за ци ја ЕЈТ-а ни је про сто ад ми ни стра тив но пи та ње, па је од 
кључ ног зна ча ја би ло да се у из во ру пра ва ко јим се осни ва ЕЈТ и од ре ђу је 
ње гов са став и ор га ни за ци ја из вр ши ја сна по де ла над ле жно сти из ме ђу над-
на ци о нал ног ор га на и над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца, у скла-
ду са на че лом за ко ни то сти. По во дом пред ло га Уред бе би ло је раз ма тра но 
не ко ли ко мо де ла ор га ни за ци је бу ду ћег над на ци о нал ног ор га на, а усво јен је 
ко ле ги јал ни мо дел, ко ји исто вре ме но са др жи еле мен те цен тра ли зо ва ног и 
де цен тра ли зо ва ног мо де ла.27 То зна чи да ЕЈТ де лу је као јед ни ствен, хи је-

25 K. Li ge ti, A. Weyem bergh, „The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce: Cer tain Con sti tu-
ti o nal Is su es“, in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor 
Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015, 59.

26 A.Me ij, „So me ex plo ra ti ons in to the EP PO’s Ad mi ni stra ti ve struc tu re and Ju di cial Re vi ew“, 
in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: An Ex-
ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015, 105.

27 Раз ма тра на су три мо де ла ор га ни за ци је ЕЈТ: цен тра ли зо ва ни, де цен тра ли зо ва ни и 
ко ле ги јал ни мо дел. Централизованимодел под ра зу ме вао би да на ни воу ЕУ по сто ји је дан 
ор ган, ко ји би ини ци рао и спро во дио ис тра ге. Ме ђу тим, ус по ста вља ње и ор га ни за ци ја ЕЈТ 
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рар хиј ски уре ђен ор ган Уни је, на цен трал ном ни воу, али с де цен тра ли зо ва-
ном струк ту ром. Дру гим ре чи ма, ЕЈТ је ор га ни зо ва но на дванивоа:

А. на цен трал ном ни воу (на ни воу ЕУ) де лу је Цен трал на кан це ла ри ја 
(са се ди штем у Лук сем бур гу), 

Б. на ло кал ном ни воу (на ни воу др жа ва чла ни ца) де лу ју де ле ги ра ни 
европ ски ту жи о ци, по упут стви ма Цен трал не кан це ла ри је.

А. На цен трал ном ни воу де лу је Централнаканцеларија ЕЈТ-а, у чи јем 
са ста ву су Ко ле ги јум, стал на ве ћа, Глав ни европ ски ту жи лац, ње го ви за ме-
ни ци, европ ски ту жи о ци и управ ни ди рек тор.28

1. Колегијумје сво је вр сни „управ ни од бор“ ЕЈТ-а, ко ји сеса сто ји од 
Глав ног европ ског ту жи о ца и по јед ног европ ског ту жи о ца из сва ке др жа-
ве чла ни це. 

Ко ле ги јум не до но си опе ра тив не од лу ке у по је ди нач ним пред ме ти ма, 
не го од лу чу је о стра те шким и о оп штим пи та њи ма, ко ја про из ла зе из по је-
ди нач них пред ме та, на ро чи то ра ди обез бе ђи ва ња јед но о бра зно сти, де ло-
твор но сти и до след но сти у кри вич ном го ње њу ЕЈТ, као и о дру гим пи та њи-
ма, ка ко је од ре ђе но у Уред би (члан 9 Уред бе). 

2. Ко ле ги јум, на пред лог глав ног европ ског ту жи о ца, осни ва стална
већа, ко ја чи не Глав ни европ ски ту жи лац или ње гов за ме ник и два стал на 
чла на – европ ска ту жи о ца (као пред сед ни штво ве ћа), као и европ ски ту-
жи лац ко ји у кон крет ном слу ча ју над зи ре ис тра гу или кри вич но го ње ње 
(над зор ни европ ски ту жи лац).

по та квом мо де лу би би ло по ве за но са не сра змер но ве ли ким тро шко ви ма. Децентрализо
ванимодел под ра зу ме вао би да се на ни воу ЕУ фор ми ра „ма ло“ те ло, ко је би чи нио глав ни 
европ ски ту жи лац и ње го ви за ме ни ци, a ко је би ко ор ди ни ра ло рад де ле ги ра них европ ских 
ту жи ла ца на ло кал ном ни воу, јер би они спро во ди ли ис тра гу и вр ши ли кри вич но го ње ње. 
Ова кав мо дел би био у скла ду са прин ци пом суб си ди ја ри те та у ве ћој ме ри у од но су на цен-
тра ли зо ва ни мо дел. Колегијалнимодел под ра зу ме вао би ства ра ње ко ле ги ју ма на ни воу 
ЕУ, у чи ји са став би ула зи ли пред став ни ци свих др жа ва чла ни ца и глав ни европ ски ту жи-
лац са ње го вим за ме ни ци ма, док би де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци по сту па ли у име ЕЈТ у 
др жа ва ма чла ни ца ма. Овај при ступ је у пот пу но сти у скла ду са прин ци пом суб си ди ја ри-
те та и исто вре ме но би омо гу ћио бо љу ко ор ди на ци ју, у од но су на прет ход на два мо де ла. У 
Уред би је при хва ћен тре ћи мо дел. Ви ше о то ме, вид. A. Met-Do me sti ci, „The EP PO at the 
Eu ro pean Le vel: In sti tu ti o nal Layout and Con se qu en ces on the Links with the Na ti o nal Le vel, in: C. 
No wak (ed.), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce and na ti o nal aut ho ri ti es, Mi lan 2016,“ 41-43.

28 Управ ни ди рек тор се за по шља ва као члан при вре ме ног осо бља ЕЈТ, а име ну је га 
Ко ле ги јум с по пи са кан ди да та ко је је пред ло жио Глав ни европ ски ту жи лац (на кон отво ре ног 
и тран спа рент ног по ступ ка, у скла ду с унутрaшњим по слов ни ком ЕЈТ) на ман дат од че ти-
ри го ди не (с мо гућ но шћу јед ног про ду же ња ма на да та). Управ ни ди рек тор од го ва ра Глав ном 
европ ском ту жо цу и Ко ле ги ју му (у скла ду са чла ном 18 Уред бе), али је у вр ше њу ду жно сти 
не за ви сан у од но су на Ко ле ги јум и Глав ног евросп ког ту жи о ца и др жа ве чла ни це. За да так 
управ ног ди рек то ра је да упра вља ЕЈТ у ад ми ни стра тив не и про ра чун ске свр хе (и вр ши 
овла шће ња у скла ду са чла ном 19 став 4 Уред бе), и у том по гле ду је прав ни за ступ ник ЕЈТ.
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За да так стал ног ве ћа је да пра ти и усме ра ва ис тра гу и кри вич но го ње-
ње ко је спро во ди де ле ги ра ни европ ски ту жи лац, и да ко ор ди ни ра ис тра ге и 
кри вич но го ње ње у пре ко гра нич ним пред ме ти ма. По пред ло гу де ле ги ра ног 
европ ског ту жи о ца, стал на ве ћа до но се од лу ке о сле де ћим пи та њи ма: а) по-
ди за њу оп ту жни це; б) од ба ци ва њу пред ме та ; в) при ме ни по јед но ста вље ног 
по ступ ка кри вич ног го ње ња и да ва њу упут ста ва де ле ги ра ном европ ском 
ту жи о цу да по сту па с ци љем ко нач ног за кљу че ња пред ме та; г) упу ћи ва њу 
пред ме та на ци о нал ним над ле жним ор га ни ма; д) по нов ном по кре та њу ис-
тра ге, као и о дру гим пи та њи ма у скла ду са Уред бом. Осим то га, над ле жно 
стал но ве ће мо же, де лу ју ћи пре ко европ ског ту жи о ца ко ји над зи ре ис тра гу 
или кри вич но го ње ње, да у кон крет ном слу ча ју, а у скла ду с при ме њи вим 
на ци о нал ним пра вом (др жа ве чла ни це у ко јој се во ди ис тра га, од но сно по-
ди же и за сту па оп ту жни акт), да је упут ства де ле ги ра ном ту жи о цу ко ји во ди 
пред мет, ка да је то по треб но ра ди де ло твор ног во ђе ња ис тра ге или кри вич-
ног го ње ња, у ин те ре су пра вич но сти или ка ко би се оси гу ра ло јед но о бра зно 
функ ци о ни са ње ЕЈТ-а (члан 10 Уред бе).29

3. Главниевропскитужилац30 је на че лу ЕЈТ-а, ор га ни зу је ње гов рад, 
ру ко во ди ак тив но сти ма ЕЈТ-а и до но си од лу ке у скла ду са Уред бом и по слов-
ни ком о ра ду ЕЈТ-а. 

Осим то га, глав ни европ ски ту жи лац за сту па ЕЈТ у од но су пре ма ин сти-
ту ци ја ма Уни је, др жа ва ма чла ни ца ма и дру гим др жа ва ма. Ка ко би по ма га ли 
глав ном европ ском ту жи о цу у оба вља њу ње го вих ду жно сти и за ме њи ва ли 
га ка да је од су тан или спре чен да оба вља сво је ду жно сти, име ну ју се два 
за ме ни ка (члан 11 Уред бе).31

29 Стал на ве ћа мо гу да делегирајусвојаовлашћења за од лу чи ва ње европскомту
жиоцукојинадзирепредмет, уко ли ко је то оправ да но с об зи ром на те жи ну кри вич ног 
де ла или сло же ност по ступ ка у по је ди ном пред ме ту, у ве зи с кри вич ним де лом ко је је про-
у зро ко ва ло или би мо гло да про у зро ку је ште ту фи нан сиј ским ин те ре си ма Уни је у из но су 
ма њем од 100.000 евра (члан 10 став 7 Уред бе).

30 Глав ног европ ског ту жи о ца име ну ју за јед нич ком са гла сно шћу Европ ски пар ла мент 
и Са вет ЕУ, на ман дат од се дам го ди на (ко ји се не мо же про ду жи ти), на кон јав ног кон кур са. 
Кан ди дат мо же би ти ли це: 1) ко је је ак тив ни члан јав ног ту жи ла штва или пра во суд них ор га-
на др жа ва чла ни ца, или ак тив ни европ ски ту жи лац; 2) чи ја не за ви сност се не мо же до ве сти 
у пи та ње; 3) ко је има ква ли фи ка ци је по треб не за име но ва ње на нај ви ше ту жи лач ке или пра-
во суд не ду жно сти у др жа ви чла ни ци и од го ва ра ју ће прак тич но ис ку ство сте че но у на ци о-
нал ним прав ним си сте ми ма, фи нан сиј ским ис тра га ма и ме ђу на род ној пра во суд ној са рад њи 
у кри вич ним ства ри ма, или је оба вља ло ду жност европ ског ту жи о ца; и 4) ко је има до вољ но 
ис ку ства у ру ко во ђе њу и по треб не ква ли фи ка ци је за то рад но ме сто. Да љи усло ви и по сту-
пак име но ва ња и раз ре ше ња Глав ног европ ског ту жи о ца утвр ђе ни су чла ном 14 Уред бе.

31 Ко ле ги јум име ну је дво је европ ских ту жи ла ца за оба вља ње ду жно сти за ме ни ка 
Глав ног европ ског ту жи о ца на ман дат од три го ди не (ко ји се мо же јед ном об но ви ти). По сту пак 
име но ва ња, пра ви ла и усло ви за оба вља ње ду жно сти за ме ни ка су утвр ђе ни по слов ни ком о 
ра ду ЕЈТ, а у скла ду са чла ном 15 Уред бе.
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4. Европскитужиоци су пред ства ни ци др жа ва чла ни ца у са ста ву Ко-
ле ги ју ма и стал ног ве ћа.32 

У сва ком кон крет ном пред ме ту у са став стал ног ве ћа, по ред два стал на 
чла на (ко ји ни су пред став ни ци др жа ве из ко је је де ле ги ра ни европ ски ту-
жи лац), ула зи и европ ски ту жи лац (из др жа ве чла ни це из ко је је де ле ги ра ни 
европ ски ту жи лац ко ји по сту па у пред ме ту) ко ји има над зор ну функ ци ју. 
На и ме, над зор ни европ ски ту жи лац у име стал ног ве ћа и по ње го вим упу-
стви ма над зи ре ис тра ге и кри вич но го ње ње ко је спро во ди од го вор ни де ле ги-
ра ни европ ски ту жи лац (ко ји „во ди“ пред мет у др жа ви чла ни ци). Пра ви ло 
да је над зор ни европ ски ту жи лац из др жа ве чла ни це из ко је је де ле ги ра ни 
европ ски ту жи лац чи ји рад се над зи ре, уста но ва ље но је јер се по ла зи од то га 
да он нај бо ље по зна је на ци о нал ни прав ни си стем, од но сно шта је нај а де кват-
ни је и у скла ду са на ци о нал ним про пи си ма мо гу ће пред у зе ти у кон крет ном 
слу ча ју. Ипак, ова кво пра ви ло би мо гло да угро зи са мо стал ност де ле ги ра ног 
европ ског ту жи о ца у по сту па њу.33

Над зор ни европ ски ту жи о ци су за пра во по сред ни ци у ко му ни ка ци ји 
из ме ђу стал них ве ћа и де ле ги ра них европ ских ту жи ла ца. Над зор ни европ-
ски ту жи о ци мо гу у кон крет ном слу ча ју, у скла ду с при ме њи вим на ци о нал-
ним пра вом (др жа ве чла ни це у ко јој се во ди ис тра га, од но сно по ди же и 
за сту па оп ту жни акт) и упут стви ма над ле жног стал ног ве ћа, да из да ју упут-
ства де ле ги ра ном европ ском ту жи о цу, ко ји во ди пред мет, кад год је то 
по треб но ра ди де ло твор ног во ђе ња ис тра ге или вр ше ња кри вич ног го ње ња, 
или ка да је то у ин те ре су пра вич но сти, или да би се оси гу ра ло јед но о бра зно 
де ло ва ње ЕЈТ-а. Осим то га, над зор ни европ ски ту жи лац стал ном ве ћу, као 
сво је вр сни су ди ја из ве сти лац, до ста вља из ве штај о нај ва жни јим пи та њи ма 
из пред ме та ко је над зи ре и пред лог од лу ка ко је стал но ве ће тре ба да до не се 
на осно ву на цр та од лу ка ко је су при пре ми ли де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци 
(члан 12 Уред бе). Иа ко Уред ба не пред ви ђа ја сан ме ха ни зам за ре ша ва ње 
спо ра из ме ђу стал ног ве ћа и над зор ног европ ског ту жи о ца у слу ча ју да има ју 

32 Европ ски јав ни ту жи лац мо же би ти ли це: 1) ко је је ак тив ни члан јав ног ту жи ла штва 
или пра во суд них ор га на др жа ва чла ни ца, или ак тив ни европ ски ту жи лац; 2) чи ја не за ви-
сност се не мо же до ве сти у пи та ње; 3) ко је има ква ли фи ка ци је по треб не за име но ва ње на 
нај ви ше ту жи лач ке или пра во суд не ду жно сти у др жа ви чла ни ци и од го ва ра ју ће прак тич но 
ис ку ство сте че но у на ци о нал ним прав ним си сте ми ма, фи нан сиј ским ис тра га ма и ме ђу на-
род ној пра во суд ној са рад њи у кри вич ним ства ри ма. Сва ка др жа ва чла ни ца за по ло жај 
европ ског ту жи о ца пред ла же три кан ди да та, ко је би ра и име ну је Са вет ЕУ, на ман дат од 
шест го ди на (ко ји се не мо же об на вља ти, но, по сто ји мо гућ ност про ду же ња ман да та за нај-
ви ше три го ди не на кра ју ше сто го ди шњег раз до бља). При то ме, сва ке три го ди не спро во ди 
се де ли мич на за ме на јед не тре ћи не европ ских ту жи ла ца. Да љи усло ви и по сту пак име но-
ва ња и раз ре ше ња европ ског ту жи о ца утвр ђе ни су чла ном 16 Уред бе.

33 G. Kes sler, „The EP PO’s con tri bu tion to the pro tec tion of the EU fi nan cial in te rests“, in: 
C. No wak (ed.), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce and na ti o nal aut ho ri ti es, Mi lan 2016, 3.
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дру га чи је ви ђе ње про бле ма у по је ди ном пред ме ту, пред ви ђе но је да ко нач ну 
од лу ку (са упут ством де ле ги ра ном европ ском ту жи о цу) до но си стал но ве ће.

Б.На ло кал ном ни воу де лу јуделегираниевропскитужиоци,а то су 
јав ни ту жи о ци др жа ва чла ни ца.

Де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци ула зе у са став Европ ског јав ног ту жи ла-
штва,34 а ка да не вр ше функ ци ју го ње ња у од но су на кри вич на де ла из над-
ле жно сти ЕЈТ-а, оба вља ју за дат ке и по сло ве из над ле жно сти на ци о нал ног 
јав ног ту жи ла штва.35 Ва жно је на гла си ти да су де ле ги ра ни европ ски ту жи-
о ци ка да вр ше функ ци ју го ње ња на осно ву Уред бе за пра во „про ду же на 
ру ка ЕЈТ-а и да су у пот пу но сти са мо стал ни у од но су на јав но ту жи ла штво 
др жа ве чла ни це, јер у по гле ду кри вич них де ла из над ле жно сти ЕЈТ-а по сту-
па ју у скла ду са смер ни ца ма и упу стви ма ЕЈТ-а36 (у те о ри ји се ова кав по ло жај 
де ле ги ра них европ ских ту жи ла ца озна ча ва тер ми ном енг. do u ble-ha t 37).

У сва кој др жа ви чла ни ци по сто ји нај ма ње два де ле ги ра на европ ска 
ту жи о ца,38 чи ји број и пра ви ла за од ре ђи ва ње функ ци о нал не и ме сне над-
ле жно сти одо бра ва Глав ни европ ски ту жи лац, на кон са ве то ва ња и по сти за ња 
до го во ра с ре ле вант ним ор га ни ма у др жа ва ма чла ни ца ма (члан 13 став 2 
Уред бе).

Де ле ги ра ни ту жи о ци има ју кључ ну уло гу у ра ду ЕЈТ-а, јер они спро во-
де ис тра ге кри вич них де ла из над ле жно сти ЕЈТ-а и вр ше функ ци ју го ње ња 

34 Де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци су од тре нут ка име но ва ња за де ле ги ра не европ ске 
ту жи о це па све до раз ре ше ња ду жно сти ак тив ни чла но ви јав ног ту жи ла штва или пра во-
суд них ор га на др жа ва чла ни ца ко је су их пред ло жи ле (члан 17 став 2 Уред бе). 

35 Де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци оба вља ју и функ ци је на ци о нал ног јав ног ту жи о ца 
у ме ри у ко јој их то не спре ча ва у ис пу ња ва њу њи хо вих оба ве за на осно ву Уред бе. У слу-
ча ју да де ле ги ра ни европ ски ту жи лац у би ло ком тре нут ку због оба вља ња та квих функ ци-
ја на ци о нал ног ту жи о ца не мо же оба вља ти сво је функ ци је де ле ги ра ног европ ског ту жи о ца, 
ду жан је да о то ме оба ве сти над зор ног европ ског ту жи о ца, ко ји се са ве ту је с над ле жним 
на ци о нал ним ор га ни ма кри вич ног го ње ња, ка ко би се утвр ди ло да ли тре ба да ти пред ност 
функ ци ја ма из Уред бе. Исто вре ме но, европ ски ту жи лац мо же пред ло жи ти стал ном ве ћу да 
пре ра спо де ли пред мет дру гом де ле ги ра ном европ ском ту жи о цу у ис тој др жа ви чла ни ци 
или да сâм спро ве де ис тра гу (члан 13 став 3 Уред бе). 

36 Co ninsx, op.cit, 32.
37 Do u ble-ha t  при ступ по да зу ме ва да де ле ги ра ни европ ски ту жи лац за др жа ва ста тус 

у окви ру на ци о нал ног си сте ма кри вич ног пра во су ђа и исто вре ме но је део ЕЈТ-а, што би 
тре ба ло да до при не се од ре ђе ном при бли жа ва њу у ис тра зи кри вич них де ла из над ле жно сти 
ЕЈТ-а и кри вич ном го ње њу учи ни ла ца у др жа ва ма чла ни ца ма, од но сно да је ова ко уста но-
вље на по де ла над ле жно сти нај бо ља га ран ци ја ин те гра ци је де ле га та ЕЈТ-а у на ци о нал ни 
си стем. Вид. Li ge ti, Weyem bergh, op.cit., 58.

38 Де ле ги ра не европ ске ту жи о це ко је су пред ло жи ле др жа ве чла ни це име ну је Ко ле-
ги јум (на ман дат од пет го ди на ко ји се мо же об на вља ти), а на пред лог глав ног европ ског 
ту жи о ца, уко ли ко се ра ди о ли ци ма чи ја не за ви сност се мо же до ве сти у пи та ње, ко ји по се-
ду ју по треб не ква ли фи ка ци је и ре ле вант но прак тич но ис ку ство сте че но у на ци о нал ним 
прав ним си сте ми ма. Да љи усло ви и по сту пак име но ва ња и раз ре ше ња де ле ги ра ног европ-
ског ту жи о ца утвр ђе ни су чла ном 17 Уред бе.
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у кон крет ним пред ме ти ма, у име, по смер ни ца ма и упут стви ма ЕЈТ-а (од-
но сно стал ног ве ћа и над зор ног европ ског ту жи о ца). На и ме, де ле ги ра ни 
европ ски ту жи о ци у име ЕЈТ-а де лу ју у сво јим др жа ва ма чла ни ца ма, уз 
по себ на овла шће ња и по ло жај ко ји су им до де ље ни, под усло ви ма утвр ђе ним 
у Уред би. То зна чи да над ле жност, овла шће ња и од го вор ност не цр пе из на-
ци о нал них про пи са, не го из над ле жно сти, овла шће ња и од го вор но сти ЕЈТ-а.39 
Сход но то ме, де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци од го вор ни су за ис тра ге и кри-
вич но го ње ње у пред ме ти ма ко је су ини ци ра ли, ко ји су им до де ље ни или 
ко ји су пре у зе ли ко ри сте ћи се пра вом на пре у зи ма ње. Та ко ђе, де ле ги ра ни 
европ ски ту жи о ци су од го вор ни за по ди за ње оп ту жни ца, и овла шће ни за 
из но ше ње ар гу ме на та у суд ском по ступ ку, уче ство ва ње у при ку пља њу до-
ка за и за под но ше ње до ступ них прав них сред ста ва у скла ду с на ци о нал ним 
пра вом.

Струк ту ра Европ ског јав ног ту жи ла штва40

Ова ко про пи са но, ком плек сно хи је ра хиј ско уре ђе ње је пред мет број них 
кри ти ка, у ко ји ма се из ра жа ва сум ња у бу ду ћу ефи ка сност ра да ЕЈТ-а,41 и 
не на ла зи се оправ да ње за осни ва ње но вог ор га на са огра ни че ним овла шће-
њи ма, ко је под се ћа ви ше на „осна же ни Eu ro just“ не го на јав но ту жи ла штво 
на ни воу Уни је.42 Ме ђу тим, циљ ова ко по ста вље не струк ту ре ни је да се 
ство ри је дан тро ми ор ган упра ве ко ји би са цен трал ног, над на ци о нал ног 
ни воа „упра вљао“ ис тра гом и кри вич ним го ње њем у по је ди нач ним пред-
ме ти ма у др жа ва ма чла ни ца ма. Цен трал на кан це ла ри ја тре ба да обез бе ди 
кон зи стент ну по ли ти ку кри вич ног го ње ња, а стал но ве ће ин тер ве ни са ће у 
кон крет ним слу ча је ви ма са мо ка да је то нео п ход но – у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва и ве ћи ну вре ме на, де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци ће ра ди ти без ика-
квог ме ша ња од стра не Цен трал не кан це ла ри је. Циљ ства ра ња ЕЈТ-а је да 

39 Me ij, op.cit, 108.
40 ГЕТ: глав ни европ ски ту жи лац; ЕТ: европ ски ту жи лац; НЕТ: над зор ни европ ски 

ту жи лац; ДЕТ: де ле ги ра ни европ ски ту жи лац.
41 Вид. J.A.E. Ver va e le, “Qu el sta tut po ur le mi nistère pu blic? Eu ro pean En for ce ment Agen-

ci es in the Area of Fre e dom, Se cu rity and Ju sti ce: the Eu ro just-Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor bi no-
mial”, in: P. Gha leh Mar zban (ed), Qu el les per spec ti ves po ur un Mi nistère Pu blic Eu ropéen . 
Protéger les intérêts fi nan ci ers et fon da men ta ux de l’U nion, Pa ris 2010, 193. Осим то га, ука зу је 
се на то да је Ко ле ги јум у Eu ro just-у, до при нео не фи ка сном функ ци о ни са њу ове аген ци је, и 
да по сто ји бо ја зан да ће исто до го ди ти и у ЕЈТ. Вид. P. Je ney, The fu tu re of Eu ro just, Study for 
the Eu ro pean Par li a ment’s Com mit tee on Ci vil Li ber ti es, Ju sti ce and Ho me Af fa irs, 2012, 37.

42 М. Ca i a ni el lo, “Dum Ro mae (et Bruc sel lae) Con su li tur… So me Con si de ra ti ons on the 
Ta ric co Jud gment and Its Con se qu en ces at Na ti o nal and Eu ro pean Le vel”, Eu ro pean Jo ur nal of 
Cri me, Cri mi nal Law and Cri mi nal Ju sti ce 1/2016, 123-124.
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се обез бе ди по сто ја ње је дин стве ног прав ног про сто ра, у окви ру ког ће де-
ле ги ра ни европ ски ту жи о ци, ко ји има ју кључ ну уло гу, мо ћи да са ра ђу ју у 
пред ме ти ма по во дом кри вич них де ла са еле ме ти ма пре ко гра нич но сти. У 
та квим пред ме ти ма, де ле ги ра ни европ ски ту жи о ци не ће се осла ња ти на 
ин стру мен те са рад ње ко ји се за сни ва ју на уза јам ном при зна ва њу од лу ка, 
не го ће се обра ти ти де ле ги ра ном европ ском ту жи о цу у дру гој др жа ви чла-
ни ци у ко јој је по треб но да се спро ве ду по је ди не рад ње, ко ји ће та ко и по-
сту па ти, у име ЕЈТ-а.43

5. ЗА КЉУ ЧАК

По тре ба за за шти том фи нан сиј ских ин те ре са Уни је по сто ји од ње ног 
осни ва ња. Ови ин те ре си шти ти ли су се ин кри ми ни са њем од ре ђе них по на-
ша ња као кри вич них де ла у кри вич но ма те ри јал ним про пи си ма др жа ва чла-
ни ца. Уко ли ко је би ло по тре бе да се по је ди не про це сне рад ње пре ду зму у 
дру гој др жа ви чла ни ци, над ле жним др жав ним ор га ни ма су би ли на рас по-
ла га њу ин стру мен ти са рад ње у кри вич ним ства ри ма (на ро чи то ме ха ни зми 
ко ји се за сни ва ју на уза јам ном при зна ва њу од лу ка). Ме ђу тим, за шти та пу тем 
над на ци о нал них прав них про пи са и де ло ва њем над на ци о нал них ор га на 
на мет ну ла се као нео п ход ност, на ро чи то у ко мли ко ва ним слу ча је ви ма са 
из ра же ном пре ко гра нич ном ди мен зи јом, јер се у овим слу ча је ви ма са рад ња 
из ме ђу над ле жних др жав них ор га на др жа ва чла ни ца по ка за ла као не до вољ-
но ефи ка сна, а де ло ва ње ин сти ту ци ја и кан це ла ри ја на ни воу Уни је као 
нео д го ва ра ју ће. 

Осни ва ње Европ ског јав ног ту жи ла штва, као над на ци о нал ног ор га на, 
ра ди за шти те фи нан сиј ских ин те ре са Европ ске уни је је ду ги низ го ди на 
пред мет ин те ре со ва ња у оп штој, на уч ној и струч ној јав но сти. На ро чи то се 
рас пра ва ља ло о ускла ђе но сти ре ше ња у Уред би (ра ни је, пред ло гу Уред бе) 
у окви ри ма кри вич ног пра ва ЕУ са по сто је ћим си сте мом кри вич ног пра во-
су ђа у др жа ва ма чла ни ца ма. 

Да би Европ ско јав но ту жи ла штво ефи ка сно де ло ва ло, би ло је по треб-
но де таљ но утвр ди ти ор га ни за ци ју, ја сну по де лу над ле жно сти из ме ђу ње га 
и на ци о нал них др жав них ор га на и про пи са ти пре ци зна пра ви ла по сту па ња, 
што је до не кле учи ње но Уред бом. Европ ском јав ном ту жи ла штву да то је овла-
шће ње да ау то ном но до но си од лу ке о по кре та њу ис тра ге, по ди за њу оп ту жног 
ак та и вр ше њу функ ци је кри вич ног го ње ња за кри вич на де ла из ње го ве над-
ле жно сти, при че му ће ове од лу ке оба ве зи ва ти на ци о нал не др жав не ор га не. 

43 G. Kes sler, „The EP PO’s con tri bu tion to the pro tec tion of the EU fi nan cial in te rests“, in: 
C. No wak, The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce and na ti o nal aut ho ri ti es, Mi lan 2016, 5.
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Као пр ви ор ган Европ ске уни је ко ји је над ле жан за до но ше ње од лу ка у од-
но су на по је дин це у осе тљи вом по љу кри вич ног пра ва, осни ва ње Европ ског 
јав ног ту жи ла штва пред ста вља зна ча јан тре ну так у исто ри ји кри вич ног 
пра ва Уни је. Ме ђу тим, струч не и на уч не ана ли зе ис ти чу да овај, по тен ци јал-
но ре во лу ци о нар ни ко рак са со бом но си при лич но ком пли ко ва не и да ле ко-
се жне по сле ди це, услед че га је спор но да ли ће и у ко јој ме ри је дан над на-
ци о нал ни ор ган, са та ко пред ви ђе ном ор га ни за ци јом и над ле жно сти ма, 
до при не ти су зби ја њу кри вич них де ла ко ја штет но ути чу на фи нан сиј ске 
ин те ре се Уни је. 

Иа ко се оче ку је да ће де ло ва ње ЕЈТ до при не ти ства ра њу је дин стве ног 
прав ног си сте ма, ко ји ће би ти ефи ка сни ји и де ло твор ни ји од по сто је ћег, 
фраг мен ти са ног си сте ма (ис тра га и кри вич но го ње ње у ис кљу чи вој над ле-
жно сти др жа ва чла ни ца, уз ко ри шће ње ме ха ни за ма уза јам ног при зна ва ња 
од лу ка), пи та ње је у ко јој ме ри се тај циљ мо же оства ри ти про пи си ва њем 
овла шће ња ЕЈТ кроз ком би на ци ју ми ни мал них пра ви ла у Уред би и од ре да-
ба на ци о нал них про пи са, на ко је Уред ба упу ћу је.

Без об зи ра на ре ше ња у Уред би, успех Европ ског јав ног ту жи ла штва у 
оства ри ва њу пред ви ђе них за да та ка у ве ли кој ме ри за ви си ће и да ље од уза-
јам ног по ве ре ња из ме ђу др жа ва чла ни ца, с јед не стра не, и ње го ве спо соб-
но сти да као са мо стал ни ор ган Уни је, у од но су на ин сти ту ци је и аген ци је 
Уни је и др жав не ор га не др жа ва чла ни ца, де лу је у окви ру јед ног ко хе рент ног 
прав ног си сте ма, с дру ге стра не.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ

Bi e hler A. et al, Cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial in te rests of the Com mu nity 
and the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor – Analysis of the Eu ro pean 
Com mis sion’s Green Pa per, Lu xem bo urg 2002, http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /
Reg Da ta/etu des/etu des/join/2003/319291/DG-4-JOIN_ET(2003) - 319291_EN.
pdf;

Бу гар ски T., М. Пи са рић, „Уре ђе ње пра ва на од бра ну у пра ву Европ ске Уни је“, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2017, 1409-1439;

Ca i a ni el lo M., “Dum Ro mae (et Bruc sel lae) Con su li tur… So me Con si de ra ti ons on 
the Ta ric co Jud gment and Its Con se qu en ces at Na ti o nal and Eu ro pean Le vel”, 
Eu ro pean Jo ur nal of Cri me, Cri mi nal Law and Cri mi nal Ju sti ce 1/2016, 123-124;

Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti es, De ci sion of 28 April 1999 esta blis hing 
the Eu ro pean An ti-fraud Of fi ce (OLAF), OJ L316/20, 31.5.1999, https://eur-lex.
eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:31999D0352& from=EN;

Co ninsx M., „The Eu ro pean Com mis si on’s Le gi sla ti ve Pro po sal: An Over vi ew of Its 
Main Cha rac te ri stics“, in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu-
ro pean Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, 
Ha gue 2015;



33

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2019

Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union, OJ C 
326, 26.10.2012, 47–390, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF 
/?uri =CE LEX:12012E/TX T&from=EN;

Co un cil Act of 26 July 1995 dra wing up the Con ven tion on the pro tec tion of the Eu-
ro pean Com mu ni ti es’ fi nan cial in te rests, Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Com-
mu ni ti es, C 316, 27.11.1995, 48-58, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /HTML/?uri=CE LEX:31995F1127(03)&from=EN;

Co un cil De ci sion 2002/187/JHA of 28 Fe bru ary 2002 set ting up Eu ro just with a vi ew 
to re in fo r cing the fight aga inst se ri o us cri me, OJ L 63, 6.3.2002, 1–13, https://
eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX: 32002D0187-
&from=en;

Co un cil Re gu la tion (EU) 2017/1939 of 12 Oc to ber 2017 im ple men ting en han ced co-
o pe ra tion on the esta blis hment of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce (‘the 
EP PO’), OJ L 283, 31.10.2017, 1–71, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /PDF /?uri =CE LEX:32017R1939&from=EN. 

Del mas-Marty M., Cor pus Ju ris in tro du cing Pe nal Pro vi si ons for the Pur po se of the 
Fi nan cial In te rests of the Eu ro pean Union, Pa ris 1997;

Di rec ti ve (EU) 2017/1371 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 5 July 2017 
on the fight aga inst fraud to the Union’s fi nan cial in te rests by me ans of cri mi nal 
law, OJ L 198, 28.7.2017, p. 29–41, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /HTML/?uri=CE LEX:32017L1371&from=EN;

Eu ro pean Com mis sion Staff wor king do cu ment, Exe cu ti ve sum mary of the Im pact 
as ses sment Ac com panyin g the do cu ment Pro po sal for a Co un cil Re gu la tion on 
the esta blis hment of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce /* SWD/2013/0275 
fi nal */, 17.07.2013, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri = 
CE LEX:52013SC 0275&from=en;

Eu ro pean Com mis sion Staff wor king do cu ment, Im pact as ses sment ac com panyin g 
the pro po sal for a Co un cil re gu la tion on the esta blis hment of the Eu ro pean 
Pu blic Pro se cu tor, Do cu ment SWD 274 fi nal, 2003, http://ec.eu ro pa.eu /ju sti ce/
new sro om/cri mi nal/news/130717_en.htm;

Eu ro pean Com mis sion, Pro po sal for a Co un cil Re gu la tion on the esta blis hment of 
the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor, Do cu ment COM (2013) 534 fi nal of 17 July 
2013, http://ec.eu ro pa.eu /ju sti ce/new sro om/cri mi nal/news/130717_en.htm;

Fol low-up Re port on the Green Pa per on cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial 
in te rests of the Com mu nity and the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor, 
COM (2003) 128 fi nal, 19.03.2003, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /PDF /?uri =CE LEX:52003DC 0128&from=en;

Green pa per on cri mi nal-law  pro tec tion of the fi nan cial in te rests of the Com mu nity 
and the esta blis hment of a Eu ro pean Pro se cu tor/* COM/2001/0715 fi nal */, 
11.12.2001, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX: 
52001DC 0715&from=EN;

Je ney P., The fu tu re of Eu ro just, Study for the Eu ro pean Par li a ment’s Com mit tee on 
Ci vil Li ber ti es, Ju sti ce and Ho me Af fa irs, 2012;

Kes sler G., „The EP PO’s con tri bu tion to the pro tec tion of the EU fi nan cial in te rests“, 
in: C. No wak (ed.), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce and na ti o nal aut-
ho ri ti es, Mi lan 2016;



34

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Др Ми ла на М. Пи са рић, Осни ва ње и ор га ни за ци ја... (стр. 17–35)

Li ge ti K., A. Weyem bergh, „The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce: Cer tain Con-
sti tu ti o nal Is su es“, in: L.H. Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean 
Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015;

Loh se K., „The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor: Is su es of Con fer ral, Sub si di a rity and 
Pro por ti o na lity“, in: L.H. Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean 
Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015;

Me ij A., „So me ex plo ra ti ons in to the EP PO’s Ad mi ni stra ti ve struc tu re and Ju di cial 
Re vi ew“, in: L.H.Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds), The Eu ro pean Pu blic 
Pro se cu tor Of fi ce: An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015;

Met-Do me sti ci A., „The EP PO at the Eu ro pean Le vel: In sti tu ti o nal Layout and Con-
se qu en ces on the Links with the Na ti o nal Le vel”, in: in: C. No wak (ed.), The 
Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce and na ti o nal aut ho ri ti es, Mi lan 2016;

Пи са рић M., „Сло бод но кре та ње“до ка за у кри вич ном по ступ ку“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду 2/2016, 147-170;

Pro po sal for a Di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on the Fight 
aga inst Fraud to the Union’s fi nan cial in te rests by me ans of cri mi nal law/* 
COM/2012/0363 fi nal – 2012/0193 (COD) */, 11.07.2012, https://eur-lex.eu ro pa.
eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:52012PC 0363&from=EN;

Pro po sal for a Re gu la tion of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on the Eu-
ro pean Union Agency for Cri mi nal Ju sti ce Co o pe ra tion (Eu ro just)/* COM/2013/ 
0535 fi nal – 2013/0256 (COD) */, 17.07.2013, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con-
tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:52013PC 0535&from=EN;

Re gu la tion (EU) 2016/794 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 11 May 
2016 on the Eu ro pean Union Agency for Law En for ce ment Co o pe ra tion (Eu ro pol) 
and re pla cing and re pe a ling Co un cil De ci si ons 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 
2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA, OJ L135/53, 24.5.2016, https://
eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX: 32016R0794&from 
=EN;

Re gu la tion (EU) 2018/1727 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 14 No-
vem ber 2018 on the Eu ro pean Union Agency for Cri mi nal Ju sti ce Co o pe ra tion 
(Eu ro just), and re pla cing and re pe a ling Co un cil De ci sion 2002/187/JHA, OJ L 295, 
21.11.2018, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX: 
32018R1727&from=en;

Rhe in bay S., Die Er ric htung ei ner Europäischen Sta at san waltschaft, Fre i burg 2014;
Smul ders B., „Is the Com mis sion Pro po sal for a Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce 

Ba sed on a Har mo ni o us In ter pre ta tion of Ar tic les 85 and 86 TFEU?“ In: L.H. 
Er ke lens, A.W.H. Me ij, M. Paw lik (eds.), The Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor Of fi ce: 
An Ex ten ded Arm or a Two-he a ded Dra gon?, Ha gue 2015.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2019

35

Ta tja na D. Bu gar ski, Ph.D., Full Pro fes sor 
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad
T.Bu gar ski@pf.un s.ac .rs 

Mi la na M. Pi sa rić, As si stant with Ph.D. 
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad
M.Pi sa ric@pf.un s.ac .rs 

EstablishmentandOrganisation
oftheEuropeanPublicProsecutor’soffice

Abstract: As the Eu ro pean Union lo ses a sig ni fi cant part of the fi nan cial 
re so ur ces per year due to the cri mi nal of fen se of fraud and si mi lar cri mi nal of fen ses 
com mit ted aga inst fi nan cial in te rests of the Union, the re has been a pre sump tion 
that a body com pe tent for in ve sti ga tion of such il le gal con duct and cri mi nal 
pro se cu tion of of fen ders sho uld be esta blis hed at su pra na ti o nal le vel. For this re a son, 
the Com mis sion of the Eu ro pean Union pre sen ted the Pro po sal for the Esta blis hment 
of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce as a body aut ho ri zed to in ve sti ga te 
cri mi nal of fen ses af fec ting the fi nan cial in te rests of the Eu ro pean Union and to 
cri mi na li ze the per pe tra tors of the se of fen ses. Fol lo wing the mul ti-an nual ne go-
ti a ti ons bet we en the mem ber sta tes and the in sti tu ti ons of the Union and the 
adap ta tion of the ini tial text, Re gu la tionim ple men ting en han ced co o pe ra tion on 
the esta blis hment of the Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s was adop ted in Oc to ber 2017. 
As the first Eu ro pean Union body com pe tent to ma ke de ci si ons in re la tion to in di-
vi du als in the sen si ti ve fi eld of cri mi nal law, the esta blis hment of the Eu ro pean 
Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce con sti tu tes a sig ni fi cant mo ment in the hi story of the 
cri mi nal law of the Union. Ho we ver, ex pert and sci en ti fic analyzes po int out that 
this po ten ti ally re vo lu ti o nary step car ri es with it qu i te com pli ca ted and far-re ac hing 
con se qu en ces, and it is con tro ver sial whet her and to what ex tent such a su pra-
na ti o nal body, with such a pre di ca ted struc tu re and com pe ten ces, will con tri bu-
te to the sup pres sion of cri mi nal of fen ses af fect the fi nan cial in te rests of the Union.

Keywords: Eu ro pean Union, Eu ro pean Union’s fi nan cial in te rests, Eu ro pean 
Union cri mi nal law, Pu blic Pro se cu tor’s Of fi ce, Eu ro pean Pu blic Pro se cu tor’s 
Of fi ce.
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