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МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ПРУМ СКОГ ОКВИ РА  
ЗА РАЗ МЕ НУ ПО ДА ТА КА*

Сажетак: На ни воу Европ ске уни је је ра ди уна пре ђе ња са рад ње из ме ђу 
над ле жних ор га на др жа ва чла ни ца раз ра ђен ме ха ни зам раз ме не по да та ка за 
по тре бе кри вич ног по ступ ка. Ме ђу еле мен ти ма тог ме ха ни зма су ин стру-
мен ти ство ре ни прум ским од лу ка ма из 2008. го ди не. Им пле мен та ци јом ових 
од лу ка до не кле су укло ње не ба ри је ре за пре ко гра нич но кре та ње по је ди них 
ка те го ри ја ин фор ма ци ја, та ко што над ле жни ор га ни јед не др жа ве чла ни це 
омо гу ћа ва ју над ле жним ор га ни ма дру ге др жа ве чла ни це да при сту пе и пре-
тра же од ре ђе не ба зе по да та ка. Иа ко се прум ски оквир сма тра успе шним 
ин стру мен том по ли циј ске са рад ње, вре ме ном је уо че но не ко ли ко бит них пре-
пре ка ко је оме та ју бла го вре ме ну и не сме та ну раз ме ну по да та ка и ти ме утичу 
на ефи ка сност ис тра га. У ра ду се раз ма тра ну жност и усме ре ност ре ви зи-
је прум ског окви ра у ци љу мо дер ни за ци је ин стру ме на та за раз ме ну по да та ка.

Кључнеречи: по ли циј ска са рад ња, раз ме на по да та ка, Европ ска уни ја, 
кри вич ни по сту пак.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

От кри ва ње и до ка зи ва ње кри вич них де ла су ак тив но сти ко је се за сни-
ва ју на ин фор ма ци ја ма, па њи хо ва успе шност за ви си од то га да ли и у ко јој 

* 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 2021, 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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ме ри ор га ни по ступ ка има ју брз, пра во вре мен и јед но ста ван, за ко ном овла-
шћен при ступ ре ле вант ним по да ци ма. По тре ба са са рад њом над ле жних 
ор га на, а на ро чи то раз ме ном по да та ка, од у век је по сто ја ла и у окви ру гра-
ни ца на ци о нал не др жа ве и у пре ко гра нич ном кон тек сту. С об зи ром на то да 
са вре ме не ин фор ма ци о не тех но ло ги је пру жа ју мо гућ ност при ку пља ња, ком-
би но ва ња и раз ме не по да та ка нео ме та но и бла го вре ме но, би ло би нео прав да-
но да се над ле жним ор га ни ма не омо гу ћи ко ри шће ње ових пред но сти. Због 
све га на ве де ног, на ни воу Европ ске уни је се де лу је у прав цу уна пре ђе ња 
опе ра тив не по ли циј ске са рад ње из ме ђу над ле жних ор га на др жа ва чла ни ца, 
са по себ ним на гла ском на омо гу ћа ва ње олак ша не раз ме не по да та ка. Ле ги-
сла тив на над ле жност у овој обла сти за сни ва се на чла ну 87(2)(а) УФЕУ, који 
пред ви ђа ус по ста вља ње ме ха ни за ма за при ку пља ње, чу ва ње, да љу об ра ду, 
ана ли зу и раз ме ну ре ле вант них по да та ка. Вре ме ном је осми шљен прав ни 
оквир за об ра ду по да та ка, раз ра ђен у два ко ло се ка: ус по ста вља ње цен тра-
ли зо ва них ин фор ма ци о них си сте ма (укљу чу ју ћи Шен ген ски ин фор ма ци о ни 
си стем1 и Европ ски ин фор ма ци о ни си стем о кри вич ној еви ден ци ји2), с јед-
не стра не, и уна пре ђе ње раз ме не по да та ка из ме ђу ор га на др жа ва чла ни ца. 
Ме ђу ин стру мен ти ма за уна пре ђе ње раз ме не по да та ка у окви ру по ли циј ске 
са рад ње је и прум ски оквир, ус по ста вљен 2008, ко ји је од по себ ног зна ча ја 
за су прот ста вља ње те о ри зму и пре ко гра нич ном кри ми на лу. 

2. ПРУМ СКИ ОКВИР

По ла зе ћи од прет по став ке да ће уки да ње кон тро ле уну тра шњих гра-
ни ца и сло бод но кре та ње љу ди до ве сти до то га да ће се из вр ши о ци кри вич-
них де ла та ко ђе сло бод но кре та ти, и да је ну жна по ја ча на са рад ња из ме ђу 
на ци о нал них над ле жних ор га на, се дам др жа ва чла ни ца3 је ма ја 2005. за кљу-
чи ло Прум ску кон вен ци ју о уна пре ђе њу пре ко гра нич не са рад ње.4 Иа ко је 
би ло пред ви ђе но да се у ро ку од три го ди не од ње ног сту па ња на сна гу под-
не се пред лог да се Кон вен ци ја укљу чи у прав ни оквир ЕУ, већ 2007. Са вет 

1 The Schen gen In for ma tion System: SIS
2 The Eu ro pean Cri mi nal Re cord In for ma tion System: EC RIS, и EC RIS-TC N за др жа вља-

не др жа ва ко је ни су чла ни це ЕУ.
3 Кон вен ци ји су се мо гле при дру жи ти и дру ге др жа ве чла ни це. Из ме ђу 2007. и 2008. 

Бу гар ска, Пор ту гал, Швед ска, Грч ка, Фин ска, Ма ђар ска, Ита ли ја, Ру му ни ја, Сло вач ка и 
Сло ве ни ја су ра ти фи ко ва ле или при сту пи ле Кон вен ци ји.

4 Con ven tion bet we en the King dom of Bel gi um, the Fe de ral Re pu blic of Ger many, the King-
dom of Spain, The French Re pu blic, the Grand Duchy of Lu xem bo urg, the King dom of the Net-
her lands and the Re pu blic of Au stria on the step ping up of cross-bor der co o pe ra tion, par ti cu larly 
in com ba ting ter ro rism, cross-bor der cri me and il le gal mi gra tion, 27 May 2005, https://da ta.con-
si li um.eu ro pa.eu /do c/do cu ment/ST -10900-2005-INIT/en/pdf. 
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за пра во су ђе и уну тра шње по сло ве (Ju sti ce and Ho me Af fa irs: JHA) од лу чио 
је да ве ћи ну де ло ва Кон вен ци је, ко ји се од но се на по ли циј ску и пра во суд ну 
са рад њу у кри вич ним ства ри ма, ин те гри ше у прав ни оквир ЕУ,5 па су 2008. 
усво је не тзв. прум ске од лу ке: Од лу ка 2008/615 о уна пре ђе њу пре ко гра нич-
не са ра да ње, на ро чи то у су прот ста вља њу те о ри зму и пре ко гра нич ном кри-
ми на лу6 и Од лу ка 2008/616 о им пле мен та ци ји Од лу ке 2008/615.7 

2.1. Прум ске од лу ке

Прум ским од лу ка ма ство рен је оквир ко ји пред ста вља де цен тра ли зо-
ва ну мре жу за раз ме ну ин фор ма ци ја, са ста вље ну од на ци о нал них ба за пода-
та ка ко је су ме ђу соб но по ве за не. На и ме, др жа ве чла ни це су овим од лу ка ма 
оба ве за не да на на ци о нал ном ни воу ус по ста ве 1) ба зу по да та ка о ДНК ана-
ли зи, 2) ба зу дак ти ло скоп ских по да та ка, и 3) ба зу по да та ка о ре ги стра ци ји 
во зи ла. Та ко ђе, др жа ве чла ни це су оба ве за не да обез бе де до ступ ност ових 
ка те го ри ја по да та ка из на ци о нал них ба за, од но сно да до зво ле ау то мат ску 
пре тра гу пре ко од ре ђе них на ци о нал них кон такт них та ча ка, у окви ру ко јих 
се мо гу упо ре ђи ва ти по да ци у по је ди нач ним слу ча је ви ма, а све у скла ду са 
зах те вом на ци о нал ног про пи са др жа ве ко ја је зах тев упу ти ла.8

Прум ски оквир за ау то ма ти зо ва ну пре тра гу и раз ме ну по да та ка омо-
гу ћа ва др жа ви чла ни ци да тра жи по дат ке о ДНК ана ли зи, дак ти ло скоп ске 
по дат ке и по дат ке о ре ги стра ци ји во зи ла у на ци о нал ним ба за ма по да та ка 
дру гих др жа ва чла ни ца. Ме ха ни зам се од ви ја у два ко ра ка. У окви ру пр вог 
ко ра ка ау то мат ски се раз ме њу ју од ре ђе не ка те го ри је по да та ка. Нај пре се 
пре тра жу ју и упо ре ђу ју по да ци, че му сле ди оба ве ште ње о по гот ку/ не ма по-
гот ка (hit/no hit), од но сно про на ђе ни су/ни су про на ђе ни по ду дар ни ску по ви 
по да та ка. У слу ча ју по гот ка, сле ди ау то ма ти зо ва на ис по ру ка ре зул та та пре-
тра ге. Док се у по гле ду по да та ка о ре ги стра ци ји во зи ла до дат ни по да ци 
до ста вља ју од мах по „по гот ку“, у по гле ду по да та ка о ДНК ана ли зи и дак-
ти ло скоп ских по да та ка, по „по гот ку“ се ша љу са мо од ре ђе ни ре фе рент ни 

5 Ви ше о то ме вид. М. Пи са рић, „Уна пре ђе ње раз ме не по да та ка у окви ру пре ко гра-
нич не по ли циј ске и пра во суд не са рад ње у кри вич ним ства ри ма на ни воу Европ ске уни је 
– „Прум ски про цес“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2010, 562-563.

6 Co un cil De ci sion 2008/615/JHA of 23 Ju ne 2008 on the step ping up of cross-bor der co o-
pe ra tion, par ti cu larly in com ba ting ter ro rism and cross-bor der cri me, OJ L 210, 6.8.2008, p. 1–11, 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce lex%3A32008D0615. 

7 Co un cil De ci sion 2008/616/JHA of 23 Ju ne 2008 on the im ple men ta tion of De ci sion 
2008/615/JHA on the step ping up of cross-bor der co o pe ra tion, par ti cu larly in com ba ting ter ro rism 
and cross-bor der cri me, OJ L 210, 6.8.2008, p. 12–72, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/en/
TXT /?uri =CE LEX:32008D0616. 

8 Ви ше о то ме, вид. Т. Bu gar ski, „Raz me na po da ta ka i in for ma ci ja u ve zi sa DNK pro fi li-
ma kao vid pre ko gra nič ne sa rad nje dr ža va u bor bi pro tiv kri mi na li te ta“, Har mo ni za ci ja srp skog i 
ma đar skog pra va sa pra vom Evrop ske uni je, vol. 3, No vi Sad, 2015, 836.
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по да ци. На и ме, с об зи ром на то да се ра ди о по себ ним ка те го ри ја ма по да та-
ка о лич но сти, на кон што „по го дак“ бу де по твр ђен, та ко што струч но ли це 
ве ри фи ку је по ду дар не ску по ве по да та ка, др жа ви у чи јој ба зи је по твр ђен 
по го дак се упу ћу је зах тев за до ста вља ње по да та ка о лич но сти и по да та ка у 
ве зи са кон крет ним слу ча јем.9 Дру гим ре чи ма, ак ти ви ра ју се тра ди ци о нал-
ни ка на ли уза јам не прав не по мо ћи, но они тех нич ки ни су део прум ског 
ре жи ма, јер је да ља раз ме на до ступ них по да та ка о лич но сти ре гу ли са на 
на ци о нал ним пра вом за мо ље не др жа ве чла ни це.

По ред то га, Од лу ка 2008/615/ЈХА про пи су је пра ви ла о до ста вља њу 
по да та ка о лич но сти и дру гих по да та ка у слу ча ју ма сов них до га ђа ја са пре-
ко гра нич ном ди мен зи јом (По гла вље 3), као и за по тре бе спре ча ва ње те ро-
ри зма (По гла вље 4). Пред ви ђе на су и пра ви ла о дру гим об ли ци ма са рад ње, 
као што су за јед нич ке опе ра ци је или по моћ у слу ча је ви ма ма сов них оку пља-
ња, ка та стро фа и те шких не сре ћа (По гла вље 5). Та ко ђе, утвр ђен је низ пра-
ви ла о за шти ти по да та ка (По гла вље 6). Ме ђу њи ма је и пра ви ло да је об ра да 
по да та ка о лич но сти у др жа ви ко ја је упу ти ла зах тев до зво ље на ис кљу чи во 
у свр хе за ко је су по да ци до ста вље ни, а да сва ка об ра да у дру ге свр хе мо ра 
би ти пред мет прет ход ног одо бре ња др жа ве чла ни це ко јој је зах тев упу ћен. 
Та ко ђе, про пи са на су и пра ви ла ко ја се од но се на тач ност, ре ле вант ност и 
пе ри од чу ва ња по да та ка, укљу чу ју ћи мо гућ но сти ис пра вља ња или бри са ња 
тих по да та ка. У Од лу ци су са др жа на и пра ви ла о пра ви ма по је ди на ца, ме-
ђу тим, у вре ме ње ног усва ја ња не до ста јао је прав ни оквир за об ра ду по да-
та ка у свр ху ис тра ге, јер Оквир на од лу ка о за шти ти по да та ка о лич но сти у 
окви ру по ли циј ске и пра во суд не са рад ње још ни је би ла усво је на.10

Од др жа ва чла ни ца се оче ки ва ло да им пле мен ти ра ју прум ске од лу ке у 
две фа зе: рок за тран спо зи ци ју пра ви ла о до ста вља њу ин фор ма ци ја у ве зи 
са ма сов ним до га ђа ји ма и спре ча ва њу те ро ри сти зма и пра ви ла о за шти ти 
по да та ка био је 26. ав густ 2009, док је у по гле ду од ре да ба о ау то ма ти зо ва ној 
пре тра зи ДНК про фи ла, дак ти ло скоп ских по да та ка и по да та ка о ре ги стра-
ци ји во зи ла рок био 26. ав густ 2011. го ди не. 

По ред то га, др жа ве чла ни це би ле су у оба ве зи да ис пу не фор мал не 
зах те ве. На и ме, да би др жа ва мо гла да за поч не са ау то ма ти зо ва ним пре тра-
жи ва њем и да зах те ва да јој се до ста вља ју по да ци би ло је по треб но пред у-
зе ти низ ко ра ка: (а) члан 25(2) Од лу ке 2008/615 пред ви ђа да се од ред бе о 
за шти ти по да та ка (По гла вље 6) мо ра ју прет ход но спро ве сти у на ци о нал ном 

9 V. To om, R. Gra nja, A. Lud wig, „The Prüm De ci si ons as an Aspi ra ti o nal re gi me: Re vi e-
wing a De ca de of Cross-Bor der Ex chan ge and Com pa ri son of Fo ren sic DNA Da ta“, Fo ren sic 
Sci en ce In ter na ti o nal: Ge ne tics 4/2019, 51.

10 Co un cil Fra me work De ci sion 2008/977/JHA of 27 No vem ber 2008 on the pro tec tion of per-
so nal da ta pro ces sed in the fra me work of po li ce and ju di cial co o pe ra tion in cri mi nal mat ters, OJ L350/60, 
30.12.2008, p. 60–71, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce lex% 3A32008F0977. 
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за ко ну; (б) пре ма чла ну 20 Од лу ке 2008/616 др жа ва тре ба да про ђе про це-
ду ру ева лу а ци је, ко ја се са сто ји од по пу ња ва ња упит ни ка у ве зи са ка те го-
ри јом по да та ка, пи лот те сти ра ње и ева лу а ци о ну по се ту, на кон че га се Са ве ту 
под но си ева лу а ци о ни из ве штај, ко ји, на кон кон сул та ци ја са Па ра ла мен том, 
до но си од лу ку на осно ву ко је до тич на др жа ва чла ни ца мо же да за поч не опе-
ра тив ну раз ме ну по да та ка.

2.2. Им пле мен та ци ја

Им пле мен та ци ја прум ских од лу ка је би ла пра ће на од ре ђе ним ком пли-
ка ци ја ма. На и ме, да би др жа ве чла ни це мо гле дру гим др жа ва ма чла ни ца ма 
да учи не до ступ ним по дат ке ускла ди ште не у на ци о нал ним ба за ма по да та ка, 
прет ход но су мо ра ле да има ју ус по ста вље не та кве ба зе, што ни је био слу чај 
у свим др жа ва ма. Због то га је им пле мен та ци ја прум ских од лу ка зах те ва ла 
ус по ста вља ње на ци о нал них ба за по да та ка, што је би ло усло вље но до но ше њем 
по треб них про пи са у др жа ва ма чла ни ца ма. Ка ко су ове ба зе по да та ка пред мет 
уре ђе ња на ци о нал ног за ко на, њи хо ва основ на пра ви ла се зна чај но раз ли кују.

Им пле мен та ци ја прум ских од лу ка је раз ма тра на у ви ше на вра та у по-
след њих не ко ли ко го ди на. У Из ве шта ју о им пле мен та ци ји из 2012. Ко ми сија 
је на гла си ла зна чај ау то ма ти зо ва не пре тра ге по да та ка у на ци о нал ним ба за-
ма, а као кључ ни про блем пре по зна ла је не до ста так јед но о бра зних пра ви ла 
про це ду ре на кон „по гот ка“ као ре зул та та пре тра ге.11 Сам про цес им пле мен-
та ци је је те као при лич но спо ро, а ка шње ња се мо гу при пи са ти раз ли чи тим 
фак то ри ма, пр вен стве но фи нан сиј ским и тех нич ким по те шко ћа ма.12 По во-
дом не по што ва ња оба ве за из прум ских од лу ка Ко ми си ја је 2017. у окви ру 
про це ду ра због не по што ва ња оба ве за утвр ђе них из во ри ма пра ва ЕУ чак 
упу ти ла зах тев за зва нич на оба ве ште ња у не ко ли ко др жа ва чла ни ца (Хр-
ват ска, Ир ска и Ита ли ја, Грч ка и Пор ту га ли ја).13 

Сре ди ном 2020. Са вет је из нео Са оп ште ње о им пле мен та ци ји од ре да ба 
прум ских од лу ка у де лу о раз ме ни по да та ка,14 у ком је утвр ђе но да је ве ћи-

11 Eu ro pean Com mis sion, Re port from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment and the 
Co un cil on the im ple men ta tion of Co un cil De ci sion 2008/615/JHA of 23 Ju ne 2008 on the step ping 
up of cross-bor der co o pe ra tion, par ti cu larly in com ba ting ter ro rism and cross-bor der cri me (the 
‘Prüm De ci sion’) COM(2012) 732 fi nal, 7.12.2012, https://eur-lex.eu ro pa.eu /Le xU ri Serv/Le xU ri-
Serv.do ?ur i=CO M:2012:0732:FI N:EN :PD F, 7. 

12 Ви ше о то ме, вид. F. San tos, Over vi ew of the im ple men ta tion of the Prüm De ci si ons, 
2016, https://eg.uc.pt/han dle/10316/41091?mo de=full, 8.

13 Вид. Eu ro pean Com mis sion, Ninth pro gress re port to wards an ef fec ti ve and ge nu i ne Se-
cu rity Union, COM (2017) 407 fi nal, 26.7.2017, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /
PDF /?uri =CE LEX:52017DC 0407&from=LV, 9. 

14 Co un cil of the Eu ro pean Union, Com mu ni ca tion from the Ge ne ral Sec re ta ri at of the Co-
un cil to Wor king Party on JHA In for ma tion Ex chan ge (IXIM) REV 5197/1/20 on im ple men ta tion 
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на др жа ва чла ни ца опе ра тив на и омо гу ћа ва ау то ма ти зо ва но пре тра жи ва ње 
по да та ка о ДНК ана ли зи, оти сци ма пр сти ју и ре ги стра ци ји во зи ла. Ипак, 
уо че не су од ре ђе не мањ ка во сти у им пле мен та ци ји. 

Што се ти че по да та ка о ДНК ана ли зи, у Грч кој и Ита ли ји још увек није 
у функ ци ји опе ра тив на ба за по да та ка, иа ко су од го ва ра ју ћи софт ве ри ин-
ста ли ра ни.15 Шта ви ше, ме ђу 25 опе ра тив них др жа ва, сте пен по ве за но сти 
зна чај но ва ри ра – Хо лан ди ја раз ме њу је ДНК по дат ке са 24 др жа ве чла ни це, 
Бу гар ска са 12, Ве ли ка Бри та ни ја са де вет, Дан ска са се дам, а Ир ска са све га 
две др жа ве чла ни це. При мет не су раз ли ке и у по гле ду ка те го ри је по да та ка 
ко ји ма др жа ве јед на дру гој омо гу ћа ва ју при ступ у свр ху ис тра ге кри вич них 
де ла: све др жа ве до зво ља ва ју пре тра гу свих тра го ва кри вич ног де ла по хра-
ње них у на ци о нал ној ба зи по да та ка, док у по гле ду осу ђе них и осум њи че них 
ли ца по сто ји не ко ли ко из у зе та ка; 18 од 29 др жа ва до зво ља ва при ступ по да-
ци ма о ДНК ана ли зи ко ји се ти чу не и ден ти фи ко ва них људ ских оста та ка; 16 
14 др жа ва до зво ља ва при ступ ба за ма по да та ка о ДНК ана ли зи не и ден ти фи-
ко ва них и не ста лих ли ца. Као др жа ве са нај по вољ ни јим прав ним окви ром 
за раз ме ну ових по да та ка пре по зна те су Мал та, Сло вач ка и Че шка, док у 
Не мач кој, Ир ској, Грч кој, Лук сем бур гу, Пор ту га лу, Фин ској и Швед ској 
над ле жни ор га ни има ју огра ни че но пра во да ко ри сте прум ски оквир. 

Што се ти че им пле мен та ци је пра ви ла о ау то ма ти зо ва ним пре тра га ма 
у ба зи дак ти ло скоп ских по да та ка, Грч ка, Ита ли ја, Хр ват ска и Ве ли ка Бри-
та ни ја не до зво ља ва ју ни ти тра же раз ме ну по да та ка (при че му су Грч ка и 
Хр ват ска још увек у фа зи те сти ра ња). Ме ђу др жа ва ма ко је су по ста ле опе-
ра тив не при сту на су од сту па ња у по ве зи ва њу слич на они ма уо че ним у ве зи 
са по да ци ма о ДНК ана ли зи. Иа ко је ве ћи на др жа ва чла ни ца по ве за на са око 
20 дру гих, Ле то ни ја је по ве за на са де вет, Швед ска са пет а Ир ска са са мо 
две др жа ве чла ни це.17 Бел ги ја је, пак, опе ра тив на са де вет др жа ва у по гле ду 
до ла зних и од ла зних зах те ва, али при ма зах те ве за пре тра гу из још 12 др-
жа ва.18 У свим др жа ва ма од ре ђен је мак си ма лан број зах те ва за пре тра жи-
ва ње на днев ном ни воу. Што се ти че ка те го ри је по да та ка, пре тра жи ва ње 
по да та ка о оти сци ма пр сти ју осу ђе них и осум њи че них ли ца, и тра го ва па-
пи лар них ли ни ја про на ђе них на ли цу ме ста до зво ље но је у го то во свим 
др жа ва ма, са из у зе та ком Пољ ске и Сло ве ни је. 19 Око по ло ви не др жа ва чла-
ни ца омо гу ћа ва пре тра гу ба за дак ти ло скоп ских по да та ка иден ти фи ко ва них 

of the pro vi si ons on in for ma tion ex chan ge of the “Prüm de ci si ons, 25.6.2020, https://da ta.con si li-
um.eu ro pa.eu /do c/do cu ment/ST -5197-2020-RE V-1/en /pd f. 

15 Co un cil, op.cit, 20.
16 Co un cil, op.cit, 21.
17 Co un cil, op.cit, 23-24, 26.
18 Co un cil, op.cit, 22.
19 Co un cil, op.cit, 28.
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људ ских оста та ка, док је ау то ма ти зо ва на пре тра га оти са ка пр сти ју не ста лих 
ли ца омо гу ће на у све га се дам др жа ва.20

У по гле ду им пле мен та ци је пра ви ла о раз ме ни по да та ка о ре ги стра ци-
ји во зи ла, Грч ка, Ита ли ја и УК ни су опе ра тив не.

Чла ном 36(4) Од лу ке 2008/615 пред ви ђе но је да ће Ко ми си ја, на кон им-
пле мен та ци је прум ских од лу ка на на ци о нал ном ни воу од стра не свих др-
жа ва чла ни ца, раз мо три ти пре по ру ке за да љи раз вој ин стру мен та по ли циј-
ске са рад ње. Иа ко и де вет го ди на на кон ис те ка ро ка на ве де ног у Од лу ци 
2008/615, им пле мен та ци ја још увек ни је у пот пу но сти за вр ше на, по кре нут 
је про цес ре ви зи је прум ског окви ра. 

3. РЕ ВИ ЗИ ЈА ПРУМ СКОГ ОКВИ РА

По след њих не ко ли ко го ди на се ја сно ука зу је на ну жност мо дер ни за ци-
је прум ског окви ра (Next Ge ne ra tion Prüm). С об зи ром на то да се ле ги сла-
тив не ме ре о по ли циј ској са рад њи усва ја ју у скла ду са аген дом ин сти ту ци-
ја ЕУ, оправ да ње и сми сао ре фор ме прум ског окви ра тре ба по сма тра ти у 
јед ном ши рем ко тек сту. У сре ди шту ове аген де су стра те ги је уну тра шње 
без бед но сти Уни је. По ла за ћи од стра ге ги ја за пе ри од 2010-2014 и за пе ри од 
2015-2020, у ко ји ма се, ме ђу при о ри те ти ма, пре по зна је уна пре ђе ње раз ме не 
ин фор ма ци ја и опе ра тив не са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца у су прот ста-
вља њу те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу, Ко ми си ја је и у Стра те ги ји 
из ју ла 2020. ука за ла на по тре бу мо дер ни за ци је прум ских од лу ка, до во де ћи 
је у ве зу са тех но ло шким и фо рен зич ким раз во јем и раз во јем у обла сти за-
шти те по да та ка о лич но сти и из ме ње ним опе ра тив ним зах те ви ма.21 

3.1. Про цес

Ток ле ги сла тив не ак ци је на ре фор ми прум ског окви ра пр вен стве но је 
од ре ђен Ма пом за уна пре ђе ње раз ме не и упра вља ња по да ци ма и пре ко гра-
нич ну раз ме ну по да та ка, укљу чу ју ћи ин тер о пе ра бил ност си сте ма, ко ју је 
Са вет усво јио 6. ју ла 2016. го ди не.22 У овом до ку мен ту пред ви ђе не су крат-

20 Ibi dem. 
21 Eu ro pean Com mis sion, Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a-

ment, the Eu ro pean Co un cil, the Co un cil, the Eu ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee and the 
Com mit tee of the Re gi ons on the EU Se cu rity Union Stra tegy, COM(2020) 605 fi nal, 24.7.2020, 
https://ec.eu ro pa.eu /in fo/si tes/de fa ult/fi les/com mu ni ca tion-eu-se cu rity-union-stra tegy.pdf, 28. 

22 Co un cil of the Eu ro pean Union, Ro ad map to en han ce in for ma tion ex chan ge and in for ma tion 
ma na ge ment in clu ding in ter o pe ra bi lity so lu ti ons in the Ju sti ce and Ho me Af fa irs area, Do cu ment 
9368/1/16 REV 1, 6.6.2016, https://da ta.con si li um.eu ro pa.eu /do c/do cu ment/ST -9368-2016-RE V-1/
en /pd f. 



836

Та тја на Д. Бу гар ски, Ми ла на М. Пи са рић, Мо дер ни за ци ја прум ског окви ра... (стр. 829–850)

ко роч не и сред ње роч не ме ре и ду го роч на ори јен та ци ја ка уна пре ђе њу упра-
вља ња и раз ме не по да та ка у обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва, 
ме ђу ко ји ма је и прум ски оквир. За оства ри ва ње овог ци ља пла ни ра но је 
пре по зна ва ње кључ них пре пре ка за пот пу но ко ри шће ње ин стру ме на та из 
прум ских од лу ка и њи хо во пре ва зи ла же ње, као и раз ма тра ње мо гућ но сти 
укљу чи ва ња Евро по ла у прум ски оквир.23

Кон крет на ини ци ја ти ва да се раз мо три раз вој сле де ће ге не ра ци је прум-
ског окви ра по кре ну та је ју ла 2018, ка да је Са вет из нео За кључ ке о им пле мен-
та ци ји прум ских од лу ка де сет го ди на на кон њи хо вог усва ја ња.24 Ис так нув ши 
да су ау то ма ти зо ва на пре тра га и по ре ђе ње ДНК про фи ла, дак ти ло скоп ских 
по да та ка и по да та ка о ре ги стра ци ји во зи ла, као и дру ги об ли ци са рад ње 
(за јед нич ке опе ра ци је, за јед нич ке ис тра жни ти мо ви и по моћ у ве зи са ма-
сов ним оку пља њи ма, ка та стро фа ма и озбиљ ним не сре ћа ма) од су штин ског 
зна ча ја за бор бу про тив те ро ри зма и пре ко гра нич ног кри ми на ла, Са вет је 
по звао др жа ве чла ни це ко је још ни су опе ра тив не да по кре ну не ре ше не про-
це ду ре ева лу а ци је што је пре мо гу ће, а др жа ве ко је су опе ра тив не да на ста-
ве са ши ре њем ме ђу соб не опе ра тив не по ве за но сти и да у ве ћој ме ри ко ри сте 
ала те из прум ских од лу ка за ау то ма ти зо ва ну раз ме ну по да та ка, као и дру ге 
об ли ке са рад ње. Исто вре ме но, Са вет је по звао Ко ми си ју да на кон пот пу не 
им пле мен та ци је прум ских од лу ка од стра не свих др жа ва чла ни ца раз мо три 
ре ви зи ју ових од лу ка, у сми слу про ши ре ња по ља при ме не и оса вре ме њи ва-
ња по треб них тех нич ких и прав них зах те ва. 25

Спе ци јал ни ко ми тет за те о ри зам је 21. но вем бра 2018. Европ ском пар ла-
мен ту упу тио Из ве штај о на ла зи ма и пре по ру ка ма,26 ко ји је Пар ла мент усвојио 
ре зо лу ци јом у де цем бру 2018. го ди не.27 У овом Из ве шта ју је ука за но на по-
тре бу уна пре ђе ња са рад ње и раз ме не по да та ка из ме ђу др жа ва чла ни ца у спре-
ча ва њу, от кри ва њу и до ка зи ва њу те о ри зма, с по себ ним на гла ском на ну жност 
ре ви зи је по сто је ћих прав них ин стру ме на та, на ро чи то прум ских од лу ка.28

По ла зе ћи од на ве де них ин ци ја ти ва, Ко ми си ја је у но вем бру 2018. по-
кре ну ла про цес из ра де сту ди је из во дљи во сти о бу дућ но сти прум ског окви ра. 
У том ци љу пла ни ра на је про це на тех нич ких, опе ра тив них и прав них зах те-

23 Ibi dem, 27.
24 Co un cil of the Eu ro pean Union, Co un cil Con clu si ons on the im ple men ta tion of the “Prüm 

De ci si ons” ten years af ter the ir adop tion, Do cu ment 11227/18, 18.7.2018, https://da ta.con si li um.
eu ro pa.eu /do c/do cu ment/ST -11227-2018-INIT/en/pdf. 

25 Ibi dem, 5. 
26 Spe cial Com mit tee on Ter ro rism, Re port on fin dings and re com men da ti ons of the Spe cial 

Com mit tee on Ter ro rism (2018/2044(INI)), 21.11.2018, https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /do ceo/
do cu ment/A-8-2018-0374_EN .html. 

27 Eu ro pean Par li a ment, Re so lu tion of 12 De cem ber 2018 on fin dings and re com men da ti ons 
of the Spe cial Com mit tee on Ter ro rism (2018/2044(INI)), OJ C 388, 13.11.2020, p. 42–83, https://
eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =CE LEX:52018IP 0512. 

28 Ibi dem, 49. 
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ва за из ме ну тех нич ке ар хи тек ту ре, по бољ ша ње раз ме не по да та ка о лич но сти 
и по да та ка у ве зи са кон крет ним слу ча јем а на кон што пре тра га у си сте му 
ре зул ти ра „по гот ком“, укљу чи ва ње до дат них ка те го ри ја по да та ка и уна пре-
ђе ње по сто је ће об ра де по да та ка, као и по ве зи ва ње прум ског си сте ма са дру гим 
цен трал ним ба за ма по да та ка у ЕУ и ин тер о пе ра бил ним ре ше њи ма. Ра ди ре-
а ли за ци је ових ци ље ва у ок тор бу 2019. фор ми ра не су че ти ри фо ку сне гру пе 
са за дат ком да по мог ну Ко ми си ји у из ра ди сту ди је из во дљи во сти та ко што 
ће утвр ди ти на ко ји на чин и у ком прав цу је по треб но да ље да се раз ви ја ју 
по сто је ћи ме ха ни зми раз ме не по да та ка. Три гру пе су се фо ку си ра ле на ти-
по ве по да та ка ко ји су већ раз ме њу ју, док је ана ли за по тре бе за раз ме ном 
по да та ка из си сте ма за пре по зна ва ње ли ца би ла по ве ре на че твр тој гру пи.29 

Иа ко је би ло пла ни ра но да Ко ми си ја из не се ле ги сла тив ни пред лог у 
дру гом квар та лу 2021, то у вре ме пи са ња ра да још увек ни је би ло учи ње но. 
Ипак, узи ма ју ћи у об зир све на ве де но, не спор но је да ће ре ви зи ја у ци љу 
мо дер ни за ци је прум ског окви ра усле ди ти у ско ри је вре ме, а обри си прав ца 
и оби ма ре ви зи је на слу ћу ју су у до вољ ној ме ри да би би ли пред мет ана ли зе.

Пра вац ре фор ме прум ског окви ра од ре ђен је у три до ку мен та Ко ми си-
је из 2020. го ди не:

1) У Сту ди ји из во дљи во сти о по бољ ша њу раз ме не по да та ка у скла ду 
са прум ским од лу ка ма, об ја вље ној у ма ју 2020, пре по зна ти су од ре ђе ни не-
до ста ци а по том су пред ло же не оп ци је осми шље не да би се ти не до ста ци 
пре ва зи шли и да би се у прум ски оквир укљу чи ла но ва ре ше ња, усло вље на 
про ме на ма у тех но ло шком окру же њу, а са ци љем мак си ми зи ра ња пер фор-
ман си прум ског окви ра.30 

2) Ко ми си ја је ју на 2020. об ја ви ла ре зул та те про це не ускла ђе но сти прав-
них ин стру ме на та из не ка да шњег Тре ћег сту ба са пра ви ли ма о за шти ти 
по да та ка о лич но сти из Ди рек ти ве 62(6),31 а ме ђу де сет ин стру ме на та ко је 
је по треб но ре ви ди ра ти у том сми слу на ла зе се и прум ске од лу ке.32

29 Co un cil, Do cu ment 13356/19 (30 Oc to ber 2019, not pu blicly ava i la ble), на ве де но пре ма 
N. Va vo u la, Po li ce In for ma tion Ex chan ge, 2020, https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /Reg Da ta/etu des/
STUD/2020/658542/IPOL_STU(2020)658542_EN.pdf, 25.

30 Eu ro pean Com mis sion, Study on the Fe a si bi lity of Im pro ving In for ma tion Ex chan ge un-
der the Prüm De ci si ons, 25.5. 2020, https://op.eu ro pa.eu /en /pu bli ca tion-de tail/-/pu bli ca tion/6c877a 
2a-9ef 7-11ea -9d2d-01aa 75ed 71a1/lan gu a ge-en/for mat-PDF /so ur ce-130489216. У да љем тек сту: 
Eu ro pean Com mis sion, Study on the Fe a si bi lity.

31 Di rec ti ve (EU) 2016/680 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 27 April 2016 
on the pro tec tion of na tu ral per sons with re gard to the pro ces sing of per so nal da ta by com pe tent 
aut ho ri ti es for the pur po ses of the pre ven tion, in ve sti ga tion, de tec tion or pro se cu tion of cri mi nal 
of fen ces or the exe cu ti on of cri mi nal pe nal ti es, and on the free mo ve ment of such da ta, and re pe-
a ling Co un cil Fra me work De ci sion 2008/977/JHA, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131), https://eur-lex.
eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce lex%3A32016L0680. 

32 Eu ro pean Com mis sion, Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment 
and the Co un cil Way for ward on alig ning the for mer Third pil lar ac qu is with da ta pro tec tion ru les, 
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3) Као део ле ги сла тив не ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње ау то ма ти зо ва не 
раз ме не по да та ка у прум ском окви ру Ко ми си ја је ав гу ста 2020. об ја ви ла 
Пу то каз за ком би но ва ну ева у ла ци ју и По чет ну про це ну ути ца ја, 33 у ко јој су 
утвр ђе ни не до ста ци прум ског окви ра у све тлу опе ра тив ног, тех но ло шког, 
фо рен зич ког раз во ја и раз во ја пра ви ла о за шти ти по да та ка.34 

3.2. Пра вац

У По чет ној про це ни ути ца ја се ис ти че да се прум ски оквир сма тра 
успе шним ин стру мен том ЕУ за са рад њу из ме ђу над ле жних ор га на, ко ји је 
до при нео от кри ва њу и до ка зи ва њу мно гих кри вич них де ла. Ипак, по сто ји 
не ко ли ко пре пре ка ко је оме та ју бла го вре ме ну и не сме та ну раз ме ну по да та-
ка у окви ру прум ског окви ра и ти ме ути чу на ефи ка сност ис тра ге као и на 
ус по ста вља ње мо гу ћих пре ко гра нич них ве за:35

1) Не е фи ка сност про це ду ра на кон „по гот ка“: С об зи ром на то да се ау тома-
ти зо ва не пре тра ге по да та ка о ДНК ана ли зи и дак ти ло скоп ских по да та ка 
у на ци о нал ним ба за ма по да та ка за сни ва ју са мо на ре фе рент ним по да ци-
ма из ко јих се ли це на ко ји се по да так од но си не мо же ди рект но иден ти-
фи ко ва ти, не го је на кон што струч но ли це по твр ди “по го дак“ нео п ход но 
да ље по дат ке зах те ва ти у скла ду са ва же ћим на ци о нал ним пра ви ли ма 
ко је се у знат ној ме ри раз ли ку ју, да љи по сту пак раз ме не по да та ка о „по-
го ци ма“ је ве о ма не у јед на чен од др жа ве до др жа ве. Услед то га, при мет на 
је не за не мар љи ва фраг мен ти ра ност у по гле ду ко ри шће них ка на ла са рад-
ње, про це ду ра, те про пи са них ску по ва по да та ка и вре мен ских огра ни-
че ња. Та ко ђе, раз ли ке у ци ље ви ма и на чи ну са рад ње из ме ђу по ли циј ских 
и пра во суд них ор га на мо же пред ста вља ти пре пре ку пра во вре ме ној и 
ефи ка сној раз ме ни по да тка за по тре бе кри вич ног по ступ ка, јер се по ли-
циј ска са рад ња за сни ва на нај ве ћем сте пе ну при сту па до ступ ним по да-
ци ма за по тре бе ок три ва ња и до ка зи ва ња, али и спре ча ва ња кри вич них 
де ла, док је пра во суд на са рад ња ре стрик тив ни ја и спо ри ја.36

COM(2020) 262 fi nal, 24.6.2020, https://eur-lex.eu ro pa.eu /re so ur ce.html?uri=cel lar:c835f51d-
b6d5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&for mat=PDF , 8. 

33 Eu ro pean Com mis sion, Com bi ned Eva lu a tion Ro ad map/In cep tion Im pact As ses sment, 
Stren gthe ning the au to ma ted da ta ex chan ge un der the Prüm fra me work, Ref. Ares(2020)4214748, 
11.8.2020, https://ec.eu ro pa.eu /in fo/la w/bet ter-re gu la tion/ha ve-you r-sa y/ini ti a ti ves/12563-Stren-
gthe ning-the-au to ma ted-da ta-ex chan ge-un der-th e-Prum-fra me work_en. У да љем тек сту: Eu ro-
pean Com mis sion, Com bi ned Eva lu a tion Ro ad map/In cep tion Im pact As ses sment.

34 Ви ше о из не тим ста во ви ма и ре зул та ти ма кон сул та ци ја, вид. Con tri bu ti ons to the 
con sul ta tion, https://ec.eu ro pa.eu /in fo/la w/bet ter-re gu la tion/ha ve-you r-sa y/ini ti a ti ves/12563-Stren-
gthe ning-the-au to ma ted-da ta-ex chan ge-un der-th e-Prum-fra me work/pu blic-con sul ta tion_en. 

35 Eu ro pean Com mis sion, Com bi ned Eva lu a tion Ro ad map/In cep tion Im pact As ses sment, 2-3.
36 S. Ma tos, „Pri vacy and da ta pro tec tion in the sur ve il lan ce so ci ety: The ca se of the Prüm 

system“, Jo ur nal of Fo ren sic and Le gal Me di ci ne 6/2019, 158. 
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2) По те шко ће у пре ко гра нич ној раз ме ни дру гих ка те го ри ја по да та ка – 
Прум ски оквир не омо гу ћа ва ау то ма ти зо ва но пре тра жи ва ње и упо ре-
ђи ва ње по је ди них ка те го ри ја по да та ка, ко ји се тре нут но раз ме њу ју 
пу тем не до вољ но ефи ка сних и ду го трај них тра ди ци о нал них ка на ла 
са рад ње, као што су по да ци из по ли циј ских еви ден ци ја или по да ци о 
во зач ким до зво ла ма. По ред то га, ван прум ског окви ра су и дру ге, за 
ис тра гу зна чај не, ка те го ри је по да та ка ко ји се при ку пља ју то ком ис тра-
га а не мо гу се по ре ди ти и де ли ти због не до стат ка тех нич ких ре ше ња, 
као што су фо то гра фи је осум њи че них и осу ђе них ли ца или ба ли стич-
ки по да ци. 

3) Ком плек сна тех нич ка ар хи тек ту ра – Прум ски оквир је де цен тра ли зо-
ва на мре жа би ла те рал них ве за из ме ђу на ци о нал них ба за по да та ка др-
жа ва чла ни ца без цен трал них ком по нен ти на ни воу ЕУ, што зна чи да 
сва ка др жа ва чла ни ца тре ба да ус по ста ви 27 ве за у од но су на сва ку 
ка те го ри ју по да та ка. Ис пу ња ва ње ова ко по ста вље ног зах те ва је тех-
нич ки ком плек сно и из и ску је зна чај не фи нан сиј ске и људ ске ре сур се. 
Као ре зул тат то га, од мо гу ћих ко нек ци ја, ус по ста вље но је све га 61% 
по ве за но сти у од но су на по дат ке о ДНК ана ли зи, 57% у од но су дак ти-
ло скоп ске по дат ке и 79% у од но су на по дат ке о ре ги стра ци ји во зи ла. 

4) Из о ста нак си стем ске раз ме не по да та ка из ме ђу др жа ва чла ни ца и Евро-
по ла – Иа ко је то ком го ди на по ве ћа на по ве за ност из ме ђу Евро по ла, као 
кључ не тач ке за раз ме ну по да та ка о пре ко гра нич ном и ор га ни зо ва ном 
кри ми на лу, и цен тра ли зо ва них ин фо р ма ци о них си сте ма ЕУ за без бед-
ност, упра вља ње гра ни ца ма и ми гра ци ја ма, зна ча јан део раз ме не по да-
та ка се и да ље се од ви ја пу тем де цен тра ли зо ва них мре жа, као што је 
прум ски оквир. 

5) Не е фи ка сност у тре нут ној ау то ма ти зо ва ној раз ме ни по да та ка – Иа ко 
прум ске од лу ке са др же де таљ на пра ви ла о укљу чи ва њу и по ду да ра њу, 
тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма упи та, без бед но сним ме ра ма, ко му ни ка-
ци ји итд, не ка од ових пра ви ла су за ста ре ла, услед зна чај ног ин фор маци-
о ног и фо рен зич ког раз во ја. По ред то га, по сто је не за не мар љи ве раз ли ке 
у по гле ду мо гућ но сти упо тре бе прум ског окви ра за пре тра гу по да та ка 
о не ста лим ли ци ма и не и ден ти фи ко ва ним људ ским оста та ци ма. 

6) За ста ре ли оквир за шти те по да та ка о лич но сти – Иа ко Прум ске од лу ке 
са др же пра ви ла о за шти ти по да та ка о лич но сти, ова пра ви ла су за ста-
ре ла и ни су у скла ду са зах те ви ма у сми слу ва же ћег ре жи ма за шти те 
по да та ка. 
Ра ди пре ва зи ла же ња ових не до ста та ка у Сту ди ји из во дљо во сти о уна-

пре ђе њу раз ме не ин фор ма ци ја пред ло же не су из ме не прум ског окви ра у пет 
кључ них обла сти: 

1. Уна пре ђе ње ау то ма ти зо ва не пре тра ге по да та ка, што под ра зу ме ва:
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а) Про ши ри ва ње по ља при ме не прум ског окви ра, омо гу ћа ва њем пре-
тра ге по да та ка о не ста лим ли ци ма, не и ден ти фи ко ва ним пре ми ну лим ли ци ма 
и људ ским оста ци ма: 

Да би се пре ва зи шла рас цеп ка ност прав ног окви ра на ни воу др жа ва 
чла ни ца и да би се омо гу ћио ре ци про ци тет, пред ла же се про ши ре ње ма те-
ри јал ног и пер со нал ног по ља при ме не прум ских од лу ка, ства ра њем осно ва 
за пре тра гу по да та ка од зна ча ја за по тра гу за не ста лим ли ци ма и иден ти фи-
ко ва ње пре ми ну лих ли ца и људ ских оста та ка, чак и у слу ча ју да не по сто ји 
ди рект на ве за са кон крет ном ис тра гом. 

Тре нут но је ма те ри јал ни об у хват прум ских од лу ка по ста вљен та ко да 
се ау то мат ска пре тра га по да та ка до зво ља ва са мо у свр ху спре ча ва ња и ис-
тра ге кри вич них де ла, на ро чи то те ро ри зма и пре ко гра нич ног кри ми на ла. 
Про ши ри ва њем ма те ри јал ног по ља при ме не прум ских од лу ка др жа ве би 
би ле оба ве за не да из ме не за ко но дав ство у сми слу да се та кви по да ци нај пре 
мо ра ју при ку пља ти и чу ва ти у на ци о нал ним ба за ма а по том и да се мо гу 
ау то мат ски пре тра жи ва ти од стра не над ле жних ор га на дру ге др жа ве чла ни це. 

Укљу чи ва ње по да та ка о ДНК ана ли зи и дак ти ло скоп ских по да та ка не-
ста лих ли ца би би ло про ши ре но пер со нал но по ље при ме не прум ског окви ра. 
У том сми слу, нео п ход не су до дат не ме ре за шти те ове ка те го ри је по да та ка, 
у по гле ду пе ри о да за др жа ва ња по да та ка и овла шће ња над ле жних ор га на да 
ини ци ра ју пре тра гу, као и раз два ја ње ме ха ни за ма об ра де и пре тра ге ових 
по да та ка у од но су на ка те го ри ју осум њи че них и осу ђе них ли ца.37

б) По бољ ша ња у по гле ду ка те го ри ја по да та ка ко је се тре нут но раз ме-
њу ју, што зах те ва ре фор му тех нич ких зах те ва за раз ме ну би о ме триј ских 
по да та ка, у ви ду усва ја ња тех нич ких стан дар да за раз ме ну, као и од ре ђе на 
при ла го ђа ва ња у по гле ду све три ка те го ри је по да та ка: 

У Сту ди ји се раз ма тра ју про ме не по треб не у ци љу по бољ ша ња ефи ка-
сно сти дак ти ло скоп ских по да та ка кроз стан дар ди за ци ју ква ли те та сли ке 
оти ска пр ста,38 те по ве ћа ње ми ни мал ног пра га (тј. бро ја ло ку са) за по ду да-
ра ње ДНК про фи ла, ка ко би се сма њио број ла жних по зи тив них ре зул та та.39 
У по гле ду по да та ка о ре ги стра ци ји во зи ла, пред ла же се низ про ме на ра ди 
по бољ ша ња ефи ка сно сти про це са пре тра ге и раз ме не ин фор ма ци ја. Пред-
ло же но је да, уме сто оба ве зног на во ђе ња др жа ве по ре кла ре ги стар ских та бли-
ца, овај фил тер пре тра ге бу де оп ци о ни, ка ко би др жа ве чла ни це мо гле да 
тра же по ду да ра ња у свим на ци о нал ним ба за ма по да та ка. С об зи ром на то 
да и по да ци о во зи лу пред ста вља ју по дат ке о лич но сти у ме ри у ко јој во де 
ка иден ти фи ка ци ји фи зич ког ли ца, у ци љу по што ва ња прин ци па ми ни ми-

37 Eu ro pean Com mis sion, Study on the Fe a si bi lity, 22
38 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 35
39 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 36-37
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за ци је по да та ка са мо основ ни скуп по да та ка (ре ги стр ска та бли ца, по ре кло, 
мар ка, мо дел и бо ја во зи ла) тре ба да бу ду обез бе ђе ни, ка ко би се иден ти фи-
ко ва ло од го ва ра ју ће во зи ло. Та ко ђе, у Сту ди ји из во дљи во сти се пред ла же 
раз ви ја ње ин дек са ко ји би са др жао све пре тра ге по во зи лу, ко ји би по стао 
до сту пан др жа ва ма чла ни ца ма, на ко ји на чин би се ство рио про ак тив ни ји 
алат за ис тра гу. С тим у ве зи по треб но је раз мо три ти нај пре нео п ход ност 
ус по ста вља ња ин дек са, а по том и еле мен те ко ји би ли укљу че ни за иден ти-
фи ка ци ју во зи ла, пе ри од за др жа ва ња, усло ве за при ступ, во ђе ње еви ден ци-
је ко ри шће ња ин дек са и са др жа ја ком би се омо гу ћио при ступ. Та ко ђе, раз-
ма тра на је мо гућ ност пре тра ге свих во зи ла ре ги стро ва них на јед но ли це, 
као и пре тра ге по бо ји во зи ла и ки ло ме тра жи.40

2. Уна пре ђе ње про це ду ре на кон по гот ка, та ко што би се из ме ђу по гот-
ка и упу ћи ва ња зах те ва за пру жа ње уза јам не прав не по мо ћи пред ви део је дан 
ме ђу ко рак. У окви ру тог ме ђу ко ра ка би, по ау то ма ти зму, огра ни че ни основ-
ни скуп по да та ка био обез бе ђен по „по гот ку“, али са мо у по гле ду дак ти ло-
скоп ских по да та ка и то са мо у слу ча је ви ма пре тра ге са ви со ким сте пе ном 
тач но сти (од но сно ва ли да ци је тач но сти по гот ка), у ко ји ма је мо гућ ност ла-
жног по ду да ра ња ве о ма ма ла.41 

3. Уво ђе ње мо гућ но сти ау то ма ти зо ва не пре тра ге до дат них ка те го ри-
ја по да та ка, као по сле ди ца раз во ја но вих тех но ло ги ја и ис тра жних ала та, 
на ро чи то у по гле ду: 

а) Сли ка ли ца
Укљу чи ва њем пре по зна ва ња ли ца као би о ме триј ског ала та у прум ски 

оквир, др жа ве чла ни це би мо гле да упо ре де сли ке не по зна тих учи ни ла ца 
кри вич них де ла са на ци о нал ним ре фе рент ним ба за ма дру гих др жа ва чла-
ни ца. Ме ђу тим, у др жа ва ма чла ни ца ма тре нут но не по сто је на ци о нал не 
цен трал не ба зе по да та ка са ре фе рент ним сли ка ма или на ци о нал ни софт вер 
за пре по зна ва ње ли ца (иа ко се у по је ди ним др жа ва раз ма тра про цес им пле-
мен та ци је та квих ба за по да та ка и софт ве ра).42 Усва ја њем прав ног окви ра за 
мо дер ни за ци ју прум ских од лу ка др жа ве би се оба ве за ле да при ме њу ју софт-
вер за пре по зна ва ње ли ца и ство ре цен трал ну ба зу по да та ка сли ка ли ца. 
Бу ду ћа пре тра га и раз ме на по да та ка из та квих ба за би би ла ру ко во ђе на 
пра ви ли ма за раз ме ну по сто је ћих би о ме триј ских по да та ка, као и фо рен зич-
ким и тех нич ких зах те ви ма. С об зи ром на то да се ра ди о ка те го ри ји по да-
та ка о лич но сти, у Сту ди ји се ин си сти ра на обез бе ђи ва њу што ви шег ни воа 
ква ли те та сли ка ли ца у на ци о нал ним ба за ма, као и на ме ра ма у ци љу сма-
њи ва ња ри зи ка по гре шног по ду да ра ња.43 

40 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 58
41 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 61-64
42 Co un cil, Do cu ment 13356/19 (n 98) 14.
43 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 150
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б) По да та ка о во зач ким до зво ла ма 
Иа ко се по да ци о во зач ким до зво ла ма раз ме њу ју пу тем RE SPER апли-

ка ци је, ова мо гућ ност ни је пред ви ђе на за по тре бе ис тра ге. Та ко ђе, над ле жни 
ор га ни има ју у ве ћи ни др жа ва при ступ на ци о нал ним ба за ма по да та ка о 
во зач ким до зво ла ма, па је у раз ма тра њу ове мо гућ но сти по треб но прет ход-
но узе ти у об зир ко ли ко др жа ва чла ни ца до зво ља ва та кве пре тра ге, за ко ја 
кри вич на де ла и у ко јој фа зи по ступ ка. 

в) Би о граф ских по да та ка
Раз ма тра се кре и ра ње ин дек сних ба за по да та ка ко је би са др жа ле из во-

де из по ли циј ских еви ден ци ја са псе у до ни ми зо ва ним по да ци ма и по кре та-
ње пре тра га та квог ин дек са на ба зи по гот ка/бе з по го да ка. У том сми слу, 
по треб но је прет ход но утвр ди ти шта се под ра зу ме ва под по ли циј ском еви-
ден ци јом, да ли је нео п ход но ус по ста вља ње та квих на ци о нал них ин дек са и 
да ли би то има ло до дат ну вред ност (има ју ћи у ви ду рад Евро по ла и мо гућ-
но сти Швед ске ини ци ја ти ве), ко је по да ци би би ле укљу че ни у ин декс, ко ји 
би био пе ри од чу ва ња тих по да та ка, у ко је свр хе би се мо гли ко ри сти ти и ко 
би им мо гао при сту пи ти.

4. Уво ђе ње но ве ИТ ар хи тек ту ре, ра ди пре ва зи ла же ња од ре ђе них не-
до ста та ка прум ског окви ра као де цен тра ли зо ва не мре же за пре тра гу и раз-
ме ну по да та ка. Не ра ди се о пот пу ној цен тра ли за ци ји про це са и ства ра њу 
но вог ин фор ма ци о ног си сте ма на ни воу Уни је, не го се раз ма тра им пле мен-
та ци ја цен трал ног ру те ра, пре ко ког би се при ма ли и упу ћи ва ли зах те ви 
из ме ђу др жа ва чла ни ца, уме сто по сто је ћих би ла те рал них аран жма на. На 
тај на чин би ре ви ди ра на ар хи тек ту ра омо гу ћи ла и при ку пља ње ста ти стич-
ких по да та ка о ко ри шће њу прум ског окви ра.44

5. Раз ма тра ње мо гућ но сти по ве зи ва ња прум ског окви ра са ин фор ма-
ци о ним си сте ми ма и дру гим ин тер о пе ра бил ним ре ше њи ма, пре све га са 
Европ ским пор та лом за пре тра гу (the Eu ro pean Se arch Por tal), Евро по лом и 
Ин тер по лом. Ме ђу тим, прет ход но је нео п ход но про це ни ти ускла ђе ност та-
квих пред ло га за прин ци пом ну жно сти и сра змер но сти.45

У По чет ној про це ни ути ца ја Ко ми си ја је ја сно утвр ди ла пра вац ле ги сла-
тив не ин тер вен ци је, ис так нув ши да су ци ље ви ре ви зи је прум ског окви ра 
да се:46

1) убр за и по јед но ста ви раз ме на по да та ка о лич но сти и по да та ка у ве зи са 
слу ча јем на кон што струч на ли ца по твр де „по го дак“
Ра ди оства ре ња овог ци ља мо гу ћа је ле ги сла тив на ин тер вен ци ја у два 

прав ца: (а) усва ја ње стан дар да за скуп по да та ка ко је тре ба да обез бе ди за-

44 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 101
45 Eu ro pean Com mis sion, op.cit, 121-126
46 Eu ro pean Com mis sion, Com bi ned Eva lu a tion Ro ad map/In cep tion Im pact As ses sment, 

3-4. 
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мо ље на др жа ва чла ни ца, вре мен ски оквир и ка нал за пре нос по да та ка на кон 
што др жа ва чла ни ца ко ја је вр ши ла пре тра гу по твр ди „по го дак“, и (б) им-
пле мен та ци ја си стем ског ре ше ња за ис пи ти ва ње и до ста вља ње огра ни че ног 
ску па основ них по да та ка о лич но сти на по лу а у то ма ти зо ва ни на чин, при 
че му се мо гу ћа раз ли чи та тех нич ка ре ше ња и ни вои ускла ђе но сти про це са.

2) омо гу ћи ау то мат ска раз ме на до дат них ка те го ри ја по да та ка ко ји су до-
ступ ни у кри вич ним или дру гим ба за ма по да та ка др жа ва чла ни ца у 
свр ху ис тра ге 
Ра ди оства ре ња овог ци ља мо гу ћа је ле ги сла тив на ин тер вен ци ја у прав цу 

уво ђе ња јед не или не ко ли ко до дат них ка те го ри ја по да та ка у кри ми на ли-
стич ким ба за ма по да та ка др жа ва чла ни ца ко ји би би ли до ступ ни за ау то ма-
ти зо ва ну пре тра гу и по ре ђе ње у окви ру прум ског окви ра: огра ни че ни скуп 
по да та ка о осум њи че ном (нпр. псе у до ни ми зо ва но име, да тум ро ђе ња, ме сто 
ро ђе ња, пол), во зач ке до зво ле, сли ке ли ца, ба ли стич ки по да ци.

3) олак ша им пле мен та ци ја, ко ри шће ње и одр жа ва ње ин фор ма ци о ног си-
сте ма 
Ра ди оства ре ња овог ци ља мо гу ћа је ле ги сла тив на ин тер вен ци ја у два 

прав ца: (а) одр жа ва ње де цен тра ли зо ва не ар хи тек ту ре прум ског окви ра, уз 
им пле мен та ци ју цен трал ног ру те ра, пре ко ког би се др жа ве чла ни це по ве зи-
ва ле (уме сто ус по ста вља ња би ла те рал них ве за за сва ком др жа вом чла ни цом 
по на о соб), и ко ји би пру жао до дат не услу ге на ни воу ЕУ (ста ти сти ка, опе-
ра тив но тех нич ко пра ће ње си сте ма и сл), и (б) раз ви ја ње цен тра ли зо ва не 
ком по нен те за пре тра гу и упо ре ђи ва ње по да та ка, на ко ји на чин би се из бе гла 
по тре ба за раз во јем и одр жа ва њем нео п ход них хар двер ских и софт вер ским 
ком по нен ти у сва кој др жа ви чла ни ци по себ но.

4) омо гу ћи пре тра га и упо ре ђи ва ње по да та ка ко је је Евро пол при мио из 
тре ћих др жа ва 
Ра ди оства ре ња овог ци ља мо гу ћа је ле ги сла тив на ин тер вен ци ја у два 

прав ца: (а) Евро пол би био укљу чен у прум ски оквир у ци љу уна кр сне про-
ве ре по да та ка до би је них од тре ћих др жа ва и ус по ста вља ња ве за из ме ђу 
по да та ка, уз при ме ну стро гих за штит них ме ра ко је би обез бе ди ле да не ће 
би ти да љег пре но са по да та ка тре ћим др жа ва ма, и (б) Евро пол би, по ред 
прет ход но на ве де ног, по хра њи вао по дат ке о „по го ци ма“ ко ји пот па да ју под 
ње гов ман дат и ко ри стио би их за оства ри ва ње за да та ка из свог ман да та у 
сми слу пру жа ња по др шке др жа ва ма чла ни ца ма у бор би про тив пре ко гра-
нич ног кри ми на ла и те ро ри зма.

5) уна пре ди ау то ма ти зо ва на раз ме на по сто је ћих ка те го ри ја по да та ка 
Ра ди оства ре ња овог ци ља мо гу ћа је ле ги сла тив на ин тер вен ци ја у два 

прав ца: (а) кре и ра ње но вог прав ног ин стру мен та ка ко би за ме нио Од лу ку 
2008/616, ка ко би се омо гу ћи ло флек си бил ни је ажу ри ра ње тех нич ких, фо рен-
зич ких и ад ми ни стра тив них стан дар да, и (б) им пле мен та ци ја струк тур не 
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про ме не у по сто је ћој ау то ма ти зо ва ној раз ме ни, кроз про ши ре ње оп се га 
прум ског окви ра, ка ко би се по бољ ша ла ефи ка сност прум ског окви ра (та ко 
што би се омо гу ћи ла пре тра га по да та ка о ДНК про фи ли ма и о дак ти ло скоп-
ским по да ци ма и у по гле ду не ста лих ли ца и не и ден ти фи ко ва них људ ских 
оста та ка, од но сно уве ле би се но ве функ ци о нал но сти (нпр. до да ва ње оп ци-
о них по да та ка о ки ло ме тра жи и бо ји у од го во ру на пре тра гу по да та ка о ре ги-
стра ци ји во зи ла) 

6) обез бе ди ви сок ни во за шти те по да та ка и прум ске од лу ке ускла де се са 
Ди рек ти вом 2016/680
Ра ди оства ре ња овог ци ља, без об зи ра на то да ли ће и у ком прав цу 

од ред бе прум ских од лу ка би ти ме ња не у сми слу прет ход но опи са них мо-
гу ћих ин тер вен ци ја, нео п ход на је из ме на по сто је ћих од ред би о за шти ти 
по да та ка у прум ском окви ру ра ди ускла ђи ва ња са Ди рек ти вом 2016/680.

Опи са не по тен ци јал не ле ги сла тив не ин тер вен ци је су пре ли ми нар не и 
би ће пред мет до дат не про це не ути ца ја, а ис ход та кве ана ли зе мо гао би да 
се са сто ји од ком би на ци је на ве де них оп ци ја. Ипак, мо же се оче ки ва ти да ће 
се ова ко по ста вље ни ци ље ви ја сно од ра зи ти и на са др жај бу ду ћег ле ги сла-
тив ног пред ло га. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

Им пле мен та ци ја прум ских од лу ка тре нут но у за вр шној фа зи, па се 
пла ни ра ре ви зи ја прум ског окви ра, са ци љем про ши ре ња ње го вог оби ма и 
ажу ри ра ња нео п ход них тех нич ких и прав них зах те ва. Раз ма тра ју ћи мо гу ћи 
пра вац ле ги сла тив них ак ци ја, на пр вом ме сту тре ба ука за за ти на то да је 
не спор но да ће се прум ски оквир ре ви ди ра ти ка ко би се ажу ри ра ла пра ви ла 
о за шти ти по да та ка о лич но сти у скла ду са мо дер ни зо ва ним прав ним окви-
ром. У ве зи са мо гу ћим ре фор ма ма прум ског окви ра зна чај но ме сто за у зи ма 
пи та ње основ них пра ва, по себ но пра ва на по што ва ње при ват ног жи во та и 
за шти те лич них по да та ка и за бра не дис кри ми на ци је. Ова пи та ња су са мо у 
ру ди мен тар ном об ли ку ис так ну та у Сту ди ји о из во дљи во сти, па би пре 
усва ја ња ле ги сла тив них пред ло га тре ба ло из вр ши ти про це ну ути ца ја раз-
ли чи тих оп ци ја на основ на пра ва по је ди на ца. У том по гле ду су од по себ не 
ва жно сти прин ци пи ну жно сти и про пор ци о нал но сти, по ла зе ћи од то га да 
про пи си ва ње од ре ђе них ме ра не би тре ба ло да бу де во ђе но са мо мо гућ но-
сти ма ко је ну ди ево лу ци ја ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

Што се ти че укљу чи ва ња до дат них ка те го ри ја по да та ка у прум ски 
оквир, тре ба ло би про це ни ти ка кве су им пли ка ци је ства ра ња ин дек сних 
ба за по да та ка ко је са др же из во де из по ли циј ских еви ден ци ја на при ват ност 
и за шти ту по да та ка, укљу чу ју ћи њи хо ву нео п ход ност и до дат ну вред ност, 
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по себ но има ју ћи у ви ду рад Евро по ла и мо гућ но сти ко је ну ди Швед ска ини-
ци ја ти ва. У по гле ду уво ђе ња ау то ма ти зо ва них пре тра га сли ка ли ца, у евен-
ту ал ној ре ви зи ји мо ра ју се узе ти у об зир им пли ка ци је по основ на људ ска 
пра ва. Ка ко су та кве пре тра ге ком пли ко ва не због не а де кват ног ква ли те та 
сли ка, у бу ду ћи оквир мо ра ју би ти угра ђе не аде кват не ме ре за шти те по да-
та ка та ко да ква ли тет сли ка ли ца бу де до вољ но ви сок да се спре чи ри зик од 
по ве ћа ног ла жног по ду да ра ња. Та ко ђе, спе ци фич не свр хе пре тра жи ва ња 
сли ка ли ца та ко ђе тре ба да бу ду огра ни че не ка ко би се спре чи ла ши ро ка 
прак са над зо ра на на ци о нал ном ни воу. У ве зи са мо гу ћим про ши ри ва њем 
прум ског окви ра у од но су на не ста ла ли ца и не и ден ти фи ко ва на пре ми ну ла 
ли ца ва жно је ис так ну ти да су за об ра ду ових по да та ка у окви ру истог прав-
ног ре жи ма као за раз ме ну по да та ка о осу ђе ним ли ци ма по треб не до дат не 
га ран ци је, пре све га у по гле ду за др жа ва ња тих по да та ка и овла шће ња ор га-
на да по кре ну пре тра ге у ба зи по да та ка. Про на ла же ње не ста лих ли ца и 
иден ти фи ка ци ја пре ми ну лих су ци ље ви ко ји ни су увек по ве за ни са ци ље-
ви ма кри вич ног по ступ ка, па одва ја ње раз ли чи тих ти по ва раз ме не по да та-
ка о не ста лим и пре ми ну лим ли ци ма од оних ко ји се од но се на учи ни о це 
кри вич них де ла тре ба раз мо три ти као оп ци ју. Што се ти че ау то ма ти зо ва ног 
пре тра жи ва ња по да та ка о во зи ли ма, по треб но је на по ме ну ти да све из ме не 
мо ра ју би ти за сно ва не на прин ци пи ма нео п ход но сти, про пор ци о нал но сти 
и ми ни ми за ци је по да та ка. У ве зи са кре и ра њем ин дек са мо ра се узе ти у об зир 
нео п ход ност ње го вог ус по ста вља ња, еле мен те ко је тре ба да укљу чи ти да би 
се иден ти фи ко вао ве о ма огра ни чен бр ој во зи ла, пе ри од за др жа ва ња, усло ве 
за при ступ ин дек су од стра не слу жбе них ли ца, во ђе ње еви ден ци је о ко ри-
шће њу ин дек са и о са др жа ју ко ме је омо гу ћен при ступ.

Оси гу ра ње ви со ког ква ли те та по да та ка тре ба ло би да бу де глав ни 
при о ри тет због опа сно сти од ла жних по зи тив них ре зул та та, по себ но са по-
сте пе ним раз во јем на ци о нал них ба за по да та ка и ве ли ким ко ли чи на ма по-
да та ка ко ји се чу ва ју. Да би се по бољ шао ква ли тет по да та ка о оти сци ма 
пр сти ју нео п ход на је при ме на тех нич ких стан дар да, док у по гле ду ДНК 
по ду да ра ња тре ба раз мо три ти по ве ћа ње бро ја ло ку са. При то ме, оства ља ње 
мо гућ но сти др жа ва ма чла ни ца ма да де фи ни шу дру га чи је усло ве по ду да ра-
ња кроз би ла те рал не спо ра зу ма зах те ва па жљи ву про це ну, из раз ло га што 
би се на тај на чин утвр ђе но пра ви ло учи ни ло не при мен љи вим и са мим тим 
не е фи ка сним. 

Што се ти че по јед но ста вљи ва ња про це ду ре на кон по гот ка, ау то ма ти-
за ци ја зах те ва за пра ће ње и пре у зи ма ње ми ни мал ног ску па по да та ка би ће 
од ве ли ке ко ри сти ис тра жним ор га ни ма, има ју ћи у ви ду да је са рад ња у том 
по гле ду у овом тре нут ку ду го трај на. Ипак, ау то ма ти за ци ју би тре ба ло евен-
ту ал но ре зер ви са ти са мо у слу ча је ви ма ка да је мо гућ ност гре шке мар ги нал-
на. Ме ха ни зам по сту па ња по зах те ву за ме ђу на род ну прав ну по моћ би се 
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мо гао по јед но ста ви ти пред ви ђа њем ро ко ва за по сту па ње по до ла зним зах-
те ви ма, ме ђу тим ко ри сно је омо гу ћи ти др жа ва ма чла ни ца ма дис кре ци о но 
пра во да за др же ма ну ал ну ау то ри за ци ју, у од ре ђе ном огра ни че ном вре мен-
ском окви ру, по себ но у слу ча је ви ма за бри ну то сти да по да ци о лич но сти у 
ба зи по да та ка дру ге др жа ве чла ни це ни су по у зда ни. 

О угра ђи ва њу ре ше ња ин тер о пе ра бил но сти не тре ба од лу чи ва ти пре 
уво ђе ња ин тер о пе ра бил но сти 2023. го ди не и про це не ње не ефи ка сно сти. 
По сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу цен тра ли зо ва них ин фор ма ци о них си сте ма 
и де цен тра ли зо ва них ме ха ни за ма раз ме не, као што је прум ски оквир, као и 
зна чај не раз ли ке из ме ђу на ме не цен тра ли зо ва них ин фор ма ци о них си сте ма 
и мо гућ но сти ко је прум ски оквир ну ди. Тре ба про це ни ти нео п ход ност и 
про пор ци о нал ност омо гу ћа ва ња ин тер о пе ра бил но сти по да та ка у прум ском 
си сте му са дру гим по да ци ма при сут ним у ба за ма по да та ка на ни воу ЕУ, при 
че му тре ба из бе га ва ти мо гу ћа пре кла па ња. Та ко ђе тре ба раз мо три ти да ли 
је цен трал ни прум ски ру тер нео п хо дан ако су би ла те рал не ве зе из ме ђу на-
ци о нал них ба за по да та ка већ у за вр шној фа зи.

Мо гућ ност да се Евро по лу да уло га у прум ском си сте му отва ра низ 
пи та ња као што су за шти та би о ме триј ских по да та ка од стра не Евро по ла и 
по тре ба за огра ни че њи ма за да ље пре но се у тре ће др жа ве. Укљу чи ва ње 
Ин тер по ла као ак те ра прум ског окви ра тре ба да обез бе ди да не до ђе до пре-
но са по да та ка о лич но сти у тре ће зе мље осим уко ли ко Ко ми си ја ни је до не-
ла од лу ку о аде кват но сти (ade qu acy de ci sion) ко јом се обез бе ђу је аде ква тан 
ни во за шти те по да та ка о лич но сти у тој др жа ви. Што се ти че мо гућ но сти 
отва ра ња прум ског окви ра пре ма тре ћим зе мља ма, по себ но пре ма др жа ва-
ма За пад ног Бал ка на, тре ба на гла си ти да се сва ко ау то ма ти зо ва но пре тра-
жи ва ње ба за под та ка мо ра од ви ја ти у скла ду са про пи си ма ЕУ о за шти ти 
по да та ка. Сход но то ме, ова оп ци ја би мо гла би ти мо гу ћа са мо ако по сто ји 
до вољ на ин те гра ци ја и ве за са ЕУ ко ја оси гу ра ва да су по да ци о лич но сти 
за шти ће ни на су штин ски екви ва лен тан на чин. 

Иа ко Од лу ка 2008/616 пред ви ђа пу би ли ко ва ње ста ти стич ких по да-
та ка, те ин фор ма ци је ни су до ступ не јав но сти, па су де ло твор ност и тран-
спа рент ност прум ског окви ра до ве де ни су у пи та ње, што је нео п ход но пре-
ва зи ћи. Та ко ђе, ко ри сно би би ло пред ви де ти оба ве зе из ве шта ва ња о упо тре би 
прум ског окви ра.

По ред свих ових раз ма тра ња, не сме се из гу би ти из ви да и чи ње ни ца 
да им пле мен та ци ја ипак још увек ни је у поп ту но сти спро ве де на у свим држа-
ва ма чла ни ца ма, а да сте пен по ве за но сти из ме ђу опе ра тив них др жа ва чла-
ни ца зна чај но ва ри ра. Та ко ђе, прум ски оквир укљу чен је ac qu is ЕУ без де-
мо крат ске кон тро ле Европ ског пар ла мен та и без суд ске кон тро ле од стра не 
Су да прав де. Ове мањ ка во сти би ће пре ва зи ђе не у ак ту ел ном про це су ре ви-
зи је, с об зи ром на то да је у ле ги сла тив ну про це ду ру у обла сти по ли циј ске 
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са рад ње, на кон сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра, укљу чен и Европ ски 
пар ла мент, као про тив те жа Ко ми си ји и Са ве ту. Ње го во ак тив но уче шће мо-
гло би да обез бе ди ле ги ти ми тет ре ви ди ра ном прум ском окви ру и га ран ци је 
да ће сви јав ни ин те ре си би ти под јед на ко из ба лан си ра ни.
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Mo der ni za tion of the Prum Fra me work for Da ta Ex chan ge

Abstract: In or der to im pro ve co o pe ra tion bet we en the com pe tent aut ho ri-
ti es of the Mem ber Sta tes, a mec ha nism for the ex chan ge of da ta for the ne eds of 
cri mi nal pro ce e dings has been de ve lo ped at the le vel of the Eu ro pean Union. 
Among the ele ments of that mec ha nism are the in stru ments cre a ted by the Prum 
de ci si ons from 2008. The im ple men ta tion of the se de ci si ons has re mo ved bar ri ers 
to the cross-bor der mo ve ment of cer tain ca te go ri es of in for ma tion, by al lo wing 
the com pe tent aut ho ri ti es of one Mem ber Sta te to al low the com pe tent aut ho ri ti es 
of anot her Mem ber Sta te to ac cess and se arch cer tain da ta ba ses. Alt ho ugh the 
Prum Fra me work is con si de red a suc cessful in stru ment of po li ce co-ope ra tion, 
se ve ral sig ni fi cant ob stac les ha ve been iden ti fied over ti me that hin der the ti mely 
and un hin de red ex chan ge of da ta and thus af fect the ef fi ci ency of in ve sti ga ti ons. 
The pa per di scus ses the ne ces sity and di rec tion of the re vi sion of the Prum fra-
me work in or der to mo der ni ze the in stru ments of da ta ex chan ge.

Keywords: po li ce co o pe ra tion, da ta ex chan ge, Eu ro pean Union, cri mi nal 
pro ce du re.
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