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Ступањем на снагу Лисабонског уговора2, 1. децембра 2009. године,
као један од главних циљева Европске уније наводи се успостава простора слободе, безбједности и правде без унутрашњих граница, спрјечавање
и сузбијање криминалитета3. Лисабонски уговор, који је ступио на снагу
након неуспјеха Уставног уговора, донио је, inter alia, интеграцију трећег
ступа Европске уније у право Европске заједнице. Трећи ступ Европске
уније се након 1997. године и Уговора из Амстердама односио само на полицијску и правосудну сaрадњу у кривичним стварима (Глава VI Уговора
о Европској унији). Ступањем на снагу Лисабонског уговора, трећи ступ је
премјештен у поглавље V. (Простор слободе, безбједности и правде) Уговора о функционисању Европске уније. Под овим поглављем уврштене су
све „политике правосуђа и унутрашњих послова“: азил, миграције, гранична контрола, правосудна сaрадња у кривичним стварима, правосудна
сaрадња у грађанским стварима, гранична контрола, организовани криминал, сарадња у подручју сузбијања незаконите трговине опојним дрогама,
тероризам и полицијска сaрадња. У нормативном смислу важно је да се
Лисабонским уговором мијења и поступак доношења правних аката Европске уније што у коначници доводи до трансформације кривичног права
Европске уније из међународног подручја у супранационално подручје.
Монографија „Регионална полицијска сарадња“ др Уроша Пене4,
1 Доктор правних наука, секретар Омбудсмена за дјецу Републике Српске
2 Treaty of Lisabon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing

the European Community, „Službeni list EU“, OJ C 306/1 od 17. decembra 2007. godine.
3 http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=2216.
4 У току професионалне полицијске и наставничке дјелатности учествовао је у више
стручних и научних семинара, расправа и едукација од којих издвајамо: Округли сто
“Рад полиције у заједници”, Бања Лука, 2004. године; Округли сто “Организовани
криминалитет са освртом на илегалне миграције“, Украјина, 2005. године; Научно-

273

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

ванредног професора Правног факултета у Источном Сарајеву и замјеника
директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и Бранислава Павловића, шефа Одсјека Националног централног бироа Интерпола Сарајево, представља подесно педагошко средство за овладавање многобројним проблемима регионалне полицијске сарадње. Она представља
врло специфично, занимљиво, стручно и надасве корисно књишко, научно
издање.
Рецензенти монографије су академици проф. др Миодраг Симовић,
судија Уставног суда Босне и Херцеговине и редовни професор Правног
факултета Универзитета у Бањој Луци и проф. др Станко Бејатовић, редовни професор и декан Правног факултета у Крагујевцу.
Садржај публикације је подијељен у неколико цјелина, које су даље
разврстане у посебна поглавља. Ипак, и поред тога што су поглавља на
извјестан начин независна, свака од њих, на специфичан начин, надовезује
се на претходну цјелину, правилно одмјеравајући количину неопходних информација. Наиме, аутори су успјели у намјери да на једном мјесту, из једне
одређене области, обједине и наведу све доступне информација у датом
тренутку. На тај начин, сви они које ова област занима могу на само једном
мјесту наћи све доступне информације из тог сегмента.
Структура изложене материје публикације је јасна и прегледна, уз
педантно и уочљиво концепцијско раздјељивање појединих тематских цјелина, а у методолошком смислу у потпуности оправдава оно што се очекује од једног оваквог издања.
Читалачка јавност може бити задовољна, јер пред собом има академски формат за овладавање материјом регионалне полицијске сарадње. Ауторски стил је на моменте „лепршав“, чиме се постиже књижевни ефекат
истраживачки пројекат “Рад полиције у заједници“, Висока школа унутрашњих послова,
Бања Лука 2006. године; International Police Executive Symposium, “Urbanization and
Security“, 14th Annual Meeting, Dubai, April 8-12, 2007; Научно-истраживачки пројекат
“Спрјечавање корупције у Министарству унутрашњих послова Републике Српске”,
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2007. године; Научни скуп,
“Значај дигиталних доказа у кривичном поступку“, Висока школа унутрашњих послова,
Бања Лука, Hans Zejdel фондација, 2012. године и Научни скуп “Доказивање - једини пут
утврђивања спорних чињеница“, Интернационална асоцијација криминалиста, Источно
Сарајево, 2014. године. У досадашњем научном и стручном раду објавио је 38 радова у
домаћим и страним часописима, као и шест уџбеника и монографија.

274

Марина М. Симовић
Урош Пена, Бранислав Павловић: „РЕГИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА“

интересантности за оне којима је намијењено ово штиво. Читаоци пред
собом имају подстицајан материјал за олакшано разумијевање сложених
питања која припадају предмету ове академске дисциплине.
Вриједан пажње је и напор коаутора да се свака текстуално-наставна
јединица представи у форми олакшаног разумијевања за овладавање сложеном тематиком међународне полицијске сарадње - с циљем ефикасне
борбе против транснационалног организованог криминала. Тако је свака
појединачна писана тема праћена и кратким питањима, која су истовремено и подсјетник, али и подстицај за оне који желе да савладају претходно
представљену материју.
Текст је писан у складу са стандардима академског стила, уз поштовање педагошке методологије, те у потпуности обезбјеђује могућност читаоцима да се упознају са суштином многобројних питања и проблема који
припадају домену регионалне полицијске сарадње. Аутори су свјесни да је
излагање „чистог“ теоријског штива увијек праћено ризиком његовог отежаног разумијевања и мисаоне доступности, па зато и чине вриједан хвале
напор да га приближе читаоцима кроз израду бројних прилога за практично поступање. Убједљивом аргументацијом примјереном правничком резону, кроз цијелу публикацију је доказана љубав према правној науци, праву
и регионалној полицијској сарадњи.
Аутори су су избором и обрадом наведене теме направили веома битан искорак у научном и друштвеном смислу. У научном смислу, ово је
риједак покушај да се примјеном научног инструментарија истражи област
која се налази у великој експанзији и не постоји довољно научно-истраживачких потенцијала којима би се верификовала постојећа пракса и антиципирала нова рјешења и стратегије. У друштвеном смислу, добијена сазнања
недвосмислено потенцирају улогу регионалне полицијске сарадње у борби
против свих видова криминалитета, а посебно транснационалног организованог криминалитета и значај сарадње на линији национална - регионална сарадња. На тај начин, ово штиво је од огромне употребне вриједности
и за универзитетску и за стручну јавност, укључујући и доносиоце важних
одлука којима се утиче на регионалну безбједност, па и ширег окружења.
С обзиром на то да регионална полицијска сарадња није значајније
присутна у стручној литератури, импозантно дјелује чињеница да садржај
публикације износи 240 страница, међу којима је 223 фусноте које представљају позивање на углавном иностране изворе. Аутори су приликом израде
рада користили и домаћу литературу, поготово новијег датума. Међутим,
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треба нагласити да је литература о овом проблему иначе штура, поготово
домаћа, усљед чега су аутори, у изради публикације, имали компромисан
приступ - интеграција научних и стручних извора са бројним прилозима
у којима је примијењен овај концепт. Није потребно посебно наглашавати
колико је овај приступ у изради оваквих публикација афирмативан и хвале
вриједан, а и практично употребљив.
Фотографије, табеле и прикази представљају само додатни квалитет
брижљиво дизајнираном и конципираном рукопису, дајући му неопходну
динамику, али и стварајући визуелни додатак примјерен квалитету публикације.
Као резиме, може се рећи да је ова публикација намијењена широком спектру конзумената: студентима различитих факултета криминалистичког, безбједносног и правног усмјерења, криминалистима и криминолозима, припадницима агенција за спровођење закона, правницима - тужиоцима, судијама, адвокатима, али и свима оним које ова проблематика
бар мало занима.
Издавачким напором који се чини објављивањем ове мографије
доприноси се ширењу научне и стручне мисли, а читаоцима обезбјеђује
квалитетна литература за овладавање регионалном полицијском сарадњом.
Стога је и препорука издавачу да настави са праксом објављивања добрих
издања из области безбједносно-друштвено-хуманистичке научне мисли.
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