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СунЦу

Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је без бед но сни ме наџ-

мент при ме њен у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма. Ауто ри се ба ве 
оп штим прин ци пи ма без бед но сног ме наџ мен та у на ве де ним ор-
га ни за ци ја ма, с ци љем да утвр де ње го ве спе ци фич но сти. Као про-
стор ис тра жи ва ња од ре ди ли су зе мље на ста ле ди со лу ци јом СФРЈ, 
са фо ку сом на Ре пу бли ку Ср би ју, Ре пу бли ку Хр ват ску и Бо сну и 
Хер це го ви ну. То ком ис тра жи ва ња ауто ри уоча ва ју спе ци фич но-
сти без бед но сног ме наџ мен та у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма, од 
ко јих не ке про ис ти чу из на сле ђа прет ход не, за јед нич ке др жа ве – 
СФРЈ, а дру ге из при ро де оба ве штај ног ра да.
Кључ не ре чи:  ме наџ мент, без бед но сни ме наџ мент, оба ве штај не ор га ни-

за ци је, опе ра ти вац, , без бед но сна про ве ра, људ ски по тен-
ци ја ли, људ ски ре сур си
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1.БЕЗБЕДНОСНИМЕНАЏМЕНТ

1.1.Појмовноодређењебезбедносногменаџмента

Ме наџ мент се у нај јед но став ни јем сми слу схва та као оба-
вља ње по сла уз по моћ дру гих1), од но сно упра вља ње људ ским по-
тен ци ја ли ма. Под људ ским по тен ци ја ли ма под ра зу ме ва се кре-
а тив ност, мо ти ва ци ја и рад на енер ги ја по треб на за ре а ли за ци ју 
де фи ни са них ци ље ва. То су „укуп на зна ња, вје шти не, спо соб но-
сти, кре а тив не мо гућ но сти, мо ти ва ци ја и ода ност ко јом рас по ла же 
не ка ор га ни за ци ја (или дру штво)“.2) Прин ци пи ме наџ мен та при ме-
њи ви су у свим де лат но сти ма: спор ту, бан кар ству, тр го ви ни, кул-
ту ри. 

Ме наџ мент при ме њен у обла сти без бед но сти на зи ва се без-
бед но сни ме наџ мент. У без бед но сном ме наџ мен ту мо гу се при ме-
ни ти основ не фа зе ме наџ мен та: пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, упра-
вља ње, кон тро ла. По сто је и дру ге, ви ше слој не и тер ми но ло шки 
дру га чи је од ре ђе не фа зе без бед но сног ме наџ мен та. Та ко, по Зо ра-
ну Дра ги ши ћу, про фе со ру и ауто ру књи ге Без бед но сни ме наџ мент, 
основ не функ ци је без бед но сног ме наџ мен та су: пла ни ра ње, ор га-
ни зо ва ње, упра вља ње, ко ор ди на ци ја и кон тро ла. Основ не функ-
ци је без бед но сног ме наџ мен та је су про це њи ва ње ак ту ел них и по-
тен ци јал них без бед но сних прет њи, иза зо ва и ри зи ка, пред у зи ма ње 
ме ра ра ди от кла ња ња опа сно сти, ус по ста вља ње ор га ни за ци је ко ја 
ће би ти спо соб на да за шти ти пред у зе ће или дру гу ор га ни за ци ју од 
свих об ли ка угро жа ва ња, да кон тро ли ше спро во ђе ње без бед но сних 
ме ра и функ ци о ни са ње си сте ма без бед но сти, да пру жа од го ва ра ју-
ће ин фор ма ци је топ-ме на џе ри ма или по ли тич ком ру ко вод ству, да 
из ра ђу је без бед но сне ана ли зе у ци љу оп стан ка и ра ста ор га ни за-
ци је и пру жа ње пу не си гур но сти свим за по сле ни ма. 3) 

Про це њи ва ње без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи, при-
пре ма и пред у зи ма ње ме ра ра ди от кла ња ња уоче них опа сно сти мо-
же мо озна чи ти као основ не функ ци је без бед но сног ме наџ мен та. 
Ујед но, тре ба има ти у ви ду ин фор ма тив ну функ ци ју, у сми слу упо-
зна ва ња опе ра тив ног и по ли тич ког вр ха са са зна њи ма до ко јих се 
у ра ду до шло. Без бед но сни ме наџ мент укљу чу је и од ре ђе не про-
це ду ре без бед но сног ка рак те ра ко ји ма се под си сте ми без бед но сти 

1) Wil li ams Chuck: Прин ци пи ме наџ мен та, DA TA STA TUS, Бе о град, 2010, стр. 3.

2) Бах ти ја ре вић, Ши бер: Ме наџ мент људ ских по тен ци ја ла, Гол ден мар ке тинг, За греб, 
1999, стр. 16.

3) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 15.
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до во де у функ ци о нал ну за ви сност с ци љем да се прет ње пред ви де 
и от кло не. Има ју ћи у ви ду да се ра ди о ал тер на тив ним чи ни о ци ма 
без бед но сти, ове про це ду ре мо гу ће је си сте ма ти зо ва ти на про ак-
тив не и ре ак тив не про це ду ре.4) Про ак ти ван при ступ под ра зу ме ва 
про це ну и пред ви ђа ње про бле ма, као и при пре му ме ра за њи хо во 
ре ша ва ње. Без бед но сни ме наџ мент се ета бли рао као ди сци пли на 
на у ка без бед но сти али и као ди сци пли на ме наџ мен та. Без бед но сни 
ме наџ мент као на став ни пред мет по сто ји на ви ше ви со ко школ ских 
уста но ва.5) 

1.2.Менаџментубезбедносниморганизацијама

Без бед но сни ме наџ мент мо же мо по де ли ти на без бед но сни 
ме наџ мент јав ног сек то ра и на без бед но сни ме наџ мент при ват ног 
сек то ра. У без бед но сни ме наџ мент јав ног сек то ра убра ја мо ак тив-
но сти ор га на за ко но дав не и из вр шне вла сти на уна пре ђе њу без-
бед но сти за јед ни це у сми слу од го во ра на без бед но сне иза зо ве, а 
без бед но сни ме наџ мент при ват ног сек то ра уоча ва мо у ор га ни за-
ци ја ма чи ји је циљ пру жа ње услу га за јед ни ци и у ак тив но сти ма 
при вред них су бје ка та на за шти ти вла сти тих ре сур са.

„Ме наџ мент сва ке ор га ни за ци је по себ ну па жњу по кла ња 
без бјед но сти као основ ном усло ву оп стан ка и про спе ри те та. Раз-
ли чи те ор га ни за ци је има ју раз ли чи те без бјед но сне иза зо ве, ри зи ке 
и при јет ње, па се та ко ри зи ци ко ји ма је из ло же на др жа ва као ор га-
ни за ци ја у ве ли кој мје ри раз ли ку ју од иза зо ва ко ји ма је из ло же но 
при вред но пред у зе ће, јав на слу жба или кул тур на уста но ва.“6) Оп-
шти ци ље ви без бед но сне ор га ни за ци је де тер ми ни шу без бед но сни 
ме наџ мент ко јим се без бед но сна ор га ни за ци ја ба ви. Де фи ни са ње 
ци ље ва је при мар на од лу ка у пла ни ра њу, ко је је кључ на фа за про-
це са ме наџ мен та.

У јав ном сек то ру, као што је вој ска, по ли ци ја, оба ве штај но-
без бед но сне слу жбе и слу жба за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја-
ма,, ци ље ви ко ји се по ста вља ју ру ко во ди о ци ма свих ни воа пред-

4) Ке ко вић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент и за шти та од те ро ри зма, Те ро ри зам у са вре ме-
ним усло ви ма 

 (збор ник ра до ва), Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2003, стр. 247-254.

5) На Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Фа кул те ту за прав не и по слов не 
сту ди је у Но вом Са ду, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ској ака де ми ји у Бе о гра ду, на Ви со кој 
шко ли уну тра шњих по сло ва Ба ња Лу ка као пред мет Оп шти и без бјед но сни ме наџ мент.

6) Да ни чић, Ми лан: По јам и вр сте без бјед но сног ме наџ мен та, www.sin gi pe dia.com/at tac-
hment.php?at tac hmen tid=677&d PDF стр. 181.
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ста вља ју део др жав не по ли ти ке, на ко ји ру ко во ди о ци ових ор га на 
не ма ју ни ти би сме ли да има ју ути ца ја.7)

2.БЕЗБЕДНОСНИМЕНАЏМЕНТ
УОБАВЕШТАЈНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.1.Појамобавештајнеслужбе

Оба ве штај на де лат ност, од но сно ак тив ност, ста ри ја је од 
оба ве штај не ор га ни за ци је. У ис тра жи ва њу ба ви ће мо се оба ве-
штај ним ор га ни за ци ја ма. Де фи ни ци ја оба ве штај не ор га ни за ци је, 
у сми слу про фе си о нал не оба ве штај не слу жбе не пре кид но тр пи из-
ме не. Пре ма аме рич ким схва та њи ма „на зах тев по ли тич ког са ве та 
јед не др жа ве, оба ве штај на слу жба оба вља де лат ност при ку пља ња 
ин фор ма ци ја о мо гућ но сти ма и на ме ра ма стра них вла да, или се 
ба ви при ку пља њем би ло ко је дру ге ин фор ма ци је“.8)Пре ма на ве де-
ном од ре ђе њу слу жба је дeо др жав ног апа ра та, и при ку пља по дат-
ке са мо о стра ним др жа ва ма.

Ју го сло вен ске ен ци кло пе ди је да ју дру га чи ја ту ма че ња јер 
про ши ру ју са др жај ра да оба ве штај не слу жбе, и ујед но чи не раз гра-
ни че ња. „Под пој мом обавeшт ајне слу жбе под ра зу ме ва се, нај оп-
шти је, де лат ност и ор га ни за ци ја, од но сно апа рат ко ји ту де лат ност 
спро во ди.“9)Оба ве штај на слу жба је ор га ни за ци ја али и де лат ност, 
што зна чи да де фи ни ци ја раз ли ку је оба ве штај ну слу жбу у фор мал-
ном и ма те ри јал ном сми слу, од но сно раз ли ку ју се оба ве штај не ак-
тив но сти и оба ве штај на слу жба као ин сти ту ци ја, од но сно ор га ни-
за ци ја. 

„Оба ве штај на слу жба је спе ци фич на ор га ни за ци ја др жа ве, 
ко ја има за да так да при ку пља и из у ча ва, об ра ђу је и ко ри сти оба-
ве штај не по дат ке о дру гим др жа ва ма, као и дру гим де лат но сти ма 
суб вер зив не (под ри вач ке) при ро де. Да ље, оба ве штај на слу жба је 
из раз је дин ства оба ве штај не ор га ни за ци је и оба ве штај не де лат но-
сти: то је спе ци ја ли зо ва на, струч на и ре ла тив но са мо стал на слу-
жба ко ја, као део др жав ног апа ра та, са сво јим сред стви ма и ме то-
да ма де лу је као сред ство по ли ти ке, од но сно по ли тич ког фак то ра 
зе мље (пар ла мен та,  вла де, по ли тич ке пар ти је на вла сти и сл).“10)

7) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 46.

8) TheEncyclopediaAmericana, Gro li er In cor po ra ted, Dan bury, 1987, том XV, стр. 246.

9) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 651.

10) Војнаенциклопедија, том VI, Бе о град, 1975, стр. 215.
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За да так оба ве штај не ор га ни за ци је је, зна чи, да при ку пља и 
из у ча ва по дат ке до ко јих до ђе при ме ном сво јих ме то да, до ста ви 
их над ле жним ор га ни ма, ко ји за у зи ма ју ста во ве, од но сно до но-
се по ли тич ке од лу ке. Де фи ни ци ја при ка зу је ком плек сну су шти ну 
оба ве штај не дје лат но сти, на сто је ћи да ука же на од нос оба ве штај не 
слу жбе и зва нич не по ли ти ке.

Оба ве штај на ор га ни за ци ја при пре ма, ко ор ди ни ше и пра ти 
све ак тив но сти ко је за циљ има ју ре а ли за ци ју за да те по ли тич ке 
плат фор ме. Основ на свр ха оба ве штај не ор га ни за ци је у да на шњем 
вре ме ну је да по ли тич ка оштри ца ње ног ко ри сни ка бу де убо ји ти ја, 
од но сно да онај ко је ко ри сти бо ље функ ци о ни ше са слу жбом не го 
без ње. Пред мет ра да оба ве штај не слу жбе у мо дер ном до бу не мо-
же се са пре ци зно шћу од ре ди ти. То због чи ње ни це да оба ве штај ни 
рад ни је са мо усме рен на жи вот у на ци о нал ним окви ри ма јед не др-
жа ве, већ се оба ве штај но по кри ва ју чи та ви ре ги о ни, кон ти нен ти, 
чак и ко смич ка про стран ства.11)

Оба ве штај на ор га ни за ци ја је спе ци ја ли зо ва на ин сти ту ци-
ја ко ја има за циљ да при ме ном оба ве штај них и нео ба ве штај них 
ме то да за шти ти соп стве не ви тал не ре сур се и угро зи про тив нич ке. 
Кад ка же мо „спе ци ја ли зо ва на ор га ни за ци ја“ ми сли мо на усме ре-
ну, пој мов но пре ци зно од ре ђе ну ор га ни за ци ју са из гра ђе ном уну-
тра шњом струк ту ром, као бит ном ка рак те ри сти ком. Та ква ор га-
ни за ци ја је уви јек у слу жби не ког по ли тич ког су бјек та тј. вла де, 
али и по кре та или по ли тич ке пар ти је, па чак и мул ти на ци о нал не 
ком па ни је. 

Оба ве штај на слу жба је увек еко ном ски усло вље на и као де-
лат ност пер ма нент но сто ји уз оне струк ту ре чи јим ин те ре си ма 
слу жи. Без об зи ра на ње не спе ци фич но сти и ор га ни за ци ју, сво-
јим ме то да ма ра да и дру гим свој стви ма у ре ал ној је мо гућ но сти да 
исто вре ме но ма те ри ја ли зу је од ре ђе ни ин те рес, и по врат но ути че 
на са др жај кон цеп ци ја вла да ју ћег фак то ра што је чи ни ње го вим 
са став ним де лом.12)

Она ко ри сти „оба ве штај не и нео ба ве штај не ме то де“, од но-
сно оне ко ји су у мо мен ту при ме не за ве ли ку ве ћи ну љу ди не по зна-
ни ца, на ро чи то за оне пре ма ко ји ма се при ме њу ју. Ко ри сте се тај не 
али и отво ре не оба ве штај не ме то де, тј. оне ко је су сви ма до ступ не, 
али се у овом слу ча ју на мен ски и план ски ко ри сте. Дру ги на зив за 
отво ре не ме то де је  „ко ри шће ње ле гал них мо гућ но сти“.13)  Све то 

11) Ми ла ши но вић, Ра до мир: Тај не па ра ле ле - Оба ве штај на слу жба у ме ђу на род ним од но-
си ма,Че твр ти јул, Бе о град, 1981, стр. 21.

12)   Ми ла ши но вић, Ра до мир: Аме рич ки по ход на свет, ЗАД, Бе о град, 1996, стр. 193.

13) Ан ке та, лич ни кон так ти, зва нич ни кон так ти, ко ри шће ње сред ста ва ин фор ми са ња као 
из во ра по да та ка
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има за циљ да за шти ти соп стве не и угро зи про тив нич ке ви тал не 
ре сур се. Ви тал ни ре сур си су оно што оба ве штај на ор га ни за ци ја 
шти ти (др жа ву, по ли тич ки по крет или пар ти ју, мул ти на ци о нал ну 
ком па ни ју, или пак је дан од ин те ре са на ве де них). Тај не ме то де са-
сто је се у ства ра њу и усме ра ва њу аге на та, при ме ни при кри ве них 
деј ста ва и тај них тех нич ких ме то да, тј. при слу шки ва њу и пре сре-
та њу ко му ни ка ци ја. За нео ба вје штај ним или ак тив ним деј стви ма 
оба вје штај не слу жбе (ства ра ње аге на та од ути ца ја; ства ра ње фрак-
ци ја и гру па; пла си ра ње ин фор ма ци ја и дез ин фор ма ци ја; из ра да 
фал си фи ка та; оства ри ва ње ути ца ја на јав но мње ње; прет ња на си-
љем или при ме на на си ља) оба ве штај не слу жбе по се жу кад же ле да 
пре се ку или пред у пре де од ре ђе ну ак тив ност ко ју су оце ни ле опа-
сном по др жа ву, од но сно су бјект ко ји шти те.

Оба ве штај на слу жба је, ме ђу тим, увек ја сно де тер ми ни са на 
де лат ност. Да би се схва ти ла су шти на оба ве штај не слу жбе нео п-
ход но је об ја сни ти ка рак тер по ли ти ке и по ли тич ке вла сти као сфе-
ре дру штве ног оту ђе ња чо ве ка у сва ком дру штву. Оба ве штај на 
слу жба се мо ра по сма тра ти као део др жав ног апа ра та или, бо ље 
ре ћи, ин стру мент др жав не вла сти, чи ја је свр ха по сто ја ња сра чу на-
та на одр жа ва ње по сто је ћег дру штве ног по рет ка, од но сно очу ва ње 
ин те ре са вла да ју ће кла се.14) Овим слу жба ма др жав но ру ко вод ство 
тре ба да по ста ви ја сне смер ни це за рад, од но сно да из ра ди оба ве-
штај но-без бед но сну плат фор му као оквир за де ло ва ње, ка ко слу-
жбе не би са ме се би да ва ле за дат ке и де фи ни са ле по ли тич ке ци ље-
ве с об зи ром на „уро ђе ну“ те жњу ка са мо стал но сти.

Раз вој оба вје штај не слу жбе на мет нуо је тзв. „гра на ње“ слу-
жбе, од но сно спе ци ја ли за ци ју по по је ди ним обла сти ма. Пр ва и 
основ на по де ла би ла је на вој ну и ци вил ну слу жбу, док је да нас по-
де ла ви ше слој на. Оба ве штај не слу жбе се мо гу по де ли ти по ви ше 
осно ва, као што су: пре ма ка рак те ру ци ље ва (офан зив не и де фан-
зив не), пре ма пред ме ту про у ча ва ња (по ли тич ке, еко ном ске, вој-
не) и пре ма ме сту у оба ве штај ном си сте му (ауто ном не и ре сор не). 
Пред мет на шег про у ча ва ња су ци вил не оба ве штај не слу жбе, од но-
сно ци вил не оба ве штај не ор га ни за ци је.

2.2.ОбавештајнеорганизацијеСрбије,
ХрватскеиБоснеиХерцеговине

Оба вје штај но-без бјед но сни си стем Ре пу бли ке Ср би је уре-
ђен је ни зом за ко на од ко јих су нај зна чај ни ји: ЗаконоБезбедно

14) Ми ла ши но вић, Ра до мир: Аме рич ки по ход на свет, ЗАД, Бе о град, 1996, стр. 191-192. .
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сноинформативнојагенцији15), Законоосновамауређењаслужби
безбедностиСрбије16) иЗаконоВојнобезбедноснојагенцијииВој
нообавештајној агенцији17). За кон о Без бед но сно-ин фор ма тив ној 
аген ци ји Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 17.07.2002. го ди не чи ме 
је кон кре ти зо ван ду го на ја вљи ван про цес тран сфор ма ци је Ре со ра 
др жав не без бед но сти, слу жбе ко ја је функ ци о ни са ла као са став ни 
део Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ср би је. Сход но од ред ба-
ма За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти у Ср би ји Са вет 
за на ци о нал ну без бед ност усме ра ва и ускла ђу је рад слу жби без-
бед но сти та ко што раз ма тра оба ве штај но-без бед но сне про це не и 
до но си за кључ ке ко ји ма од ре ђу је при о ри те те и на чи не за шти те и 
усме ра ва оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са ко ји се спро во де пу-
тем оба ве штај но-без бед но сне де лат но сти.18)

Си стем без бед но сти у Ре пу бли ци Хр ват ској ре фор ми сан је 
сре ди ном 2006. го ди не, ка да је Хр ват ски са бор на сед ни ци од 30. 
ју на до нео Законосигурноснообавјештајномсуставу19). Тим за-
ко ном кон сти ту и са не су две оба ве штај но-без бед но сне слу жбе: ци-
вил на, Си гур но сно-оба вје штај на аген ци ја (СОА) и вој на, Вој на 
си гур но сно-оба ве штај на аген ци ја (ВСОА). До но ше њем За ко на о 
си гур но сно-оба вје штај ном су ста ву  и ње го вим сту па њем на сна гу 
пре ста ле су с ра дом Оба вје штај на аген ци ја (ОА) и Про ту о ба вје-
штај на аген ци ја (ПОА), ко је су се спо ји ле у но ву, Си гур но сно-оба-
вје штај ну аген ци ју (СОА), док је Вој но си гур но сна аген ци ја на ста-
ви ла с ра дом као Вој на си гур но сно-оба вје штај на аген ци ја (ВСОА). 
Ви је ће за на ци о нал ну си гур ност утвр ђу је Годишњесмјернице за
радбезбједноснихслужби и дру ге од лу ке ко ји ма пред сед ник Ре пу-
бли ке и Вла да усме ра ва ју њи хов рад.

Законом о обавјештајно-безбjедносној агенцији Босне и
Херцеговине20)де фи ни сан је рад ци вил не оба ве штај не ор га ни за-
ци је. Пред сјед ни штво Бо сне и Хер це го ви не одо бра ва го ди шњу 
Платформу обавјештајне политике.  Платформу обавјештајне
политике при пре ма Са вјет ми ни ста ра, а усва ја је Пар ла мен тар на 
скуп шти на БиХ. Плат фор ма са др жи оп ште смер ни це за рад Аген-
ци је у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма.

15) Слу жбе ни гла сник РС бр. 42/02

16) Слу жбе ни гла сник РС бр. 116/07

17) Сл. гла сник РС, бр. 88/09

18) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Члан 5, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 116 /07

19) На род не но ви не бр. 79/06

20) Слу жбе ни гла сник БиХ бр. 12/04
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2.3.Фазебезбедносногменаџментау
обавештајниморганизацијама

Нај ве ће до стиг ну ће ра то ва ња је на па сти не при ја тељ ске пла-
но ве; за тим сле ди на пад на ње го ве са ве зе; за тим сле ди на пад на 
ње го ву вој ску; а на по след њем ме сту је на пад на не при ја тељ ске 
утвр ђе не гра до ве.21) Пла но ви су дра го це ни и по жељ но је да бу ду 
тај но ви ти. До бро осми шљен план ни је са мо идеј на ски ца за дат ка 
ко ји тре ба оба ви ти, он је утрт пут они ма ко ји на пу то ва ње кре ћу.

Пла ни ра ње под ра зу ме ва од ре ђи ва ње ор га ни за ци о них ци ље-
ва и на чи на да се они оства ре.22) Де фи ни са ње ци ље ва је основ ни 
део пла ни ра ња. Ци ље ви про ис ти чу из на ме ре ме наџ мен та оба ве-
штај не ор га ни за ци је да ре а ли зу је плат фор му обавешт ајнe по ли ти-
ке. Оба ве штај ној ор га ни за ци ји по ста вља ју се углав ном ду го роч-
ни ци ље ви ко ји про ис ти чу из ње не основ не функ ци је – очу ва ња 
устав ног по рет ка. На де фи ни са ње крат ко роч них ци ље ва ути че без-
бед но сна си ту а ци ја и ди на ми ка без бед но сних кре та ња. У без бед-
но сном ме наџ мен ту по ред де фи ни са ња ци ље ва од ве ли ке ва жно-
сти је и без бед но сна про це на. Без бед но сна про це на за сни ва се на 
ре ал ним по ка за те љи ма ак ту ел ног ста ња, она је ду бин ско сни ма ње, 
по глед ис под по вр ши не, ко ји тре ба да пру жи од го во ре на низ пи-
та ња. 

Без бед но сна про це на тре ба да од го во ри на сле де ће: ко ји су 
глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње за јед ни ци или ор-
га ни за ци ји ко ја је пред мет за шти те; ка ква је при ро да кон крет них 
без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи и ка ко би се они мо гли 
ис по љи ти у про це њи ва ном пе ри о ду, ко су но си о ци без бед но сног 
угро жа ва ња, ко су њи хо ви са ве зни ци, а ко про тив ни ци; ка кве су 
на ше по ли тич ке, ка дров ске, ор га ни за ци о не, тех нич ко-тех но ло шке 
и фи нан сиј ске мо гућ но сти да се су прот ста ви мо угро жа ва њу?23)

Де фи ни са ње ци ље ва и из ра да без бед но сне про це не су 
основ ни еле мен ти пла ни ра ња. Пла но ви мо гу би ти стра те шки, опе-
ра тив ни и так тич ки. Сва ка ко да је нај ва жни ји стра те шки план у 
без бед но сном ме наџ мен ту јав на по ли ти ка у обла сти без бед но сти. 
Јав на по ли ти ка је скуп ме ра ко је се пла ни ра ју пред у зе ти ка ко би 
се ре а ли зо ва ле на ме ре вла де. Мајкл Хил (Mic hael Hill) у сво јој по-

21) Цу, Сун: Све о бу хват но уме ће ра то ва ња, Ал на ри, Бе о град, 2005, стр. 67.

22) Wil li ams, Chuck: Прин ци пи ме наџ мен та, DA TA STA TUS, Бе о град, 2010, стр. 4.

23) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 47.
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зна тој књи зи  Процесстварањајавнихполитика24) на гла ша ва да је 
пре не го се поч ну пред ла га ти по ли ти ке ко је су ал тер на ти ва по сто-
је ћи ма, или се пред ло жи ал тер на тив ни на чин кре и ра ња по ли ти ка 
- ва жно по ку ша ти схва ти ти ка ко се по ли ти ке кре и ра ју. 

Рад и уоп ште ефи ка сност оба ве штај не ор га ни за ци је у ве ли-
кој ме ри за ви си од зна ча ја ко ји се ор га ни за ци ји да је у дру штве ном 
си сте му, као и од сред ста ва ко ја се у њу ула жу. Ме наџ мент ко ри сти 
бу џет као ин стру мент за са гле да ва ње по треб них нов ча них сред ста-
ва за оства ре ње по је ди них ак тив но сти. Због то га се бу џет ја вља 
као спе ци фи чан план ски до ку мент.25)Бу џет ска сред ства пред ви ђе-
на за оба ве штај ну ор га ни за ци ју су по гон ско го ри во нео п ход но за 
рад ор га ни за ци је. Бу џет је, ујед но, и кон трол ни дру штве ни ме ха-
ни зам над оба ве штај ном ор га ни за ци јом.

Ме ђу тим, без об зи ра да ли се фи нан сиј ска сред ства из ра-
жа ва ју у ве ли ким из но си ма или су скром на, ор га ни за ци о на she ma 
оба ве штај них ор га ни за ци ја  на про сто ру ко ји ис тра жу је мо ве о ма 
је слич на. Све и јед на оба ве штај на ор га ни за ци ја мо ра да ре ши пи-
та ње ко ор ди ни са ња и по де ле над ле жно сти сво јих ор га ни за ци о них 
де ло ва, од но сно да усво ји тех но ло ги ју ра да ко ја ће омо гу ћи ти да 
ор га ни за циј ске је ди ни це бу ду ефи ка сне ка ко би обез бе ди ле ква-
ли тет не по дат ке и исте бла го вре ме но до ста ви ле се би над ре ђе ним 
ин стан ца ма. При то ме се под ра зу ме ва да сва ка „ка ри ка у лан цу“ 
про из вод не тех но ло ги је да мак си ма лан до при нос ка ко би по да так 
по стао ин фор ма ци ја. Од по чет ног, „си ро вог“ по да тка до ин фор ма-
ци је ко ја се до ста вља др жав ним ор га ни ма пут ни је ни јед но ста ван 
ни бе за злен, а ка сни ти се не сме. До би је ни по да так оба ве штај на 
ор га ни за ци ја тре ба да про ве ри и да се пре ма ње му аде кват но по-
ста ви.

2.4.Функционисањеобавештајнеорганизације

Ка ко из гле да ор га ни за ци о на струк ту ра у ко јој се од ви ја по-
ме ну ти про цес? На вр ху пи ра ми де на ла зи се цен тра ла оба ве штај не 
ор га ни за ци је. Цен тра ли су под ре ђе ни цен три, а цен три ма ни жи ор-
га ни за ци о ни об ли ци – пот цен три. Пункт је сле де ћи у хи је рар хиј-
ском ни зу, а по след њи је оба ве шта јац, од но сно опе ра тив ни рад ник.

Аспект ор га ни за ци је оба ве штај не слу жбе зна ча јан је и из 
раз ло га што ука зу је на прав це де ло ва ња, од но сно ци ље ве и ме то де 
де ло ва ња, сред ства ко ја се ко ри сте и др. 

24) Hill, Mic hael: Про цес ства ра ња јав них по ли ти ка, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у-
чи ли шта у За гре бу, За греб, 2010, стр. 14.

25) Дра ги шић, Зо ран: Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник: Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
– Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2007, стр. 85.
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Цен тра ла је ру ко вод ни део оба ве штај не ор га ни за ци је од го-
во ран за ње но пра вил но и ефи ка сно функ ци о ни са ње. Цен тра ле 
мо гу би ти ло ци ра не у не ком од ми ни стар ста ва (од бра не, спољ них 
или уну тра шњих по сло ва) или су ауто ном не, ако су из дво је не и 
ди рект но од го вор не пред сед ни ку ре пу бли ке или вла де. Цен тра-
ла мо же има ти раз ли чит на зив – ди рек ци ја, ди рек то риј и слич но. 
Основ ни за да так овог те ла је кре и ра ње и спро во ђе ње по ли ти ке у 
оба ве штај ном ра ду, што под ра зу ме ва из бор ме та и де фи ни са ње 
оба ве штај них ци ље ва, опре де љи ва ње за но си о це оба ве штај них 
про до ра и опе ра ци ја пре ма ме та ма, а ру ко вод но те ло да је и ко нач-
ну реч ка да се ра ди о оба ве штај ним про це на ма и екс тер ним ин фор-
ма ци ја ма. Цен тра ла има ви ше сво јих хо ри зон тал них ор га ни за ци о-
них је ди ни ца (упра ве, сек то ри, ди рек ци је, би рои). 

У ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма нај ва жни је су је ди ни ца за 
опе ра тив не по сло ве и је ди ни ца за ана ли тич ке по сло ве, иако је 
функ ци о ни са ње оба ве штај не ор га ни за ци је не за ми сли во без ка-
дров ске и слу жбе за фи нан си је, је ди ни це ко ја се ба ви одр жа ва њем 
и за шти том си сте ма ве зе, и је ди ни це за при ме ну и екс пло а та ци ју 
опе ра тив не тех ни ке. Је ди ни ца за опе ра тив не по сло ве про во ди без-
бед но сну по ли ти ку. Уну тра шња рас по де ла по сло ва у овој ор га ни-
за ци о ној је ди ни ци оба вља се про блем ски, од но сно пре ма ка рак-
те ру по да та ка. Са вре ме ни те о ре ти ча ри, као што је Мајк Хар ман 
(Mic hael Har man) го во ре о дви је основ не ак тив но сти оба ве штај не 
ак тив но сти – са бир ној ак ци ји и цен трал ној ана ли зи26). У си сте му 
без бед но сти, сва ки са рад ник, сва ко слу жбе но ли це, ну жно је у не-
кој ме ри и ана ли ти чар. На то нас упу ћу је и по де ла на опе ра тив но-
ин тер вент ну и ис тра жи вач ко-ин струк тив ну ана ли ти ку.27)

Оба ве штај ни или опе ра тив ни цен тар је при мар на је ди ни-
ца оба ве штај не ор га ни за ци је. Цен тар је не по сред но ан га жо ван на 
при ку пља њу по да та ка и оба вља њу дру гих за да та ка де фи ни са них у 
про грам ским до ку мен ти ма ко је са чи ни цен тра ла. 

Цен тар има „пре сли ка ну“ ор га ни за ци о ну she mu цен тра ле, 
од но сно, цен тар је цен тра ла у ма лом. Оно што је у цен тра ли ди-
рек ци ја, упра ва или сек тор, у цен тру је оде ле ње, од сек или би ро. 
Ра зу мљи во је да се број ност опе ра тив ног са ста ва у цен тру при ла-
го ђа ва без бед но сним при ли ка ма. Цен три су сме ште ни у ве ћим ме-
сти ма или не по сред но уз гра ни цу су сед не др жа ве. Цен тар се мо же 
на ла зи ти и на те ри то ри ји про тив ни ка, од но сно др жа ве пре ма ко јој 

26) Har man, Mic hael: In tel li gen ce po wer in pe a ce and war,Royal In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa-
ris, Cam brid ge, 1996.

27) Не ђо Да ни ло вић и Сла во мир Ми ло са вље вић, Осно ве без бед но сне ана ли ти ке, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 66.
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се про во ди оба ве штај на де лат ност. У том слу ча ју цен тар мо ра би-
ти при кри вен па се на ла зи у са ста ву ди пло мат ског или при вред-
ног пред став ни штва. Вр ста по да та ка ко ја ин те ре су је оба ве штај ни 
цен тар за ви си од ка рак те ра оба ве штај не ор га ни за ци је. На при мер, 
вој на оба ве штај на ор га ни за ци ја то ком три ја же по да та ка до ко јих 
до ђе при о ри тет ће да ти по да ци ма ко ји се од но се на вој не по тен ци-
ја ле про тив ни ка, стра те шким пла но ви ма ми ни стар ства од бра не и 
дру гим ре ле вант ним по да ци ма ко ји се ти чу про тив ни ко вих ору жа-
них сна га.

Пот цен тар је са став ни дио цен тра, од но сно цен тру под ре ђе-
на ор га ни за ци о на је ди ни ца. Кон сти ту и са ње цен тра че сто дик ти ра 
без бед но сна си ту а ци ја. Ци ље ви пот цен тра иден тич ни су ци ље ви-
ма цен тра, а раз ли ка се са сто ји у ши ри ни за хва та ња без бед но сног 
про бле ма и про сто ра на ко јем се де лу је. По сто је раз ли чи ти об ли ци 
пот цен тра, у прак си су по зна ти оде ле ње, од сек и де та шман. Пот-
цен тар, као и цен тар, мо же би ти ло ци ран на те ри то ри ји сво је, али 
и зе мље про тив ни ка. 

3.УПРАВЉАЊЕЉУДСКИМРЕСУРСИМАУ
ОБАВЕШТАЈНИМОРГАНИЗАЦИЈАМА

У за пад но е вроп ским зе мља ма, као и у Сје ди ње ним Др жа ва-
ма, за при пад ни ка оба ве штај не ор га ни за ци је, од но сно за оно га ко 
је у про фе си о нал ном рад ном од но су, ко ри сти се на зив агент или 
спе ци ја лан агент. У ју го сло вен ској прак си у упо тре би је био из раз 
опе ра тив ни рад ник или опе ра ти вац, ко ји се за др жао и у зе мља ма 
на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ, али се за про фе си о нал ног при пад ни-
ка оба ве штај не ор га ни за ци је ко ри сти и тер мин оба ве шта јац. Глав-
ни за да так опе ра тив ца је да ство ри са рад нич ку мре жу, при че му се 
ми сли на мре жу по зи ци ја по сред ством ко је ће мо ћи да до ђе до ква-
ли тет них по да та ка. Са рад ник се ства ра и у то ме се огле да ве шти на 
опе ра тив ца. За раз ли ку од опе ра тив ца, са рад ник ни је у про фе си-
о нал ном рад ном од но су са  оба ве штај ном ор га ни за ци јом, већ се 
из ме ђу оба ве штај не ор га ни за ци је и са рад ни ка ус по ста вља од нос 
са обо стра ним оба ве за ма. 

Да ли ће са рад ник по ста ти вр хун ски и ус пе ти да се мак си-
мал но ин фил три ра у про тив нич ке струк ту ре, ко ли ко од са рад ни ка 
то ли ко за ви си и од уме ћа опе ра тив ца. Тај но при ку пља ње по да та ка 
прот ка но је пер ма нент ном опа сно шћу. Рад са „жи вим из во ри ма“, 
ка ко се још на зи ва одр жа ва ње са рад нич ке или аген тур не мре же, 
нај суп тил ни ји је део ак тив но сти оба ве штај не ор га ни за ци је. По ред 
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озбиљ ног ра да на ства ра њу и одр жа ва њу са рад нич ке мре же, нео-
п ход но је да опе ра ти вац има уро ђен та ле нат за по сао ко јим се ба-
ви и да га не пре кид но раз ви ја.  Као што са рад ник са опе ра тив цем  
до го ва ра из вр ше ње пла ни ра них за да та ка, то исто опе ра ти вац чи ни 
са се би над ре ђе ним ме на џе ром пр ве ли ни је, од но сно ше фом де та-
шма на, од се ка или оде ле ња. На исти на чин пре но си се и по да так 
до ко јег са рад ник до ђе, од но сно по да так се из оде ле ња про сле ди у 
цен тар, а за тим, за ви сно од зна ча ја, по да так пу ту је у цен тра лу где 
мо же, а не мо ра, по ста ти ин фор ма ци ја.  

Тер ми но ло ги ја со ци ја ли стич ког на сле ђа, кон крет но из ра зи 
„ка дар“ и „ка дро ви“ те шко и спо ро усту па ме сто из ра зи ма ко ји су 
од ли ка мо дер ног ме наџ мен та као што су „људ ски ре сур си“, „људ-
ски по тен ци ја ли“, „људ ски ка пи тал“ и слич но. Ме ђу тим, то је у 
те о ри ји оба ве штај не де лат но сти не ми нов ност под јед на ко као што 
је у оба ве штај ној ме то до ло ги ји по ста ло не ми нов но да се пра те и 
при ме њу ју но ве тех но ло ги је. Исто та ко, тра ди ци о нал но нај ви ше 
упра жњи ван ме тод – ко ри шће ње жи вих из во ра и опе ра тив не тех-
ни ке, по ти ску је се у ко рист ин фор ма ти ке и пре тра жи ва ња отво ре-
них из во ра, пр вен стве но дру штве них мре жа и ко ри шће ња дру гих 
мо гућ но сти ко је је отво рио ин тер нет.

Де фи ни ци ја људ ских по тен ци ја ла, ко ју ће мо при хва ти ти, 
ука зу је да се под на ве де ном син таг мом под ра зу ме ва „укуп ност 
људ ских по тен ци ја ла у ор га ни за ци ји, ко ји чи не зна ња, спо соб но-
сти, ве шти не, кре а тив ност, мо ти ва ци ју и рад ну енер ги ју по треб ну 
за оства ри ва ње ор га ни за ци о них ци ље ва. То је укуп на ин те лек ту ал-
на, пси хич ка, фи зич ка и со ци јал на енер ги ја ко ја мо же да се раз ви је 
у оства ри ва њу ор га ни за ци о них ци ље ва“28).

Ода бир ка дро ва ко ји ће ра ди ти у оба ве штај ној ор га ни за ци ји 
у зе мља ма на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ за др жао је не ке ка рак те-
ри сти ке из ју го сло вен ске прак се. Ге не рал но опре де ле ње је да при-
о ри тет има ју кан ди да ти с ди пло мом фа кул те та дру штве ног сме ра. 
Без бед но сна про ве ра по да та ка и да ље је ва жан па ра ме тар, с тим да 
су кри те ри ји из ме ње ни. У пред рат ној, ју го сло вен ској прак си, нај-
ва жни ји део про ве ре од но сио се на опре де ле ње по ро ди це и ши ре 
род би не у Дру гом свет ском ра ту, у сми слу да ли су би ли на стра ни 
пар ти зан ског по кре та или стра не ко ја је оква ли фи ко ва на као ко-
ла бо ра ци о ни стич ка. На тај на чин у оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма 
СФРЈ, као што су Слу жба др жав не без бед но сти (СДБ) и Упра ва 
без бед но сти ЈНА ство ре на је за тво ре на струк ту ра љу ди ко ја је ли-
чи ла на ка сту. Да нас се без бед но сна про ве ра ба зи ра на пре тра жи-

28) Пр жуљ, Жив ка: Осно ве ме наџ мен та људ ских ре сур са, Фа кул тет за по слов ни ин жи ње-
ринг и ме наџ мент, Ба ња Лу ка, 2006, стр. 11.
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ва њи ма ка зне них еви ден ци ја и лич ним свој стви ма кан ди да та. Пре-
по ру ка је и да ље ве о ма ва жна.

Флук ту а ци ја људ ских по тен ци ја ла у оба ве штај ној ор га ни-
за ци ји је сла ба. Ве ли ка флук ту а ци ја ни је до бра за оба ве штај ну 
ор га ни за ци ју, али је отво ре но пи та ње еду ка ци је и уса вр ша ва ња 
људ ских по тен ци ја ла, јер при ме на мо дер не тех но ло ги је то под ра-
зу ме ва. У том кон тек сту при мер вре дан по ме на је кон сти ту и са ње 
Ака де ми је за на ци о нал ну без бед ност, ко ја ће шко ло ва ти ка дро ве 
за по тре бе БИА-е29), а што је од раз схва та ња ме наџ мен та БИА-е 
о зна ча ју људ ског ка пи та ла. Осим об у ча ва ња у спе ци ја ли стич ким 
ве шти на ма, под јед на ко је ва жно да људ ски по тен ци ја ли оба ве-
штај не ор га ни за ци је има ју ши ре обра зо ва ње30), та ко да им по зна-
ва ње Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, и уоп ште, обла сти 
људ ских пра ва, не бу де на мар ги ни ин те ре со ва ња.31)

При ме на пре сре та ња ко му ни ка ци ја и уоп ште, тех ни ка ко је 
су у За ко ну о кри вич ном по ступ ку озна че не као „по себ не ис тра-
жне рад ње“ (БиХ) од но сно „по себ не до ка зне рад ње“ (Ре пу бли ка 
Ср би ја) би ле су део спе ци фич не ме то до ло ги је оба ве штај не ор га-
ни за ци је. ЗКП је по ме ну ту ме то до ло ги ју учи нио до ступ ном и дру-
гим аген ци ја ма за про во ђе ње за ко на, а спе ци фич ност ко ја се за-

29) Про фе сор др Дра ган Си ме у но вић, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Ака де ми је 
за на ци о нал ну без бед ност, об ја шња ва за „По ли ти ку” да се има ла у ви ду по-
зи тив на прак са дру гих спе ци фич них ви со ко школ ских уста но ва, пре све га вој-
них и ме ди цин ских. Ре ци мо, док тор на ВМА, ко ји је би ран у зва ње про фе со ра, 
ра ди свој ле кар ски по сао, а ка да је по треб но – одр жи сту ден ти ма ча со ве.

 – По што је у пи та њу вр ло спе ци фич на ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја, у чи јем про-
гра му око 90 од сто пред ме та чи не стру ков ни и стру ков но-апли ка тив ни пред ме ти, ра зу-
мљи во је да ин сти ту ци је ко је се ба ве на ци о нал ном без бед но шћу пред ста вља ју на став-
нич ку ба зу за та кве пред ме те. Ван тих ин сти ту ци ја за не ке од пред ме та би ло би те шко, 
па и не мо гу ће на ћи ква ли фи ко ва не на став ни ке – об ја шња ва про фе сор Си ме у но вић и 
до да је да се на тај на чин „у овим те шким еко ном ским вре ме ни ма ште ди и бу џет, јер 
не ће би ти по тре бе да се за по шља ва ве ли ки број но вих на став ни ка и са рад ни ка”.

 Др Си ме ну но вић та ко ђе ис ти че да се под ра зу ме ва да сви ко ји бу ду уче ство ва ли у на ста-
ви мо ра ју има ти зва ња и мо ра ју би ти иза бра ни у скла ду са за ко ном, би ло да се ра ди о 
про фе со ру стру ков них сту ди ја би ло аси стен ту.

 http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/I-ope ra tiv ci-BIA-pro fe so ri-fa kul te ta.sr.html Пре у зе-
то 11.11.2013.

30) Ака де ми ја ће при ма ти мак си мум 30 сту де на та го ди шње, јер је реч о елит ним сту ди ја ма, 
где ће сва ком по је дин цу би ти по све ће но мно го вре ме на. Сту ди је ће тра ја ти три го ди не. 
Пре да ва чи ће пр вен стве но би ти из ре до ва БИА, јер се ра ди о вр ло спе ци ја ли зо ва ним 
стру ков ним сту ди ја ма ко је об у хва та ју три по ља: тех нич ко-тех но ло шких, при род но-ма-
те ма тич ких и дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка. Сту ден ти ће по за вр шет ку шко ло ва ња 
до би ја ти зва ње стру ков ни ин же њер на ци о нал не без бед но сти. Из ра зит ак це нат је и на 
тзв. ве шти на ма без ко јих се спе ци фич ни без бед но сни по сло ви ка кве оба вља ју при пад-
ни ци аген ци ја за на ци о нал ну без бед ност не мо гу за ми сли ти. http://www.no vo sti.rs/ve-
sti/na slov na/dru stvo/ak tu el no.290.html:435819-Dra gan-Si me u no vic-I-na u kom-na-te ro ri ste 
Пре у зе то 11.11.2013.

31)  Purg Adam: Pri mer jal ni ob ve šče val ni si ste mi, Vi so ka po li cij ko-var nost na šo la, Љу бља на, 
2002, стр. 141.
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др жа ла са сто ји се у из бо ру ме та и при сту пу. На и ме, оба ве штај на 
ор га ни за ци ја на сто ји да са гле да ши ри кон текст у ко јем ме та де лу је 
при че му је у фо ку су ис тра жи ва ња про фил лич но сти, кон так ти и 
бли ске ве зе, с ци љем да се са гле да ју сте пен дру штве не опа сно сти 
и про це си ко ји су у то ку, ка ко би се др жав ни врх упо зо рио на без-
бед но сне прет ње. Дру ге аген ци је за про во ђе ње за ко на, као што 
је кри ми на ли стич ка по ли ци ја, то ком при ме не по ме ну тих ме ра за 
циљ има ју до ку мен то ва ње би ћа кри вич ног де ла и усме ре не су ка 
при ку пља њу до ка за.

Мо жда нај ва жни ја спе ци фич ност оба ве штај не ор га ни за ци је 
огле да се у ути ца ју на до но ше ње ва жних др жав них од лу ка. Јед-
на од зна чај ки цен тра ли зо ва ног мо де ла јест да да кров на ор га ни-
за ци ја, ко ја је и са ма јед на од слу жби, зна чај но утје че утје че на 
функ ци о ни ра ње ци је лог оба вје штај но-си гур но сног су ста ва, на ње-
го во стра те гиј ско усмје ра ва ње и од ре ђи ва ње при о ри те та, та ко да 
слу жбе, а осо би то кров на, оп ће ни то има ју ве ћи утје цај на во ђе ње 
укуп не др жав не по ли ти ке не го што је то слу чај у ре сор ном мо де лу 
у ко јем стра те гиј ско усмје ра ва ње и од ре ђи ва ње при о ри те та слу-
жби оста је у пот пу ној над ле жно сти по ли тич ког вођ ства зе мље.32) У 
свим зе мља ма на ста лим ди со лу ци јом СФРЈ ци вил не оба ве штај не 
ор га ни за ци је су ауто ном не, док су вој не оста ле ре сор не. То зна чи 
да су оба ве штај ним ор га ни за ци ја ма као што су Без бед но сно- ин-
фор ма тив на аген ци ја (БИА), Оба вје штај но-си гур но сна аген ци ја 
(СОА) и Оба вје штај но-без бјед но сна аген ци ја БиХ (ОБА) мо гућ но-
сти на ко је ука зу је прет ход ни на вод отво ре не.

3.1.Контроларада
Кон тро ла оба ве штај них ор га ни за ци ја под ра зу ме ва да се нај-

пре раз лу чи уну тра шња (ин тер на) од спољ не (ци вил не) кон тро ле. 
Ци вил на кон тро ла је да ле ко ва жни ја, док се ин тер на, на при мер, 
огле да у мо гућ но сти спро во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка про тив 
при пад ни ка оба ве штај не ор га ни за ци је. Кон тро ла оба ве штај них 
ор га ни за ци ја од стра не из вр шне вла сти је сво је вр стан упра вљач-
ки на чин кон тро ле, пре би се мо гло ре ћи да ме ха ни зме кон тро ле 
власт ви ше ко ри сти за упра вља ње слу жбом, док је са ма кон тро ла 
углав ном у дру гом пла ну. Кон тро ла оба ве штај ног сек то ра од стра-
не пар ла мен та има ви ше зна ча ја за за шти ту гра ђа на. Кон тро ла оба-
ве штај не ор га ни за ци је од стра не из вр шне вла сти не уле ва по ве ре-
ње. Пар ла мент је та ин сти ту ци ја ко ја тре ба да за шти ти дру штво 
од зло у по тре бе оба ве штај не ор га ни за ци је у по ли тич ке свр хе, јер 

32) Озрен Жу нец и Дар ко До ми шља но вић: Оба вје штај но си гур но сне слу жбе Ре пу бли ке Хр-
ват ске, На кла да Ја сен ски и Турк, За греб, 2000,  стр. 201.
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оба ве штај не ор га ни за ци је тре ба да бу ду по ли тич ки не у трал не, да 
се при др жа ва ју про фе си о нал не ети ке и да де лу ју уну тар гра ни ца 
свог за кон ског окви ра.

Де ло тво ран пар ла мен та ран над зор је по стао ве о ма би тан ка-
ко би од го во ри оба ве штај них ор га ни за ци ја на пла не тар не и ре ги-
о нал не прет ње би ли кон ци пи ра ни и спро ве де ни уз пу ну тран спа-
рент ност и од го вор ност. Од су ство пар ла мен тар ног над зо ра ства ра 
опа сност да би оба ве штај на ор га ни за ци ја мо гла по гре шно да про-
ту ма чи сво ју уло гу и да се по на ша као др жа ва у др жа ви, а као та ква 
она је увек озбиљ на пре пре ка раз во ју дру штва.

У Хр ват ској у За ко ну о си гур но сним слу жба ма по дроб но је 
опи сан и на чин над зо ра над њи ма, али су мно ге од ред бе до да нас 
оста ле са мо мр тви па ра гра фи. Ви је ће за ци вил ни над зор ипак за-
слу жу је па жњу и чи ње ни ца да је хр ват ска јав ност ве о ма осе тљи ва 
на по ја ве зло у по тре бе оба ве штај не ор га ни за ци је. У Ср би ји, за ко-
но да вац шкр то го во ри о мо гућ но сти кон тро ле ци вил не оба ве штај-
не слу жбе, и то пра во да је Скуп шти ни Ср би је. Ме ђу тим, не по сто ји 
стал ни скуп штин ски од бор за раз ма тра ње ових пи та ња, већ се пар-
ла мен тар на кон тро ла од ви ја пре ко оба ве зе под но ше ња из ве шта ја 
о ра ду БИА-е На род ној скуп шти ни и то све га два пу та го ди шње33), 
то ком за се да ња Ко ми си је за од бра ну и без бед ност. 

Има ју ћи у ви ду све ни јан се и спе ци фич но сти, те не ми нов не 
раз ли ке у за ви сно сти од зе мље у ко јој де лу ју, мо же мо из дво ји ти 
три мо де ла кон тро ле и то: мо дел пар ла мен тар не кон тро ле, мо дел 
кон тро ле од стра не из вр шне вла сти и мо дел ци вил не кон тро ле. 
Пар ла мен тар ни мо дел кон тро ле оба ве штај них ор га ни за ци ја об у-
хва та: до но ше ње  за ко на за де фи ни са ње ра да, овла шће ња и ор га-
ни за ци је оба ве штај не слу жбе; кон тро лу ње ног де ло ва ња и при ме не 
ме ра за тај но при ку пља ње по да та ка; одо бра ва ње го ди шњег бу џе та 
и кон тро лу по тро шње, одо бра ва ње плат фор ме о ра ду оба ве штај не 
ор га ни за ци је и кон тро лу за ко ни то сти ње ног ра да, те кон тро лу за-
ко ни то сти при ме не ме ра за тај но при ку пља ње по да та ка.  И на да-
све, за шти ту људ ских пра ва. 

Пар ла мен тар на кон тро ла од ви ја се на три ни воа и то: рад 
пар ла мен та као за ко но дав не вла сти, рад  стал ног пар ла мен тар ног 
те ла са за дат ком да над гле да и кон тро ли ше рад оба ве штај них ор-
га ни за ци ја и ра дом спе ци јал не ко ми си је ко ју одо бра ва пар ла мент 
у слу ча је ви ма кри зних си ту а ци ја, по ли тич ких афе ра или скан да ла. 

Упра вља ње оба ве штај ном ор га ни за ци јом и кон тро ла слу жбе  
у за ко ни то сти ње ног ра да и ефи ка сно сти де ло ва ња су два основ на 

33)  Члан 17 За ко на о Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген ци ји, Сл. гла сник РС, бр. 42/2002 и 
111/2009
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сег мен та мо де ла кон тро ле из вр шне вла сти. У ве ћи ни мо дер них др-
жа ва мо дел упра вља ња и кон тро ле оба вје штај ним ор га ни за ци ја ма 
се по ве ра ва спе ци ја ли зо ва ним те ли ма из вр шне вла сти чи је по сто-
ја ње и де ло круг ра да су де фи ни са ни за ко ном. 

Ци вил на кон тро ла оба ве штај них ор га ни за ци ја под ра зу ме ва 
не за ви сна, за ко ном уте ме ље на те ла ко ја чи не пред став ни ци гра-
ђан ских гру па и јав не лич но сти, са овла шће њи ма над зо ра и кон-
тро ле оба ве штај них ор га ни за ци ја. У Хр ват ској је име но ва но не-
за ви сно гра ђан ско те ло за над зор оба ве штај них ор га ни за ци ја ко је 
пред ста вља пар ла мен тар ну ко ми си ју за над зор. Чла но ви пар ла-
мен тар не ко ми си је се би ра ју ван са ста ва пар ла мен та, из ре да јав-
них лич но сти од угле да. Ово те ло још ни је по ка за ло сво ју пу ну 
де ло твор ност у прак си.  Зна ча јан део овог мо де ла кон тро ле у Ср-
би ји чи не ме ди ји. Иако не фор ма лан ме ха ни зам, ме ди ји су у мно-
гим си ту а ци ја ма би ли од кључ не ва жно сти да се не ке зло у по тре бе 
оба ве шта них ор га ни за ци ја  раз от кри ју.34)
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Si me u no vic-I-na u kom-na-te ro ri ste

PredragCeranic,VladimirMarinkovic,DudaBalje

SAFETYMANAGEMENTIN
INTELLIGENCEORGANIZATIONS

Resume
In the in tel li gen ce or ga ni za tion, ge ne ral prin ci ples of se cu rity 

ma na ge ment: plan ning, or ga ni zing, ma na ging and con trol ling are ap-
plied. Ho we ver, the in tel li gen ce or ga ni za tion is a spe ci fic in sti tu tion. 
In the ob ser ved area, so me spe ci fics are a part of the he ri ta ge of the 
for mer sta te - Yugo sla via, which is re flec ted in the se lec tion of hu man 
re so ur ces, which is do ne with no adver ti zing of the post, but by re-
com men da tion. In sti tu tion of da ta check is still im por tant, alt ho ugh it 
suf fe red struc tu ral chan ges. Ot her spe cial fe a tu res ari se from the na tu re 
of in tel li gen ce work. Sec recy is the main cha rac te ri stic of in tel li gen ce 
or ga ni za tion to the ex tent that sec recy be co mes a cha rac ter tra it of in-
tel li gen ce agents. Com mit ment to work is very con spi cu o us, so sec recy 
ma kes hu man re so ur ces (in tel li gen ce agents) to de pend on each ot her. 
Only in con ver sa tion with a fel low agent they feel at ho me. Ho we ver, 
the na tu re of the in tel li gen ce or ga ni za tion, par ti cu larly its clo se ness, 
ex clu de the pos si bi lity of se ri o us so cial re se arch in the in tel li gen ce or-
ga ni za tion and many is su es re la ted to hu man re so ur ces re main open .
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Low staff fluc tu a tion is al so one of the spe ci fic fe a tu res of se cu-
rity ma na ge ment in the in tel li gen ce sec tor. Pro bably the most im por tant 
spe ci fic cha rac te ri stic of the in tel li gen ce or ga ni za tion is its in flu en ce on 
the ma king of im por tant sta te de ci si ons.
Key words:  ma na ge ment, se cu rity ma na ge ment, in tel li gen ce or ga ni za tion, fi-

eld agent, se cu rity chec ko ut, hu man po ten ti als, hu man re so ur ces

* Овај рад је примљен 03.јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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