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Сажетак
Да би слу жбе без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је до при но си ле 

из град њи и функ ци о ни са њу си сте ма на ци о нал не без бед но сти, нео
п ход но је да по сто ји са вре мен нор ма тив ноправ ни оквир за њи хов 
рад, као и да су уре ђе ни и тран спа рент ни ме ха ни зми ле гал ног ути
ца ја вла сти на рад слу жби, од но сно пи та ња упра вља ња и ру ко во
ђе ња слу жба ма. У ве зи са тим зна чај на су пи та ња ко ор ди на ци је 
и ускла ђи ва ња ра да слу жби без бед но сти. Ме ха ни зми над зо ра и 
кон тро ле над ра дом слу жби без бед но сти спре ча ва ју зло у по тре бе 
слу жби у по ли тич ке свр хе и омо гу ћа ва ју њи хов рад у де мо крат
ском ам би јен ту. Основ ни пред мет овог ра да је сте да при ка же ко
ји су пред у сло ви да би слу жбе без бед но сти до при но си ле из град њи 
и успе шном функ ци о ни са њу си сте ма на ци о нал не без бед но сти.
Кључ не ре чи: си стем на ци о нал не без бед но сти, без бед но снооба ве

штај ни си стем, слу жбе без бед но сти

ПО ЈАМ И СТРУК ТУ РА СИ СТЕ МА  
НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

По јам на ци о нал на без бед ност се раз ли чи то де фи ни ше и раз-
ли чи то ту ма чи. У ра ни јем пе ри о ду то је био си но ним за од бра ну, 
од но сно вој ску и ње не ак тив но сти усме ре не на од бра ну др жа ве од 
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ору жа не агре си је спо ља. Раз во јем са вре ме них рат них сред ста ва 
про ме ње на је фи зи о но ми ја кла сич ног ра то ва ња и ство ре на нео п-
ход ност уче шћа ве ћег бро ја су бје ка та у ње му. Та ко је на стао си-
стем на ци о нал не од бра не ко ји је об је ди ња вао раз ли чи те еле мен те 
са ко ји ма се цен тра ли зо ва но ру ко во ди ло.

По ја вом но вих из во ра угро жа ва ња, од но сно аси ме трич них 
прет њи без бед но сти, као што су те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми-
нал, из бе глич ке кри зе, ми гра ци је, тр го ви на љу ди ма, угро жа ва ње 
жи вот не сре ди не, еко ном ски про бле ми, со ци јал не не ста бил но сти, 
као и уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и њи хо вог ко ри шће ње за рат не 
по тре бе, ука за ла се по тре ба аде кват них од го во ра на ста ре и но ве 
иза зо ве, ри зи ке и прет ње. На осно ву то га раз ви је ни су но ви без-
бед но сни кон цеп ти ко ји су под ра зу ме ва ли ан га жо ва ње др жав них 
ин сти ту ци ја ко је су од го вор не за без бед ност др жа ве и гра ђа на, као 
и про ши ри ва ње бро ја су бје ка та ко ји су ан га жо ва ни на тим за да-
ци ма. Не ки од тих су бје ка та као што су вој ска, од но сно ору жа не 
сна ге, оба ве штај не слу жбе, ди пло ма ти ја и слич но, пре те жно су ан-
га жо ва ни на ре ша ва њу “спољ них про бле ма”, док су дру ги, као што 
су по ли ци ја, без бед но сне, од но сно кон тра о ба ве штај не слу жбе, 
пра во суд ни ор га ни и слич но, пре те жно ан га жо ва ни на ре ша ва њу 
уну тра шњих про бле ма. По ве за ност иза зо ва, ри зи ка и прет њи ко-
ји до ла зе спо ља и оних ко ји на ста ју уну тар др жа ве, као и њи хо ва 
раз ли чи тост, од ору жа них угро жа ва ња, те ро ри зма и екс тре ми зма, 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру гих аси ме трич них прет њи, на ме ће 
по тре бу ус по ста вља ња је дин стве ног си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти. 

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је де фи-
ни ше си стем на ци о нал не без бед но сти као нор ма тив но, струк тур-
но и функ ци о нал но уре ђе ну це ли ну еле ме на та чи јом се де лат но-
шћу оства ру је за шти та на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је. 
У овом до ку мен ту да та је ана ли за окру же ња Ре пу бли ке Ср би је, 
иден ти фи ко ва ни су иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти, утвр ђе-
ни на ци о нал ни ин те ре си, од ре ђе ни ци ље ви, основ на на че ла и еле-
мен ти по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. По ли ти ка на ци о нал не 
без бед но сти, као део укуп не др жав не по ли ти ке спро во ди се кроз 
ускла ђен про грам ме ра и ак тив но сти ко је др жа ва пред у зи ма ра ди 
до сти за ња ци ље ва по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти кроз уна пре-
ђе ње без бед но сти гра ђа на, дру штва и др жа ве, ја ча ње ин сти ту ци ја 
на ци о нал не без бед но сти, пре вен тив но де ло ва ње и кроз спро во ђе-
ње ефи ка сних ме ра и ак тив но сти, као и аде кват но ре ша ва ње ри-
зи ка и прет њи без бед но сти ра ди за шти те на ци о нал них ин те ре са. 
Еле мен те по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти чи не: спољ на по ли-
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ти ка, еко ном ска по ли ти ка, по ли ти ка од бра не, по ли ти ка уну тра шње 
без бед но сти, по ли ти ка за шти те људ ских и ма њин ских пра ва, со ци-
јал на по ли ти ка и по ли ти ке у дру гим обла сти ма дру штве ног жи во-
та (обра зо ва ње, на у ка, на уч но и стра жи вач ки рад, за шти та жи вот не 
сре ди не, кул ту ре и дру гих обла сти дру штве ног жи во та).

По ред од ре ђи ва ња струк ту ре си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти, раз ра ђе на су и на че ла функ ци о ни са ња и од го вор но сти у 
окви ру овог си сте ма. Еле мен те си сте ма на ци о нал не без бед но сти, 
Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти ана ли зи ра у ши рем и у ужем 
сми слу.

У ши рем сми слу си стем на ци о нал не без бед но сти чи не нај-
ви ши ор га ни за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти и то: На род-
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, 
Са вет за на ци о нал ну без бед ност, Вла да, су до ви и ту жи ла штва. У 
ужем сми слу си стем на ци о нал не без бед но сти чи не: си стем од бра-
не, сна ге Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, без бед но сно-оба ве-
штај ни си стем и при вре ме но фор ми ра ни ор га ни и ко ор ди на ци о на 
те ла за по је ди не кри зе.

Са аспек та из град ње и функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти по се бан зна чај има упра вља ње овим си сте мом, ко је је 
у над ле жно сти др жав них ор га на као но си о ца за ко но дав не и из вр-
шне вла сти. На род на скуп шти на упра вља свим де ло ви ма си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти кроз уста во твор ну и за ко но дав ну де лат-
ност. Она над зи ре рад Вла де и дру гих ор га на ко ји су јој од го вор ни 
и вр ши над зор и де мо крат ску и ци вил ну кон тро лу над си сте мом 
на ци о нал не без бед но сти. 

Пред сед ник Ре пу бли ке пред се да ва Са ве том за на ци о нал ну 
без бед ност и ука зу је на пи та ња и про бле ме из до ме на на ци о нал не 
без бед но сти, од но сно по кре ће њи хо во ре ша ва ње и до но си ак те из 
сво је над ле жно сти.

У од но су на си стем на ци о нал не без бед но сти по себ ну од го-
вор ност има Вла да ко ја усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав-
не упра ве у до ме ну на ци о нал не без бед но сти. Она пред ла же и ре-
а ли зу је по ли ти ку на ци о нал не без бед но сти, усме ра ва и ускла ђу је 
функ ци о ни са ње си сте ма на ци о нал не без бед но сти, обез бе ђу је ма-
те ри јал на и фи нан сиј ска сред ства за по тре бе си сте ма на ци о нал-
не без бед но сти, упра вља де лат но шћу др жав них ор га на, ор га на 
др жав не упра ве, уста но ва и прав них ли ца у обла сти оства ри ва ња 
на ци о нал не без бед но сти. Са вет за на ци о нал ну без бед ност утвр ђу-
је осно ве по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти и де фи ни ше основ не 
ме ре и ак тив но сти на очу ва њу и уна пре ђе њу функ ци о ни са ња си-
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сте ма на ци о нал не без бед но сти и у окви ру то га усме ра ва и ускла ђу-
је рад еле ме на та си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Пре ко Кан це ла-
ри је Са ве та пра ти спро во ђе ње смер ни ца и за кљу ча ка Са ве та. 

БЕЗ БЕД НО СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НИ СИ СТЕМ КАО 
ПОД СИ СТЕМ НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

По сто је раз ли чи те де фи ни ци је и раз ли чи те струк ту ре без-
бед но сно-оба ве штај них си сте ма. У ве ћи ни зе ма ља се ко ри сти на-
зив оба ве штај но-без бед но сни си стем, што за ви си од то га ко ја је 
ком по нен та до ми нант на, оба ве штај на или кон та о ба ве штај на, од-
но сно без бед но сна. Ко ри сти се и тер мин оба ве штај но-без бед но сна 
за јед ни ца, што та ко ђе под ра зу ме ва све слу жбе без бед но сти јед не 
зе мље са ко ји ма се цен тра ли зо ва но упра вља и ко ор ди ни ра њи хов 
рад. Оба ве штај но-без бед но сна за јед ни ца је скуп др жав них ин сти-
ту ци ја и ор га на ко ји са мо стал но и за јед но оба вља ју оба ве штај-
но-без бед но сне по сло ве ка ко би до при не ли очу ва њу на ци о нал не 
без бед но сти и оства ри ва њу на ци о нал них ин те ре са. Без бед но сно-
оба ве штај ни си стем на чел но чи не оба ве штај не слу жбе и кон тра-
о ба ве штај не, од но сно без бед но сне слу жбе. У окви ру не ких слу-
жби су ин те гри са не оба ве штај на и без бед но сна ком по нен та, та ко 
да има мо оба ве штај но-без бед но сне или без бед но сно-оба ве штај не 
слу жбе, за ви сно од то га ко ја је ком по нен та за сту пље ни ја. По след-
њих го ди на ве ћи на зе ма ља је ин те гри са ла оба ве штај ну и без бед но-
сну ком по нен ту. Због то га без бед но сно-оба ве штај ни си стем мо гу 
чи ни ти оба ве штај не, кон тра о ба ве штај не и оба ве штај но-без бед но-
сне слу жбе.

У од но су на област де ло ва ња слу жбе без бед но сти мо гу би ти 
: спољ не (оба ве штај не) и уну тра шње (кон тра о ба ве штај не – без бед-
но сне). За ви сно од обла сти пре те жног ин те ре со ва ња слу жбе без-
бед но сти мо гу би ти: ци вил не, вој не и ци вил но-вој не, у ко ји ма је 
ин те гри са на вој на и ци вил на ком по нен та, а у окви ру све три ове 
вр сте слу жбе мо гу би ти: оба ве штај не, без бед но сне и оба ве штај но-
без бед но сне.

Оба ве штај не слу жбе се на чел но ба ве при ку пља њем по да та-
ка и из ра дом про це на о спољ ним прет ња ма и то вој ним,  не вој ним, 
аси ме трич ним и у по след ње вре ме пи та њи ма из обла сти енер гет-
ске без бед но сти. Због ак ту ел но сти но вих прет њи и ка рак те ри сти-
ка де ло ва ња, оба ве штај не слу жбе се све ви ше ба ве пра ће њем те-
ро ри стич ких прет њи и ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти ко ји 
до ла зе из ино стран ства. Без бед но сне, од но сно кон тра о ба ве штај не 
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слу жбе су над ле жне за от кри ва ње и спре ча ва ње угро жа ва ња др-
жа ве уну тар ње них гра ни ца. У њи хо вој над ле жно сти је за шти та 
тај но сти по да та ка, од но сно кон тра шпи ју на жа, су прот ста вља ње 
те ро ри стич ким и екс тре ми стич ким прет ња ма, су прот ста вља ње 
ор га ни зо ва ној кри ми нал ној и дру гој де лат но сти ко ја угро жа ва на-
ци о нал ну без бед ност. Нај ве ћи број де лат но сти се не мо же по де-
ли ти на спољ не и уну тра шње прет ње, за то што има ју кон ти ну и-
тет де ло ва ња. Ако те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал до ла зе из 
ино стран ства нај че шће има ју сво је ослон це и са у че сни ке у зе мљи 
пре ма ко јој де лу ју. Због то га мо ра по сто ја ти до бра са рад ња из ме ђу 
оба ве штај них и без бед но сних слу жби. Не ке зе мље су упра во због 
то га фор ми ра ле без бед но сно-оба ве штај не слу жбе или дру ге об ли-
ке ин те гри са ња оба ве штај не и без бед но сне ком по нен те.

За ви сно од сте пе на са мо стал но сти и пот чи ње но сти, слу жбе 
без бед но сти мо гу би ти цен трал не или ре сор не. Цен трал не има ју 
ве ћи сте пен са мо стал но сти и углав ном су пот чи ње не вла ди сво је 
зе мље, а ре сор не су у са ста ву не ког ми ни стар ства и пот чи ње не су 
над ле жном ми ни стру. То је нај че шће слу чај са вој ним слу жба ма 
без бед но сти ко је су пот чи ње не ми ни стру од бра не.

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је без-
бед но сно-оба ве штај ни си стем де фи ни ше као функ ци о нал но об је-
ди њен под си стем на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ко ји 
чи не: Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја (БИА), Вој но бе збед но-
сна аген ци ја (ВБА) и Вој но о ба ве штај на аген ци ја (ВОА). У За ко ну 
о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти на во ди се да су слу жбе 
без бед но сти део је дин стве ног без бед но сно-оба ве штај ног си сте ма 
Ре пу бли ке Ср би је, што под ра зу ме ва да по ред три на ве де не слу жбе 
по сто је још не ки еле мен ти, али се они ни опи сно ни кон крет но 
не на во де. По што се у јед ном ак ту на во ди да ове три слу жбе чи не 
без бед но сно-оба ве штај ни сyстем, а у дру гом да су оне са мо део 
тог си сте ма, мо же се за кљу чи ти да се и без бед но сно-оба ве штај ни 
си стем мо же по сма тра ти у ужем и ши рем сми слу. У ужем сми слу 
га чи не три на ве де не слу жбе, а у ши рем сми слу, по ред њих још не-
ки дру ги де ло ви. Има ју ћи у ви ду за дат ке ко је из вр ша ва ју и њи хо ву 
по ве за ност са за да ци ма слу жби без бед но сти, без бед но сно-оба ве-
штај ни си стем би мо гли чи ни ти не ки де ло ви си сте ма од бра не (Вој-
на по ли ци ја и Упра ва за оба ве штај но-из ви ђач ке по сло ве Ге не рал-
шта ба Вој ске Ср би је, Ј-2) као и не ки де ло ви сна га Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва, од но сно не ки де ло ви по ли ци је као основ не 
сна ге Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.

За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је уре ђу је осно ве без бед но сно-оба ве штај ног си сте ма, усме-
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ра ва ње и ускла ђи ва ње ра да слу жби без бед но сти и над зор и кон-
тро лу над њи хо вим ра дом. У овом За ко ну се пре ци зи ра и ста тус 
слу жби без бед но сти и то Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја 
(БИА) као по себ на ор га ни за ци ја, а Вој но бе збед но сна аген ци ја 
(ВБА) и Вој но о ба ве штај на аген ци ја (ВОА) као ор га ни упра ве у са-
ста ву Ми ни стар ства од бра не. Ова ко де фи ни сан ста тус вој них слу-
жби без бед но сти, ви сок сте пен опе ра тив не са мо стал но сти, као и 
са мо стал но сти у из ве шта ва њу, вој ним слу жба ма да је не што ши ри 
ста тус у од но су на кла сич не ре сор не слу жбе. Пре ма то ме, без бед-
но сно-оба ве штај ни си стем Ре пу бли ке Ср би је чи не јед на ци вил на 
(БИА) и две вој не слу жбе без бед но сти (ВБА и ВОА), од но сно јед на 
без бед но сно-оба ве штај на (БИА), јед на кон тра о ба ве штај на (ВБА) 
и јед на оба ве штај на слу жба (ВОА). По себ ним за ко ни ма, од но сно 
За ко ном о Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген ци ји и За ко ном о Вој-
но бе збед но сној и Вој но о ба ве штај ној аген ци ји уре ђе ни су над ле-
жно сти, по сло ви, за да ци, овла шће ња, над зор и кон тро ла слу жби 
без бед но сти, као и са рад ња и дру га пи та ња од зна ча ја за њи хов 
рад.

НАД ЛЕ ЖНОСТ И ЗА ДА ЦИ  
СЛУ ЖБИ БЕЗБЕД НО СТИ У ОКВИ РУ  

БЕЗ БЕД НО СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НОГ СИ СТЕ МА

Да би се мо гла да ти оце на да слу жбе без бед но сти функ ци-
о ни шу у де мо крат ским усло ви ма мо ра ју би ти ис пу ње на нај ма ње 
три усло ва:

1. да су осно ва не и функ ци о ни шу на осно ву за ко на у ко-
ме је ре гу ли са на њи хо ва над ле жност, по сло ви, за да ци и 
овла шће ња,

2. да по сто је раз ра ђе ни ме ха ни зми ути ца ја, од но сно упра-
вља ња и ру ко во ђе ња слу жба ма без бед но сти и да ти ме-
ха ни зми у прак си функ ци о ни шу,

3. да су за ко ном утвр ђе ни ме ха ни зми над зо ра и кон тро ле 
над ра дом слу жби без бед но сти и да ти ме ха ни зми успе-
шно функ ци о ни шу.

По след њих два де се так го ди на рад слу жби без бед но сти се 
уре ђу је за ко ном, за раз ли ку од ра ни јег пе ри о да ка да је ова област 
уре ђи ва на пра вил ни ци ма, уред ба ма и дру гим ак ти ма ни же прав-
не сна ге, ко ји по пра ви лу ни су би ли до ступ ни јав но сти. У Ср би ји 
је тек 2002. го ди не, пр ви пут рад слу жби без бед но сти уре ђен за-
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ко ном. Та да је до нет За кон о слу жба ма без бед но сти Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је, ко ји се од но сио на две вој не слу жбе без бед-
но сти (Вој на слу жба без бед но сти и Вој на оба ве штај на слу жба) и 
две слу жбе без бед но сти у са ста ву Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
(Слу жба без бед но сти МСП и Слу жба за ис тра жи ва ње и до ку мен-
та ци ју СИД). Та ко ђе, 2002. го ди не, до нет је и За кон о без бед но сно-
ин фор ма тив ној аген ци ји Ре пу бли ке Ср би је. На кон раз два ја ња Др-
жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре (2006. го ди не), до нет је За кон 
о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (2007) 
и За кон о ВБА и ВОА (2009).

Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја (БИА) оба вља по сло ве 
ко ји се од но се на за шти ту без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и от кри-
ва ње и спре ча ва ње де лат но сти усме ре них на под ри ва ње или ру-
ше ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је; ис тра жи ва ње, 
при ку пља ње, об ра ду и про це ну без бед но сно-оба ве штај них по да-
та ка и са зна ња од зна ча ја за без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ин фор-
ми са ње над ле жних ор га на о тим по да ци ма.

Вој но бе збед но сна аген ци ја (ВБА) над ле жна је за без бед но-
сну и кон тра о ба ве штај ну за шти ту Ми ни стар ства од бра не и Вој ске 
Ср би је. У окви ру без бед но сне за шти те вр ши: без бед но сну за шти-
ту сна га, обје ка та, сред ста ва и ак тив но сти, без бед но сну за шти ту 
тај них по да та ка, без бед но сне про ве ре ли ца, по сло ве ин ду стриј ске 
без бед но сти, без бед но сну за шти ту ин фор ма ци о но-те ле ко му ни ка-
ци о них си сте ма и крип то за шти те и без бед но сну за шти ту дру гих 
су бје ка та си сте ма од бра не. По сло ви кон тра о ба ве штај не за шти-
те Ми ни стар ства од бра не (МО) и Вој ске Ср би је (ВС) об у хва та ју: 
от кри ва ње и спре ча ва ње оба ве штај не де лат но сти усме ре не пре ма 
МО и ВС, от кри ва ње, пра ће ње и оне мо гу ћа ва ње уну тра шњег и 
ме ђу на род ног те ро ри зма, екс тре ми зма и дру гих об ли ка ор га ни зо-
ва ног на си ља усме ре ног пре ма МО и ВС. Кон тра о ба ве штај ни по-
сло ви и за да ци се од но се на су прот ста вља ње де лат но сти стра них 
оба ве штај них слу жби, от кри ва ње и спре ча ва ње те ро ри стич ких 
прет њи, као и от кри ва ње и пре се ца ње ор га ни зо ва не кри ми нал не 
де лат но сти усме ре не пре ма МО И ВС. У над ле жно сти ВБА је и 
от кри ва ње, ис тра жи ва ње и при ку пља ње до ка за за кри вич на де ла 
про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, кри-
вич на де ла про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу-
на род ним пра вом, кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пра ња 
нов ца и ко руп ци је у МО и ВС. У ову гру пу по сло ва спа да ју и за да-
ци ко ји се од но се на от кри ва ње, ис тра жи ва ње и при ку пља ње до ка-
за за кри вич на де ла ко ји ма се угро жа ва ју тај ни по да ци и кри вич на 
де ла про тив без бед но сти ра чу нар ских по да та ка.
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Вој но о ба ве штај на аген ци ја (ВОА) је над ле жна за оба вља ње 
оба ве штај них по сло ва од зна ча ја за од бра ну а ко ји се од но се на 
при ку пља ње, ана ли зу, про це ну, за шти ту и до ста вља ње по да та ка и 
ин фор ма ци ја о по тен ци јал ним и ре ал ним опа сно сти ма, ак тив но-
сти ма, пла но ви ма или на ме ра ма стра них др жа ва и њи хо вих ору-
жа них сна га, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, гру па и по је ди на ца. По-
да ци и ин фор ма ци је ко ји се при ку пља ју и до ста вља ју су вој ног, 
вој но-по ли тич ког, вој но-еко ном ског ка рак те ра и мо гу се од но си ти 
и на про ли фе ра ци ју на о ру жа ња и вој не опре ме и прет ње те ро ри-
змом усме ре ним из ино стран ства пре ма си сте му од бра не РС.

УПРА ВЉА ЊЕ И РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ СЛУ ЖБА МА 
БЕЗ БЕД НО СТИ КАО ФУНК ЦИ ЈА ИЗ ГРАД ЊЕ 
СИ СТЕ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

Упра вља ње и ру ко во ђе ње у свим обла сти ма има не ке за јед-
нич ке ка рак те ри сти ке али и ди ле ме да ли су то си но ни ми и у че му 
је раз ли ка из ме ђу ових пој мо ва. Упра вља ње се на чел но од но си на 
си стем у це ли ни, од но сно на упра вља ње си сте мом, ор га ни за ци јом 
али и по је ди ним еле мен ти ма то га си сте ма. Ру ко во ђе ње под ра зу-
ме ва не по сред ни је лич но ан га жо ва ње и уче шће у ути ца ју на ор-
га ни за циј ске еле мен те, од но сно усме ра ва ње ор га ни за циј ских еле-
ме на та као де ло ва си сте ма. Слу жбе без бед но сти су спе ци фич не по 
сво јој при ро ди, за тво ре но сти, тај но сти ра да, на чи ну ор га ни зо ва ња 
и функ ци о ни са ња, због че га је упра вља ње и ру ко во ђе ње њи ма зна-
чај но раз ли ку је у од но су на дру ге обла сти.

На кон рас па да бив ше Ју го сла ви је и ства ра ња са мо стал них 
др жа ва, су ко ба и ра то ва на овим про сто ри ма, пост-кон фликт не 
тран зи ци је, кри за и дру гих про бле ма, слу жбе без бед но сти су но си-
ле ве ли ки те рет про шло сти и оп ту жи ва не су за раз не зло у по тре бе, 
де струк тив но де ло ва ње пре ма ци вил ном дру штву и ме ди ји ма, за-
тво ре ност, ми сти фи ка ци ју и слич но. Слу жбе без бед но сти су по-
себ но оп ту жи ва не да су ван окви ра вла да ви не пра ва ко ри шће не за 
учвр шћи ва ње та да ак ту ел них вла сти, про гон опо зи ци је и гу ше ње 
људ ских пра ва и сло бо да. Због то га су би ле нео п ход не ре фор ме 
сек то ра без бед но сти и у окви ру то га по себ но слу жби без бед но-
сти, као јед ног од кључ них еле ме на та про це са из град ње мо дер ног 
де мо крат ског дру штва. Је дан од нај ва жни јих ре форм ских ци ље ва 
био је да се де фи ни шу ја сни ме ха ни зми ле гал ног ути ца ја ко ју ор-
га ни вла сти вр ше на слу жбе без бед но сти и да се ис кљу чи мо гућ-
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ност зло у по тре ба слу жби у по ли тич ке свр хе и зло у по тре ба слу жби 
уоп ште.

У ра ни јем пе ри о ду ни су би ли за ко ном од ре ђе ни и јав но об ја-
вље ни ле гал ни ме ха ни зми ути ца ја вла сти на слу жбе без бед но сти, 
што је ства ра ло про стор за зло у по тре бе, не са мо уну тар слу жбе, 
не го и слу жбе у це ли ни. У вре ме Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре прак тич но су по сто ја ла три ско ро не за ви сна си сте ма без бед-
но сти и то: си стем без бед но сти Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре, си стем без бед но сти Ср би је и си стем без бед но сти Цр не Го ре. 
Сва три си сте ма су има ли свој нор ма тив но-прав ни оквир ко ји ни је 
под ра зу ме вао њи хо ву ме ђу соб ну са рад њу. За кон о слу жба ма без-
бед но сти СРЈ по пр ви пут је раз ра дио ме ха ни зме ути ца ја вла сти 
на слу жбе без бед но сти, уз на по ме ну да се од но сио са мо на че ти ри 
слу жбе без бед но сти ко је су би ле на ни воу Др жав не за јед ни це (две 
у Ми ни стар ству од бра не и две у Ми ни стар ству спољ них по сло ва), 
али не и на слу жбе без бед но сти др жа ва чла ни ца. Због то га је тај 
си стем без бед но сти био за тво рен, не функ ци о на лан, не при ме њив и 
као та кав ни је мо гао да оп ста не.

До но ше њем За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти 
раз ра ђе ни су ме ха ни зми ути ца ја вла сти на њих, од но сно усме ра-
ва ња и ускла ђи ва ња ра да слу жби, што пред ста вља су шти ну упра-
вља ња слу жба ма без бед но сти. У ве зи са тим по се бан зна чај има 
Са вет за на ци о нал ну без бед ност, ко ји раз ма тра пи та ња из обла сти 
ра да слу жби, раз ма тра ме ђу соб ну са рад њу ор га на над ле жних за 
од бра ну, ор га на над ле жних за уну тра шње по сло ве и слу жби без-
бед но сти, као и њи хо ву са рад њу са дру гим над ле жним др жав ним 
ор га ни ма и са рад њу са ор га ни ма и слу жба ма без бед но сти стра них 
др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Усме ра ва ње и ускла ђи ва ње 
ра да слу жби без бед но сти Са вет вр ши та ко што раз ма тра оба ве-
штај но-без бед но сне про це не и до но си за кључ ке са 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. У над ле жно сти Са ве та је и до но ше ње за кљу ча ка у ве-
зи са ра дом слу жби без бед но сти и Би роа за ко ор ди на ци ју, за кљу-
ча ка ко ји ма се усме ра ва и ускла ђу је рад слу жби без бед но сти, као 
и за кљу ча ка у ве зи са са рад њом слу жби без бед но сти са слу жба ма 
без бед но сти стра них др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. По себ-
но је зна чај но да Са вет да је ми шље ње о пред ло зи ма го ди шњих и 
сред њо роч них пла но ва ра да слу жби без бед но сти, као и ми шље ње 
Вла ди о пред ло зи ма бу џе та слу жби без бед но сти.

Упра вља ње слу жба ма без бед но сти за ви си од њи хо вог ста ту-
са и пот чи ње но сти. Са вет за на ци о нал ну без бед ност има раз ра ђе-
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не ме ха ни зме ути ца ја на све три слу жбе без бед но сти. По ред то га, 
Вла да усме ра ва рад Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је, ко ја јој 
је не по сред но пот чи ње на, а пре ко ми ни стра од бра не, као чла на 
Вла де, усме ра ва рад и вој них слу жби без бед но сти. Вла да је пре-
ма Уста ву но си лац из вр шне вла сти. Она утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 
укљу чу ју ћи и оба ве штај но-без бед но сну. С дру ге стра не, пред сед-
ник Ре пу бли ке има овла шће ња у од но су на Вој ску и од бра ну, где се 
на ла зе и вој не слу жбе без бед но сти. Све ово упра вља ње слу жба ма 
без бед но сти чи ни сло же ни јим, а не ка вр ста олак ша ња је по сто ја ње 
Са ве та за на ци о нал ну без бед ност на чи јим се сед ни ца ма уса гла ша-
ва ју ста во ви пред сед ни ка Вла де и пред сед ни ка Ре пу бли ке о пи та-
њи ма из до ме на ра да слу жби. Да ва њем ми шље ња на пла но ве ра да 
слу жби и за кљу ча ка у од но су на њи хов рад, из вр шна власт до но си 
од лу ку о при о ри те ти ма ра да слу жби. 

Од ре ђи ва ње при о ри тет них прет њи и за да та ка на ко ји ма ће 
се ан га жо ва ти слу жбе без бед но сти је у над ле жно сти нај ви шег 
по ли тич ког ни воа, од но сно Са ве та за на ци о нал ну без бед ност. У 
оба ве штај ним по сло ви ма по сто ји из ра же на по тре ба за усме ра ва-
њем, за то што је то не по сред но по ве за но са спољ но по ли тич ком 
ор јен та ци јом и ак тив но сти ма на ме ђу на род ном пла ну. У по сло ви-
ма уну тра шње без бед но сти, по себ но по сло ви ма кри вич но-прав не 
при ро де, усме ра ва ње је огра ни че но на нај оп шти ји ни во, од но сно 
на оп шта пи та ња од зна ча ја за функ ци о ни са ње слу жбе. Из вр шна 
власт се не сме упли та ти у опе ра тив не ак ци је, по себ но у ко ји ма се 
при ме њу ју по себ ни по ступ ци и ме ре по одо бре њу над ле жног су да, 
од но сно ту жи о ца.

За раз ли ку од усме ра ва ња, ру ко во ђе ње под ра зу ме ва не по-
сред ни ји ути цај на слу жбе без бед но сти. Ру ко во ђе ње слу жба ма 
без бед но сти пр ви пут је за кон ски уре ђе но у За ко ну о слу жба ма 
без бед но сти СРЈ, где се на во ди да „ру ко во ди лац Слу жбе ру ко во ди 
Слу жбом и за њен рад од го ва ра Са ве зној вла ди (Са ве ту ми ни ста-
ра), од но сно над ле жном са ве зном ми ни стру”. На ве де не су и оба ве-
зе ру ко во ди о ца у од но су на ру ко во ђе ње слу жбом. Са дру ге стра не, 
За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти ни је ре гу ли сао пи-
та ње ру ко во ђе ња слу жба ма, већ је ово пи та ње оста вље но да се уре-
ди за ко ни ма о слу жба ма. За кон о БИА у по гла вљу ко је се од но си на 
ор га ни за ци ју ра да са мо у јед ном чла ну на во ди да „ра дом Аген ци је 
ру ко во ди ди рек тор, ко га по ста вља и раз ре ша ва Вла да”. У За ко ну 
о ВБА и ВОА, по себ но по гла вље се од но си на Ру ко во ђе ње и уну-
тра шње уре ђе ње ВБА и ВОА, где се на во ди да „ра дом ВБА и ВОА 
ру ко во де ди рек то ри ко ји за свој рад од го ва ра ју ми ни стру од бра не“. 
У по себ ном чла ну на ве де не су оба ве зе ди рек то ра у од но су на ру ко-
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во ђе ње Аген ци јом, где се, из ме ђу оста лог, на во ди да ди рек тор да је 
на ло ге и ин струк ци је за рад ор га на и при пад ни ка Аген ци је. Упра-
вља ње и ру ко во ђе ње вој ним слу жба ма без бед но сти је спе ци фич но 
због чи ње ни це да ми ни стар од бра не исто вре ме но усме ра ва, од но-
сно упра вља, де ли мич но ру ко во ди и ко ор ди ни ра рад ВБА и ВОА.

Чи ње ни ца да ВБА и ВОА у из вр ша ва њу опе ра тив них за да-
та ка има ју ви сок сте пен са мо стал но сти, као и да са мо стал но до-
ста вља ју из ве шта је над ле жним ор га ни ма, да је им ве ћи сте пен са-
мо стал но сти у од но су на ми ни стра од бра не и због то га се не мо же 
ре ћи да су кла сич не ре сор не слу жбе.

Ру ко во ђе ње слу жба ма без бед но сти у од но су на упра вља ње 
има знат но ма њи ути цај на из град њу и функ ци о ни са ње си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. Ме ђу тим, по што су у про це сном сми слу 
ак тив но сти ру ко во ђе ња прак тич но на ста вак ме ра ко ји ма се оства-
ру је упра вља ње и да за јед но пред ста вља ју јед ну це ли ну, мо же се 
ре ћи и да успе шно ру ко во ђе ње слу жба ма без бед но сти има ве ли ки 
ути цај на њи хов рад и ре зул та те. Уко ли ко не функ ци о ни ше ру ко во-
ђе ње слу жба ма без бед но сти, смер ни це за рад, за да ци и при о ри те ти 
ко је по ста вља из вр шна власт не ће се из вр ша ва ти или ће се из вр ша-
ва ти у ме ри ко ја не обез бе ђу је успе шно функ ци о ни са ње си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти. 

КО ОР ДИ НА ЦИ ЈА РА ДА СЛУ ЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 
И ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ЗА ДА ТАКА У ЦИ ЉУ 

ИЗГРАД ЊЕ И ФУК ЦИ О НИ СА ЊА СИСТЕМА 
НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

Ко ор ди на ци ја ра да слу жби без бед но сти има из у зе тан зна чај 
за њи хов рад и успе шно функ ци о ни са ње. У вре ме Со ци ја ли стич ке 
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СФРЈ) рад слу жби без бед но-
сти ко ор ди ни ра ле су и усме ра ва ле Са ве зна ин фор ма тив на ко ми си-
ја и Ко ми си ја за опе ра тив ну ко ор ди на ци ју, ко је су функ ци о ни са ле 
од 1955. до 1964. го ди не, ка да је фор ми ра на Ко ми си ја Са ве зног 
из вр шног ве ћа за ко ор ди на ци ју ин фор ма тив них и без бед но сних 
слу жби. Рад вој них слу жби од 1961. го ди не ко ор ди ни рао је Са вет 
за ко ор ди на ци ју ра да ор га на без бед но сти и оба ве штај них ор га на 
ЈНА. Са вет за по сло ве др жав не без бед но сти је 1972. го ди не фор-
ми рао Ко ми си ју Пред сед ни штва СФРЈ за ускла ђи ва ње ра да ор га на 
ко ји вр ше по сло ве др жав не без бед но сти. У вре ме Др жав не за јед-
ни це Ср би је и Цр не Го ре (ДЗ СЦГ), За кон о слу жба ма без бед но-
сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ) оба ве зи вао је да слу жбе 
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без бед но сти на ни воу ДЗ СЦГ ме ђу соб но са ра ђу ју у скла ду са 
про пи си ма ко је до но си Са вет ми ни ста ра. По што ти про пи си ни су 
ни ка да до не ти, из о ста ла је и ко ор ди на ци ја и са рад ња ме ђу слу-
жба ма. Пре ма то ме, од 1991. до 2007. го ди не ни је по сто ја ла са рад-
ња и ко ор ди на ци ја ме ђу слу жба ма без бед но сти у окви ру СРЈ и ДЗ 
СЦГ. Нео п ход на пи та ња са рад ње ре ша ва на су у лич ним кон так ти-
ма ру ко во ди ла ца слу жби. Ова ква си ту а ци ја до во ди ла је до то га да 
се слу жбе без бед но сти ан га жу ју на истом за дат ку и да то от кри ју 
слу чај но, не по сред но при ли ком из вр ша ва ња за да та ка. Ово је до во-
ди ло до су ко ба ме ђу слу жба ма, не ра ци о нал ног тро ше ња њи хо вих 
сна га и сред ста ва, сма ње ња по ве ре ња ме ђу слу жба ма, као и по ве-
ре ња у слу жбе.

На кон рас па да ДЗ СЦГ и до но ше ња За ко на о осно ва ма уре-
ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 2007. го ди не, пи та ње 
ко ор ди на ци је ра да слу жби уре ђе но је у по гла вљу ко је се од но си на 
усме ра ва ње и ускла ђи ва ње њи хо вог ра да. 

На осно ву овог За ко на фор ми ран је Би ро за ко ор ди на ци ју, 
ко ји опе ра тив но ускла ђу је рад слу жби без бед но сти и у ве зи са тим 
утвр ђу је за дат ке ко ји се из вр ша ва ју у окви ру ме ђу соб не са рад ње 
слу жби, са рад ње слу жби са дру гим др жав ним ор га ни ма и са рад-
ње у „по је ди ним слу ча је ви ма“. У За ко ну се не об ја шња ва шта се 
под ра зу ме ва под “по је ди ним слу ча је ви ма”, али има ју ћи у ви ду 
над ле жност, за дат ке и ис ку ства из ра да Би роа, мо же се за кљу чи-
ти да се то од но си на ре ша ва ње сло же них без бед но сних и кон тра-
о ба ве штај них про бле ма, ко ји по сво јој усме ре но сти, ин тен зи те ту 
и рас про стра ње но сти мо гу угро зи ти без бед ност др жа ве и ње них 
гра ђа на. Успе шно функ ци о ни са ње Би роа за ко ор ди на ци ју спре ча-
ва да се слу жбе без бед но сти „су да ра ју“ на те ре ну, омо гу ћа ва из бор 
те жи шта, као и ра ци о нал но и ефи ка сно ан га жо ва ње без бед но сно-
оба ве штај ног си сте ма што ди рект но ути че на ефи ка сност си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти.

Би ро за ко ор ди на ци ју не ускла ђу је и не ко ор ди ни ра ком пле-
тан рад слу жби без бед но сти, не го са мо по је ди не слу ча је ве угро жа-
ва ња без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на, од но сно слу ча је ве на 
ко ји ма је по треб но ко ор ди ни ра но ан га жо ва ње свих слу жби. Слу-
жбе без бед но сти из ван то га из вр ша ва ју ве ли ки број за да та ка, за-
ви сно од до би је них смер ни ца Са ве та за на ци о нал ну без бед ност, 
Вла де, пред сед ни ка Ре пу бли ке, над ле жног ми ни стра и одо бре них 
го ди шњих пла но ва ра да. Ре зул та ти то га ра да вред ну ју се на осно ву 
ква ли те та и упо тре бљи во сти из ве шта ја и про це на ко је слу жбе без-
бед но сти по по тре би и сва ко днев но до ста вља ју над ле жним др жав-
ним ор га ни ма, као и на осно ву пе ри о дич них из ве шта ја ко ји се до-
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ста вља ју На род ној скуп шти ни, Са ве ту за на ци о нал ну без бед ност 
и дру гим над ле жним ор га ни ма. Зна чај но је и не по сред но уче шће 
ру ко во ди ла ца слу жби без бед но сти у ра ду Са ве та за на ци о нал ну 
без бед ност или у ра ду ор га на На род не скуп шти не и Вла де.

Де ло твор ни и ефи ка сни ме ха ни зми упра вља ња, ру ко во ђе ња 
и ко ор ди на ци је су пред у слов за успе шно из вр ша ва ње за да та ка слу-
жби без бед но сти. Уко ли ко би ло ко ја од ових функ ци ја ни је за жи ве-
ла у прак си, то ће има ти зна тан ути цај на ре зул та те ра да слу жби и 
њи хов до при нос си сте му на ци о нал не без бед но сти. Због то га за ко-
но дав на и из вр шна власт има ју ве ли ку од го вор ност у упра вља њу 
слу жба ма без бед но сти.

Слу жбе без бед но сти су ин стру мент ра ног упо зо ре ња на иза-
зо ве, ри зи ке и прет ње без бед но сти др жа ве и њи хо ва нај ве ћа оба-
ве за је да на вре ме до ђу до ин ди ка то ра по тен ци јал но угро жа ва ју ће 
де лат но сти. Но ве прет ње, по себ но те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри-
ми нал, зах те ва ју бр зо ре а го ва ње слу жби без бед но сти и при ку пља-
ње по у зда них по да та ка у ци љу из ра де ква ли тет них про це на за до-
но ше ње од лу ка, ка ко би се не ке прет ње пред у пре ди ле или сма њи ле 
њи хо ве по сле ди це. Тра гич ни те ро ри стич ки на па ди у Ва шинг то ну 
и Њу јор ку (2001), Ма дри ду (2004) и нај но ви ји у Па ри зу и оба ра ње 
ру ског пут нич ког ави о на под ме та њем екс пло зив не на пра ве и не ки 
дру ги слу ча је ви, по ка зу ју да слу жбе без бед но сти ни су на вре ме от-
кри ле да се та кве ак ци је при пре ма ју. Је дан од нај ве ћих про бле ма 
због ко јих слу жбе без бед но сти не ре а гу ју на вре ме је не до вољ на 
са рад ња уну тар без бед но сно-оба ве штај них си сте ма, по себ но из-
ме ђу оба ве штај них и кон тра о ба ве штај них слу жби, пр вен стве но 
због пре сти жа и не здра ве кон ку рен ци је. Ве ли ки је про блем и ло ша 
са рад ња из ме ђу без бед но сно-оба ве штај них си сте ма др жа ва, ко ја 
је че сто фор мал на и на чел на, без раз ме не зна чај них оба ве штај них 
по да та ка.

У из вр ша ва њу сво јих за да та ка слу жбе без бед но сти при ку-
пља ју по дат ке из јав но до ступ них из во ра или тај но, при ме ном 
по себ них по сту па ка и ме ра ко ји ма се при вре ме но огра ни ча ва ју 
Уста вом за га ран то ва не сло бо де и пра ва гра ђа на. За тај но пра ће ње 
и над зор ли ца као и њи хо вих ко му ни ка ци ја и раз го во ра на отво ре-
ном и у за тво ре ном про сто ру за при пад ни ке Ми ни стар ства од бра не 
(МО) и Вој ске Ср би је (ВС) над ле жна је ВБА, а за оста ле др жа вља-
не Ср би је Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја. Вој но о ба ве штај на 
аген ци ја ни је овла шће на за при ме ну ових ме ра. У ци љу што ма-
њег угро жа ва ња људ ских пра ва и сло бо да, За кон пред ви ђа да се 
без бед но сни про блем по ку ша ре ши ти при ме ном ме ра ко ји ма се не 
за ди ре или се ма ње за ди ре у пра ва и сло бо де гра ђа на и тек уко ли ко 
то ни је мо гу ће при ме њу ју се ме ре тај ног над зо ра.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2015 стр. 2744.

40

Слу жбе без бед но сти има ју ве ли ки ути цај на си стем на ци о-
нал не без бед но сти и као нај ва жни ји део тог си сте ма да ју ве ли ки 
до при нос ње го вом успе шном функ ци о ни са њу. Из ме ђу ру ко во де-
ћих ор га на си сте ма на ци о нал не без бед но сти и слу жби без бед но-
сти по сто ји узроч но по сле дич на ве за. Уко ли ко се до не се аде ква тан 
нор ма тив но-прав ни оквир ко ји не спу та ва слу жбе у ра ду и уко ли ко 
над ле жни ор га ни слу жба ма да ју ја сне смер ни це за рад, слу жбе ће 
ефи ка сно функ ци о ни са ти у де мо крат ском окру же њу. Пар ла мен-
тар на и из вр шна власт пре ко ре дов них и пе ри о дич них као и пре-
ко не по сред них из ве шта ја пра ти да ли слу жбе без бед но сти ра де у 
скла ду са да тим смер ни ца ма и ко ли ко успе шно из вр ша ва ју за дат ке 
на иден ти фи ко ва њу и пра во вре ме ном пре се ца њу по тен ци јал ног 
угро жа ва ња.

НАД ЗОР И КОН ТРО ЛА НАД РА ДОМ СЛУ ЖБИ БЕЗ-
БЕД НО СТИ У ФУНК ЦИ ЈИ ИЗ ГРАД ЊЕ  

СИ СТЕ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

Над зор и кон тро ла над ра дом слу жби без бед но сти ре ла тив-
но је нов фе но мен у Евро пи, чак и у за пад но е вроп ским зе мља ма 
са ду гом де мо крат ском тра ди ци јом. Са мо је у не ко ли ко за пад но-
е вроп ских зе ма ља по сто ја ла пар ла мен тар на кон тро ла пре 80-тих 
го ди на (Не мач ка и Хо лан ди ја), а у дру гим је тек ка сни је уве де на 
(Дан ска 1988, Аустри ја 1991, Ен гле ска 1994, Нор ве шка 1996). У 
ис точ но е вроп ским зе мља ма са пар ла мен тар ном кон тро лом по че ло 
се по сле 1989. го ди не, на кон спро ве де них ре фор ми у сек то ру без-
бед но сти и по себ но у слу жба ма без бед но сти.

На на шим про сто ри ма, у Ср би ји и бив шој СФРЈ, по сто ја ли 
су не ки ме ха ни зми кон тро ле и над зо ра над ра дом слу жби без бед-
но сти, ко ји су би ли уре ђе ни пра вил ни ци ма, упут стви ма и слич ним 
до ку мен ти ма. За вој не слу жбе без бед но сти кон тро ла је би ла уре ђе-
на Пра ви ли ма слу жбе из 1967. и 1975. го ди не и би ла је у над ле жно-
сти ко ман дан та је ди ни це. Пра ви лом слу жбе из 1984. го ди не, кон-
тро ла је по диг ну та на ни во са ве зног се кре та ра за на род ну од бра ну. 
За ци вил не слу жбе без бед но сти по сто ја ли су ме ха ни зми кон тро ле 
пре Бри он ског пле ну ма, а на кон то га Са ве зна скуп шти на је 1968. 
го ди не фор ми ра ла Ко ми си ју за кон тро лу слу жбе др жав не без бед-
но сти. Над ра дом свих оба ве штај них и без бед но сних слу жби СРЈ, 
на са ве зном ни воу фор мал но су функ ци о ни са ли од бо ри за од бра-
ну и без бед ност оба ве ћа Са ве зне скуп шти не и Ко ми си ја за кон-
тро лу Слу жбе др жав не без бед но сти. Њи хов рад је био ре гу ли сан 
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По слов ни ком Ве ћа гра ђа на Са ве зне скуп шти не из 1994. го ди не и 
По слов ни ком Ве ћа ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не из 1995. го ди не. 
Ме ђу тим, ти ме ха ни зми ни су функ ци о ни са ли у прак си.

Ме ха ни зми над зо ра и кон тро ле над ра дом слу жби без бед но-
сти пр ви пут су за ко ном уре ђе ни 2002. го ди не, ка да је до нет За кон 
о слу жба ма без бед но сти СРЈ, ко ји је де таљ но и у скла ду са европ-
ским и свет ским стан дар ди ма раз ра дио ову про бле ма ти ку. Исте го-
ди не до нет је За кон о БИА, ко ји је са мо у два чла на раз ра дио ову 
про бле ма ти ку и то кроз на во ђе ње оба ве зе ди рек то ра аген ци је да 
два пу та го ди шње под не се из ве штај о ра ду На род ној скуп шти ни 
и Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и да су ли ца ко ја уче ству ју у вр ше њу 
кон тро ле ду жна да чу ва ју по вер љи вост по да та ка. За кон о осно ва-
ма уре ђе ња слу жби без бед но сти из 2007. го ди не у по гла вљу ко је 
се од но си на над зор над ра дом слу жби без бед но сти де таљ но раз-
ра ђу је ову про бле ма ти ку на во де ћи на че ла над зо ра, Скуп штин ски 
над зор и рад Од бо ра за кон тро лу слу жби без бед но сти, као и ме-
ха ни зме над зо ра ко је ко ри сти јав ност. У За ко ну о ВБА и ВОА из 
2009. го ди не у по гла вљу ко је се од но си на над зор и кон тро лу ра-
да, раз ра ђе ни су ме ха ни зми кон тро ле ко је ко ри сти На род на скуп-
шти на, Вла да, Ге не рал ни ин спек тор и уну тра шња кон тро ла ВБА и 
ВОА. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти пре ци зи ра да На род на 
скуп шти на пре ко над ле жног од бо ра оства ру је над зор и де мо крат-
ску и ци вил ну кон тро лу над си сте мом на ци о нал не без бед но сти, а 
због спе ци фич но сти слу жби без бед но сти и осе тљи во сти њи хо вог 
ра да На род на скуп шти на је фор ми ра ла Од бор за кон тро лу слу жби 
без бед но сти.

На осно ву уре ђе ног нор ма тив ног окви ра, све три гра не вла-
сти вр ше над зор и кон тро лу над ра дом слу жби без бед но сти. За-
ко но дав на власт то оства ру је пре ко Од бо ра за кон тро лу слу жби 
без бед но сти, из вр шна пре ко Вла де и Са ве та за на ци о нал ну без бед-
ност, а за вој не слу жбе без бед но сти и пре ко над ле жног ми ни стра 
и Ге не рал ног ин спек то ра . У од но су на упра вља ње и кон тро лу над 
ра дом слу жби без бед но сти по се бан зна чај има Са вет за на ци о нал-
ну без бед ност, ко ји слу жба ма без бед но сти да је смер ни це за рад и 
од ре ђу је при о ри те те, од но сно усме ра ва оства ри ва ње на ци о нал-
них ин те ре са ко ји се спро во де ак тив но сти ма слу жби без бед но сти. 
Исто вре ме но, кроз раз ма тра ње оба ве штај но-без бед но сних про це-
на и дру гих из ве шта ја слу жби без бед но сти, Са вет кон тро ли ше да 
ли слу жбе ра де у скла ду са да тим смер ни ца ма и да ли из вр ша ва ју 
за дат ке у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма и за да ци ма.

У од но су на из град њу си сте ма на ци о нал не без бед но сти, над-
зор над слу жба ма без бед но сти је зна ча јан за то што се на тај на чин 
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ја ча де мо крат ско упра вља ње над слу жба ма без бед но сти, ја ча вла-
да ви на пра ва и обез бе ђу је ефи ка сност и ефек тив ност ра да слу жби. 
Де мо крат ско упра вља ње над слу жба ма под ра зу ме ва ме ха ни зме ко-
ји ће обез бе ди ти да слу жбе де лу ју у ци љу од бра не на ци о нал не без-
бед но сти, а не у ис кљу чи вом ин те ре су ак ту ел не вла сти, по ли тич ке 
пар ти је или не ке ин те ре сне гру пе. По ли тич ка, иде о ло шка и ин те-
ре сна не у трал ност слу жби без бед но сти је за кон ска ка те го ри ја, ко ја 
је нор ма тив но уре ђе на и пред ста вља јед но од нај ва жни јих пи та ња 
над зо ра и кон тро ле над ра дом слу жби без бед но сти. Од бор на кон-
тро лу слу жби без бед но сти, из ме ђу оста лог, над зи ре ускла ђе ност 
ра да слу жби без бед но сти са Стра те ги јом на ци о нал не без бед но сти, 
Стра те ги јом од бра не и без бед но сно-оба ве штај ном по ли ти ком Ре-
пу бли ке Ср би је, као и по што ва ње по ли тич ке, иде о ло шке и ин те ре-
сне не у трал но сти у ра ду слу жби без бед но сти.

Је дан од зна чај них над зо ра над ра дом слу жби без бед но сти је 
јав ни над зор, ко ји је та ко ђе уре ђен за ко ном. Оба ве за слу жби без-
бед но сти је да оба ве шта ва ју јав ност о свом ра ду и о по је ди ним 
без бед но сним по ја ва ма и до га ђа ји ма не по сред но или пре ко ор га-
на ко ји ма до ста вља ју из ве шта је. Слу жбе без бед но сти су по сво јој 
при ро ди ре стрик тив не у из но ше њу по да та ка о свом ра ду, по себ но 
о ак ци ја ма ко је су у то ку или су тек за вр ше не. Са дру ге стра не, 
ме ди ји же ле да што пре до ђу до ин фор ма ци ја и са њи ма упо зна ју 
ши ру јав ност. Уко ли ко се не про на ђе ком про мис из ме ђу ова два 
зах те ва че сто до ла зи до не спо ра зу ма, што по не ка да ства ра и не по-
ве ре ње у слу жбе без бед но сти.

По што ва ње вла да ви не пра ва под ра зу ме ва по што ва ње за ко-
на и дру гих про пи са а то се по себ но од но си на при ме ну по себ них 
по сту па ка и ме ра. Не по што ва њем за кон ских про це ду ра ко ји ма се 
при вре ме но огра ни ча ва ју људ ска пра ва и сло бо де ства ра се не си-
гур ност и не по ве ре ње гра ђа на и ши ре јав но сти у њи хов рад. Са мим 
тим на ру ша ва се ком пе тент ност и ста бил ност си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти. У ве зи са овим зна чај на је кон тро ла ко ју вр ши тре ћа 
гра на вла сти, суд ска власт. Су до ви одо бра ва ју при ме ну по себ них 
ме ра и сред ста ва уз прет ход ну про це ну осно ва но сти пред ло га ру-
ко во ди о ца слу жбе без бед но сти да се те ме ре при ме не, ана ли зи ра ју 
ре зул та те тих ме ра и до но се од лу ку да се оне на ста ве или об у ста ве. 
За ко но дав на и из вр шна власт не мо гу ути ца ти на опе ра тив не ме ре 
слу жби без бед но сти, од но сно на од лу ке и на ред бе суд ске вла сти.

Над зор и кон тро ла над ра дом слу жби по ве ћа ва њи хо ву ефи-
ка сност и ефек тив ност. Ефи ка сност под ра зу ме ва да слу жбе бр зо 
и ква ли тет но ре ше од ре ђе ни без бед но сни про блем уз ра ци о нал но 
тро ше ње сна га и сред ста ва. Ефи ка сност је по ве за на са пре вен ци-
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јом као при о ри тет ним ци љем ра да слу жби без бед но сти. Ефек тив-
ност зна чи да се слу жбе без бед но сти ан га жу ју у окви ру сво јих над-
ле жно сти, по сло ва и за да та ка, да из вр ша ва ју при о ри тет не за дат ке 
ко је им је по ста ви ла из вр шна власт, а не да се ан га жу ју на за да ци-
ма ко је мо гу из вр ши ти и не ки дру ги др жав ни ор га ни или за да ци-
ма ко ји ма ње ути чу на на ру ша ва ње на ци о нал не без бед но сти. Ка да 
је у пи та њу над зор над ра дом слу жби без бед но сти, тре ба има ти у 
ви ду да је За ко ном од ре ђе но да се над зор за сни ва на на че лу под ре-
ђе но сти и од го вор но сти слу жби без бед но сти иза бра ним вла сти ма 
Ре пу бли ке Ср би је.

Ти ме се обез бе ђу је ефи ка сно, ра ци о нал но и ком пе тент но 
из вр ша ва ње за да та ка слу жби без бед но сти, чи ме се да је зна ча јан 
до при нос из град њи и функ ци о ни са њу си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти.
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Svet ko Ko vac

THE RO LE OF IN TEL LI GEN CE AGEN CI-
ES IN BU IL DING THE NA TI O NAL SE CU RITY 

SYSTEM OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

Resume
The na ti o nal se cu rity system of the Re pu blic of Ser bia is le gally, 

struc tu rally and fun cti o nally com ple ted system, which is in its nar row 
sen se ma de of: de fen se system, for ces of the Mi ni stry of In ter i or, in tel
li gen ce system and tem po ra rily for med co or di na tion bo di es in ti mes 
of cri sis. In tel li gen ce system as an in te gra ted subsystem of the na ti
o nal se cu rity system is ma de of in tel li gen ce agen ci es: Se cu rity In for
ma tion Agency (BIA), Mi li tary Se cu rity Agency (VBA) and Mi li tary 
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In tel li gen ce Agency (VOA). In re flec tion to the ir com pe ten ci es, tasks 
and re spon si bi li ti es, the re three agen ci es are the co re of the na ti o nal 
se cu rity system of Ser bia. Furt her mo re, the re are cer tain qu e sti ons or 
pre con di ti ons ne e ded to re gu la te the ro le of the se agen ci es, espe ci ally 
the ma na ge ment and co or di na tion of the ir work, but al so the over sight 
and con trol over the ir ac ti vi ti es. The ir ro le re qu i res pre ci se and spe ci
fied com pe ten ce and ju ris dic tion, cle ar re spon si bi li ti es and tran spa rent 
ma na ge ment, in or der to pre vent any abu se of po wer or po li ti ci za tion of 
the ir work, which in turn can sig ni fi cantly en dan ger the na ti o nal se cu
rity. One of the key pre con di ti ons for that is ef fi ci ent system of over sight 
and con trol over the in tel li gen ce agen ci es, which is do ne by all three 
bran ches of po wer: ju di cial, le gi sla ti ve and exe cu ti ve, in com pli an ce 
not just with the le gal fra me work, but al so with the Stra tegy of na ti o nal 
se cu rity, Stra tegy of de fen se and proc la i med se cu rity and in tel li gen ce 
po li ci es. Al so, we can not ru le out the im por tant ro le of the pu blic in the 
con trol of the in tel li gen ce ser vi ces.
Keywords: na ti o nal se cu rity system, in tel li gen ce system, in tel li gen ce agen

ci es

* Овај рад је при мљен 29. но вем бра 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 1. де цем бра 2015. го ди не.
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