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Уводнаразматрања

Pо зна то је да су те ро ри стич ки на па ди ко ји су из ве де ни у све ту 
по чет ком но вог ми ле ни ју ма, а на ро чи то они „од 11. сеп тем-

бра 2001. ин тен зи ви ра ли рас пра ве у ве зи са тен ден ци ја ма ко је во-
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де ка сма ње њу тран спа рент но сти слу жби без бед но сти и сла бље њу  
иона ко ису ви ше нео д ре ђе ног и не ја сног си сте ма јав не кон тро ле.”1) 

По ла зе ћи од по сла ко јим се ба ве службе  безбед ност и тре ба-
ле би б ити пре дме т одго ва рајуће демок ра тске и цивил не  контро ле.  
Пр опитуј ући  ов ај  сложен дру шт вени ф еномен, с ас вим ра зло жно 
нам еће с е к ао  п итање :  да  ли постоји  ун иверз ал ни, општеприх ва-
тљив и примењ ив модел з а  њихову контрол у? Многи и стр ажива чи 
 покушали  су д а п рон ађ у одго вор на ов о  пита ње. Ипак, с коро с ви 
 сложил и су се  у  је дном: Н е постоји  јединс твен нити  оп штеприм ењи в 
модел  за демо кратс ку  и ци вилну  ко нтролу  с лужби  безб ед нос ти. 2) 
Нач ел но,  постоје  само  оп шти обра сц и  и полазн а  на чела, кој и  би  
могли  б ити за је днички за све  службе  у све ту .

Даљ е,  за ефика сн у кон тролу и н адзор, сами закони нис у 
довољни.  М орају би ти  успо ст ав љен и дело тв орни и ја сни нач ини 
и пр оцедур е за тум аче ње и спров ођење   д оне тих за кона, а ли и 
 утврђ ен однос изм еђу  норма тив ног и  ст вар но г. 

О но  у чем у се с лаже ве ћин а  научника и ис тр аживач а из  ове 
об ла ст и:  Ханс Бо рн , Филип Фл ури , Мари на Капарини , Јанг Л ин, 
Тимо ти  Едмундс,  Пит ер Ги л,  Ов ен Грин, Хејн ер   Ха нг и, Мир ослав 
Х аџи ћ  и многи др уги3) -  без об зира који облик  конт ро ле  у демокра-
тск им друштв им а је доминантан ,  у већи ни зема ља  к онтро лу  
активнос ти  слу жби безб едн ости с про воде закон ода вне, и звр шн е 
и судске власти . С ва ки сегме нт  контроле  има св ој у специфичну 
улог у  и чини само  је дан де о у сис тему контр ол е, о дговорно сти , 
 надглед ања и  на дзора, ч ија је  св рха да обезб ед и зако нитост, п р опо-

1) Ви ди: Andrzej Kar kos zka, “Se cu rity Sec tor Re form - the Con cept, its Po li ti cal Use ful ness 
and Gro wing Im por tan ce”, In: Сettingthe21stCenturySecurityAgenda, Pe ter Lang publ., 
Bern, Swit zer land, 2003, p. 84.

2) Оп шир ни је о то ме: IntelligencePracticeandDemocraticOversightAPractitioner’sWi
ew, Oc ca si o nal Pa per 3, DCAF-In tel li gen ce Wor king Gro up, Ge ne va, July 2003, p. 37.

3) Ве ћи на од на ве де них су и са рад ни ци Же нев ског де мо крат ског цен тра за кон тро лу на-
о ру жа ња (DCAF). DCAF је ме ђу на род на фон да ци ја осно ва на 2000. го ди не на ини ци-
ја ти ву Швај цар ске Кон фе де ра ци је. Цен тар под сти че и по др жа ва др жав не и не др жав не 
ин сти ту ци је у на по ри ма за ја ча ње де мо крат ске и ци вил не кон тро ле ору жа них и без бед-
но сних сна га и про мо ви ше ме ђу на род ну са рад њу у овим обла сти ма. Цен тар са ку пља 
ин фор ма ци је, вр ши ис тра жи ва ња у ци љу иден ти фи ко ва ња про бле ма, утвр ђи ва ња на-
у че них лек ци ја и пред ла же нај бо ље прак се у обла сти де мо крат ске кон тро ле ору жа них 
сна га и ци вил но-вој них од но са. Он да је са ве те и по др шку за ин те ре со ва ним стра на ма, 
вла да ма, пар ла мен ти ма, вој ним вла сти ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и ака дем ским кру го ви ма. Ру ко во ди се прин ци пи ма не у трал но сти, не-
при стра сно сти, по што ва ња род не рав но прав но сти, као осно ву за по др шку ле ги тим ним 
одр жи вим про це си ма ре фор ме. Се ди ште му је у Же не ви са стал ним кан це ла ри ја ма у 
Беј ру ту, Бри се лу, Љу бља ни, Ра ма ли и Ту ни су. Има пре ко 100 за по сле них из ви ше од 30 
зе ма ља.  Тренут но у члан ству оку пља 61 др жа ву.
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рцион алност и  испр авн ос т за а кти вност и  ко је  службе б езбедно сти, 
због  природ е  свога по сла изврша ва ју у  тајнос ти .  

И забране  власти н а основ у уставних  и зак онс ких ов лашћења 
одг ов орне су за  ф ункцио ни сање с лу жб и безбедн ост и. Основ-
ни  проблем који се у т ом   ла нц у појављује ј е „потр еба за та јно-
шћу“.  О туд и пи тање: Ка ко  обезб еди ти  делот вор ну  демократ ск у и 
ц ивилну  ко нтр олу  над с лужбам а  б езб едности , а да  се  ис товремено 
н е п овреди  „принцип тајност и“ ?

До с ре дине 70-тих  г одина  прошло г в ек а , за  обавеш та јне и 
 без бе дн осне  слу жб е већин е европск их зе маља, СА Д и Кан ад е, 
могло  се поуздано ре ћи  да није постој ал а контрола  за конодавне и 
судс ке  власти  н ад  њима. Наиме, у  с коро свим дем ок ратским држа-
вама  тога времена, см атрало  се, а  и у  пракси  је  било  та ко, да  је то 
и скљ учи во пр аво и звршне в ла сти. 

 Так ве слу жб е,  у  многим земљама,  попут  САД ,  Канаде,  
Аустрал иј е,  Велике Брит ан иј е, С Р Немачке,  Фр анцус ке, па  и СФРЈ, 
функциони са ле  су н а  ос нову уре дби ил и декрет а и звршни х  власти 
 (најче шће  поверљи во г карак тера).

Приме ра  ради, парла мен тарни на дз о р на ционални х служби 
безбед нос ти у СР  Немач кој  почео  ј е д а  се сп ров од и  1978.  године ,4)  
а у  већини д руг их  западн оевропс ких  з емаља (ис кључујућ и Холан-
дију  у к ојој је нека врста  спољн ог  надзора  ув ед ена  још 19 52. годи-
не),  као и  у Канади и  Аустр ал ији 198 0- их, у В ел икој  Бр ит ан иј и тек 
 199 4. год ине ,5) а у Француској  јо ш није уве ден .6) 

Крај  Хл адног рат а и нестана к  блоковске  поде ле света , п редста-
вљ ају нов у фазу  у развоју к онтролних  ме ханизам а  и н адзорa 
с лужби б езб ед ности, која је за по чел а у  по ст -комун ист ичким и 
 пос тк онфлик тн им д руштвим а. Она  се  н арочито односила  на  з емље 
кој е  су  н ас тале р ас падом б ив шег Сов јетско г  Сав еза. Мн ог е  од  њих,  
п осебно  он е у Источ ној и  Ју го источној  Е вр опи -  су уз о хр аб р ење  
и п ом оћ за пад ни х  дем ократиј а  реформ ис але  свој е о бавешт ајн е и   
безбедно с не  служб е стављај ућ и и х, неке по  п рв и пу т, у за ко нс ки 
окв ир ,  по д н адз ор из вр шни х и з ак онодавн их  вл ас ти.

4) На осно ву За ко на о кон тро ли оба ве штај не де лат но сти и За ко на о кон трол ним те ли ма 
од 11.04.1978. го ди не. Оп шир ни је о то ме ви ди: Ан де ја Са вић, Мла ден Ба ја гић,  Безбед
ностсветаодтајностидојавности (дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње), Ви ша 
шко ла уну тра шњих по сло ва, Бе о град, 2005, стр. 180-181.

5) IntelligenceServiceAct1994, Chap ter 13, 10, 26, May 1994.
6) IntelligencePracticeandDemocraticOversightAPractitioner’sWiew, Oc ca si o nal Pa per 3, 

DCAF,  In tel li gen ce Wor king Gro up, Ge ne va, july 2003, p. 42.
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Т ај  процес до не о је  и нове д ил еме  у текућ ем  проц есу реде-
фин ис ања ко нцепта бе збеднос т и,  јер  је б ез бед ност и  б езбеднос не 
сту ди је  у Ев ропи  и  САД поме рио с бри ге  са мо за  опс та на к  др жаве 
( тврди п ри ступ)  на бриг у  за економско  бл агостање и у ку па н пр-
осперит ет  и, што ј е н ај важ није, ст авља по јед инца у  с амо среди ште 
паж ње  ( ме ки приступ) .7)  Актуели зац ији „мек ог “  п рис тупа б ез бе-
дн ости п осе бно су  д оп ринеле а сим етричн е п ре тње безбе дности 
као  што  с у тер ор изам и  органи зов ани к рим инал,  о дн ос но  проц ес 
со ци јал не  нестабилности ,  ек ономски  пробле ми, пр обл еми у  вез и 
с м играцијама, угрож ава њем  животне  ср еди не ,  пандемијама зара-
зни х б ол ести и  други м  по јавама и  проце сима  кој и  у  тр адициона лн ом  
ко нце пту  „тв рд е”  безбе дн ост и  нису пр еп оз навани  као  безбедно-
сни проц еси  и  поја ве . 

 У већи ни  ист очноевр оп ских д ржава парци ја лн е реформ-
е8)  на правље не су у  из уз етно те шким околностима п ост-ком уни-
стичке тр ан зиц ије. Нов оус постављ ен и  по литич ки режим и и и нст-
ит уције,  за је дно са  де мо кратс ким  в ре дностима  и  но рмама  ко је  их 
потв рђу ју , биле с у  крхке.  Свеобухват не полит ичке пр омене и  п роц-
ес  и зведене  лу страције, уг ла вн ом је регр утовао не профес ио на лно 
о со бљ е.  Посеб ан  фокус  о дносио се на  ло ја лнос т пост -ко мунисти-
чким вл аст има и   непри ја те љству прем а  пр етходном  режиму.  У 
многи м  с лу чајев има то ј е  до ве ло  д о губ итка  и нс титуц ио нал ног 
к апацитет а,  инте рн им п оделама  у с лужбам а б езбедности  и  имало 
 је  за  последице дубоке и че сто не кон структив не  полит изације  међу  
з ап ослени ма . Да  би  обезбедиле пр авну  основу ,  за ко нс ке одре дб е 
врло чест о су на некрит ич ки , на  несистем ат ичан и ч ак  на к он-
традиктора н  н ач ин  копиране  ил и нестру чн о импров из оване и з 
 за ко нодавста ва  раз вијен иј их де мократиј а. 9) Наведени   проблем и 
 још  више  с у п огорша ни нед остатком  демокра тске ку лту ре. Ј еда н 
 бр ој  некад ашњ их  припадни ка  с лужб и без бедности, који  је  остао 

7) Ви ше о то ме ви ди у: Ric hard Co hen and Mic hael Mi hal ka, CooperativeSecurityNewHo
rizonsforInternationalOrder, Ge or ge C. Mar shall Cen ter, 2005.

8) Тер мин „Ре фор ма сек то ра без бед но сти“ пр ви пут је упо тре би ла у бри тан ском пар ла-
мен ту Кла ра Шорт 1998. го ди не, ла бу ри стич ки по сла ник и ми ни стар за раз вој.  Кон-
цепт су ка сни је, у окви ру те о ри је без бед но сних сту ди ја, раз ра ди ли бри тан ски на уч-
ни ци на Кра љев ском ко ле џу у Лон до ну и на Брад форд уни вер зи те ту (Мајкл Кларк, 
Ен то ни Фор стер, Овен Грин, Тим Ед мундс, Мал колм Чал мерс, Ди лан Хен дрик сон и 
др).

9) Као при мер мо гу се, ре ци мо,  узе ти бал тич ке зе мље ко је су обра зац за ком плет на за-
кон ска ре ше ња у сек то ру без бед но сти пре у зе ле од за пад них де мо кра ти ја. И по ред то га 
има ле су озбиљ них про бле ма, јер ве ћи део тих ре ше ња ни је би ло мо гу ће при ме ни ти и 
укло пи ти у на ци о нал не окви ре.
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без п ос ла, затр аж ио је запос лење у при ва тним компаниј ама ко је се  
б аве по словима  безбедно сти. Та  п ојава р езу лтирала  је  ф ормирањ-
ем  паралелног  безбедно сног с ек тора, 10)  који  ј е  ствара о озбиљ ан 
 пробле м  новоформи раним  слу жб ама у   ти м држава ма .11)  

 Дакле,  у п рв ој поло ви ни деведе сетих г оди на 20.  в ек а, у 
пост- комун ис ти чк им  земља ма Сре дњ е и Ист очн е  Европе  одвија-
ла  се т ранзиц иј а,  а један  од  ње ни х прио ри те та била  је депол-
итизација  ин ст румената  полит ичке м о ћи  и увође ње дем ок ра тске 
и  ци ви лне контр оле над  с лу жбама безбед ности. Ч ак су  се  и у  мн-
огим зем ља ма  у раз воју Т рећег све та  д ешавали  пр оцеси  ве зани 
з а  пос т-конфл икт ну  стабил из ац ију и о бно ву ,   при чем у  је  овим 
процеси ма  пажња  усмер ен а  на  питањ а в езана за  функци он иса ње  
тог сис те ма .  Ст варањ е с тр укт ура и м еха ни зама је  зај едничк а 
 одлика т аквог  ра зв оја, к ро з  које  ће лег итимне  по литич ке влас т и 
б ити у  ста њу да  вр ше  управља ње инс ти туциј ам а  безбедност и.  

Терорист ички нап ад  од 11. с епт ембра  20 01. год ин е  на  ц иљеве 
у  С АД  може  се  о значити к ао  јо ш један  но ви мом ен ат  који је  в аж ан 
у даљ ем  разв оју и р еф ор ми  без бед но сн о-обавеш тајних сл ужби у 
свет у. Већ ина  з емаља по уч ена го рк им америчк им  и скуство м сво је 
безб едн осне с ис те ме, укљу чу јући  и  сл уж бе  безбе дности ,  морала 
 је „у строји ти” (реорг аниз овати)  п ре ма новим  без бе дн осним 
 из аз овима и  пр етњама ( ме ђу народ но м тероризму и  нар астају ћем  
о рганиз ованом  к ри миналу,  пр олиферац ији  о ружја з а  ма совно 
униш те ње, тр говини љу дим а  и н аркоти ци ма). У т ак вим  околно-
ст им а служб е бе збедно сти ,  добиле  су  шира  овлашће ња,  нарочи-
то  у прим ени  одговар ај ући х м ера, м етода и пост уп ака,  к оје су  у 
 ди ректној  к ол из ији са пр окл амованим на чел има о људским  прав-
им а и  слобода ма.

 Мн оге зем ље суоч ене са но ви м обли цима безб едно сних пре тњ и 
и  ч ињеницом  да  се  њи ма не  могу с упр от стављат и  на  дотадашњ и 
 начин би ле  су  принуђ ене на  ши ро ку ра зме ну опер ати вних б ез бед-
но сних п од атака и  информ аци ја с а  државама  из  свих д елова  све та. 
Међу народна с арадњ а н а  плану  благовре ме ног иден тификовања 
п оте нцијалних бе зб едносн их  опасности  до била ј е  после н ав едених  

10) Та квих при ме ра би ло је у Бу гар ској, Ру му ни ји, Че хо сло вач кој и не ким др жа ва ма из 
бив шег СССР.

11) О то ме под тач ком 63 го во ри и Из ве штај Ве не ци јан ске ко ми си је, усво јен на 71 пле-
нар ној сед ни ци, у Ве не ци ји, 1. и 2. ју на 2007. го ди не. Текс је до сту пан на: http://www.
ve ni ce.coe.int/ docs/2007/CDL-AD(2007)016-e.asp. 
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т еро ристич ких  а ката, п от пуно н ов у и и зузетно  значајну  ди мен зију.  
Ис тина, по даци добије ни кро з сара дњу  са с тра ни м п артне рским 
сл ужбама п одлежу и одговарајућ и м п ра вилима  за сн овани м  на 
 поштов ању у ст рој ени х дого во ра и про цед ура  о  разме ни такви х 
 по датака  и ин формац иј а. 12)

 Тако су с лу жб е на  основу  без бе дносних п роцена,  добиле ,  ве ћ 
поме ну та , много  већа ов лаш ће ња, на роч ито у п рим ени одг оварају-
ћи х  мера,  метода  и посту па ка,  која су  у д иректн ој  колизи ји са 
прок лам ованим нач ел и ма о  прави ма  и сло бо дама  човека.  А ко се 
сл ужбама безбед ности  да ју  преве ли ка овлаш ће ња  за посту пања у 
 инте ресу „об езбеђењ а мирн ог  и прос перитетног жив ота и  б ла гос-
тања  у  одр еђеној друшт ве ној  за једниц и”,  онда  се,  сасви м разлож-
но ,  намећ е и  п отреб а з а успо ст ављање м  нов их  и још д ел от вор-
нијих п ос тупака  и  ме ханизама за ко нтрол у тих овлашћ ења.

 Да  б и биле дел отв орне,  слу жб е корист е  тајна  сре дс тва и ме-
тоде.  Ка ко  би аде ква тно и  бл аг овремено с е супротставиле но ви м 
бе збедносн им  ризици ма  и претњама од  по литичк их власти  захте-
ва ју  додат н а  овл ашћењ а. Демок рат иј а,  међу тим , тежи  транспа ре-
нтности у обављању  ја вних п ослова  и тражи стри ктно пош тов ање 
људски х  слобод а и  права.  „Иако  пос тоје  да би  ш титиле бе збе дност 
и  и мовину  грађан а и  њ их ових политичких  за је дница у  ко ји ма 
гра ђани жи ве,  у  таквим  о кол ностима посто ји  и опа сност да саме  
службе пос та ну  поте нци ја лн и изв ор  претњ и “. 13) К ако би  се  све  то  
преду предило,  влад ајуће  по лити чк е ели те  успо став ља ју  слож ени 
и ком пл а ме нт арни  си стем п роц едура и  котро лни х  механи за ма  за 
сп речавањ е  таквих м ог ућн ости.  

Тиме  се  же ли  о сигура ти  подређен ост  с лужби безбедно ст и 
цив илним  вла стима  и о пшт ем интересу.  Та кав сис те м, демо кр атск е 
и ци вилне  контроле,да нас  ј е  прихваћ ен  ка о неиз ост авно о бе лежје 
демокр ат ско г уређе ња. Угра ђе н је  у  уст аве са вр емених држава, 

12) Ре ци мо, на та кав на чин до би је ни по да ци не мо гу се усту па ти на ко ри шће ње не кој 
дру гој слу жби без бед но сти. Од ре ђе ним за кон ским или под за кон ским ак ти ма ре гу ли-
ше се њи хо во чу ва ње. У не ким др жа ва ма пар ла мен тар ним од бо ри ма за кон тро лу ра да 
слу жби ни је до зво љен при ступ тим по да ци ма. Та кав при мер има мо и у Ка на ди и у 
Аустра ли ји. Чла но ви Одборa за од бра ну и без бед ност На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је, на осно ву За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти, не мо гу од слу жби 
без бед но сти, при ли ком не по сред ног над зо ра, „тра жи ти по дат ке и ин фор ма ци је ко ји су 
при ба вље ни раз ме ном са стра ним слу жба ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма”.

13) Hans Born, DemocraticandParliamentaryoversightoftheIntelligenceServices,Practices
andProcedures, Wor king Pa per Se ri es, no. 20, Ge ne ve, May 2002.
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о сла ња јући се,  по ре д  сопствених правних аката,   између ост ал ог,  и 
на б ројна међунаро дн а  д ок умент а. 14) 

О  усп остављен ом  сис тему кон тро ле, ко ју  омогућав ају по-
стојећа за ко нс ка ре шењ а, нед остацим а и мањ кавос ти ма у њихово м 
 но рм ирању , као и о т оме ка ко се  у  п ра кс и примењују над сл ужбама 
б ез бед ности у  Србиј и, де та љн иј е ће бити   изложе но у н ар ед ним  
дело ви ма  овог р ада.

Штајетодемократскаицивилнаконтрола?

 Кро з исто р иј у,  било је м ног о  сл учајева  зл оупотре бе  моћи 
од  ин ституци ја  д ржавне  вл ас ти .  Најчешће, т о су  би лe  оружа не  
с наге,  кој е су с е „отеле”    конт роли к ао  најјач и   инстр умент моћ и. 
 Модерн о  доба до нел о ј е  пост еп ено ј ачање остали х  институц иј а 
к ао што су  по лици ја, а н ар о чи то  службе  безбед но сти.  Паралелно  
с а  о вим  јачањ ем  ра сл а  је и пр етњ а да  ће нав ед ене институ ције 
в рш ити  злоупотр ебе:  н ас илно ру шење в ла де је ек ст ремна д ем он-
страци ја  ме шања и нст румената  моћи у  ф ункциониса ње  државе . 
 Постој е  и  други тип ичн ији сл уча је ви, попут у т ица ја на пол ит ички 
ж иво т, диск риминације   унутрашњ их противник а, или   о стварењ е 
неких посебни х фин ан си јс ких или  еко но мских кор ист и. Дом ина-
нт на улога нек их  од тих  и нс титуци ја  у полити чком си ст ему  дове ла  
је  до  социј алних  кр из а и  ш ирења н егативни х п ојава као  шт о су 
к орупциј а  и  клије нт ализ ам. 

     Предуслов  за дем ократск и с ис тем и за  фу нкцион иса ње  тр-
жишне привре де је  де мократска и цивилна контр ола  и јавн и надзо р 
 над  о рганим а д ржавне  в ласти.  Пр ви кључ ни задатак    тих механ-
изама  јес те  да спреч е  сваку м ан ипула цију и нструме нaт а  моћи о д 
политички х  група,  које поку ш ав ају  да ост варе свој е партикул арне 
и нтересе . Д ру ги кључни  задатак је д а с е  онемогући  свака пот ен-
циј алн а злоупотр еба ти х и нстит уција од  њи хо ви х чланова  и ли  
њихов их ста ре шина и ру ко водилац а.  На основ у  нав едени х чиње-
ни ца ,  цивилно д руш тво и  де м окр атска д ржава с тва ра ју комплек с 
 фор ма лних о дн оса и  не формалн их  п ра вила к ак о  би се об ез бе ди-
лo одго вор но и транспа ре н тно фу нкционисање укупног ап ара та 
моћ и.  У трад иционалним демократи ја ма и з емљама к ој е про ла зе 

14) Пре глед нajзначајнијих ме ђу на род них до ку ме на та о овој те ми ви ди у: Hans Born, Ian 
Le igh, MakingIntelligenceAccountable:LegalstandardsandBestPracticeforOversightof
IntelligenceAgencies, DCAF, Uni ver sity of Dur ham, Par li a ment of Nor way, 2005.



- 182 -

МЕХАНИЗМИЗАУСПОСТАВЉАЊЕДЕМОКРАТСКЕИ...РадојицаЛазић

кроз процес  дем ократске трансформације, једно п ра ви ло  је важ-
еће  - мех ани зми пол итичке  кон тр оле и јавног надзора над оружа-
ним с наг ам а,  полиц иј ом  и службам а без бе дно ст и су пр едуслов и за  
ефика сну државну  управ у,  и  „угаони с у кам ен “  з а  развој  ц ивилн-
ог  друштва. У  ов ом раду задржаћемо  се  и ск ључиво  на  с лу жбама  
б езбедн ост и. 

У  про те клих чет рд есет година у  Европи,  А ме рици,  a 
 спорадич но  и  у другим дел ов има света с т ал но  се пос та в ља  као пи-
тање: к ако  у становити демократску и ци вил ну контр олу на д  радом  
служби б ез бе дност и.   Нач елн о,  постојала су дв а ос новна  разлога 
за  ов e променe.  

 У  з ем ља ма „стар их” демо кр ат ија ( Северна  Америк а, З ападна  
Ев ро па , Ауст ра ли ја), г ла вни подстицаји  за п ромене у  н ачину рада 
служби безб ед нос ти  б ил и су   с кандали  у  ве зи  са зло упо требом 
вл асти и  п рава од ст ране служ би  безбедности. Истина,  ов о  је 
послу жило ка о повод  за  парла мен тарне или с удс ке истраге ко је   су 
 резулт ир але  или до ношењем нових з акона или  и зв рш них на лога и 
установље ње  н ови х  мех анизам а  за  контр олу  националних слу жб и 
без бе дн ости.

 Најпоз на тији пример и  ис трага о незакон ит ом делова њу и 
прекораче њу  овлашћењ а,  у том периоду, бил е  су у  САД. Т о  су  
к онгре сне истр аге   ток ом  1975 .  и  19 76. годи не, ко је су водили 
с енатор  Ч ерч15) и зас туп ник Пај к. 16)  Oдноси ле  су  с е на пр екораче-
ње овлаш ћењ а  америч ких служби безбеднос ти  (пре  свих ФБ И  и 
ЦИА). О не  су  резу лт ира ле форм ира ње м (до тад а  неп ос тојећи х)  
н ов их кон тро лних те ла  у оба дом а п ар ла мента.17)  С ли чна с итуација 
и у Канади  довела ј е до  ис тр ага (1977 -19 81 ) о н ез ако ни тим пос-
тупањима т адашње  Кана дс ке б езбеднос те  агенци је  (РЦМП),  која 

15) Oдбор ко јим је пред се да вао се на тор Черч (по зна ти ји као Чер чов од бор) по ку шао да 
при ме ни „кри вич ни стан дард“ на до ма ћи оба ве штај ни рад, огра ни ча ва ју ћи ис тра ге до-
ма ће оба ве штај не слу жбе на оне си ту а ци је где је до шло до по вре де за ко на или ће до 
ње га уско ро до ћи. САД су усво ји ле кри вич ни стан дард по што је Чер чов од бор утвр дио 
да је би ло до ста при ме ра ин стру и са ња ФБИ од стра не Бе ле ку ће за ис тра жи ва ње по ли-
тич ких про тив ни ка аме рич ког пред сед ни ка. По ме ну ти из ве штај ни ка да ни је пре до чен 
јав но сти.

16) Пај ков ко ми тет осно ван је ра ди спро во ђе ња јав них ис тра га о ак тив но сти ма аме рич ких 
оба ве штај них слу жби, ко је су се ти ца ле зло у по тре ба и про пу ста у ра ду. Ко ми тет је 19. 
ју на 1976. го ди не усво јио за кључ ке ко ји су се од но си ли на учи ње не про пу сте у ра ду 
слу жби без бед но сти.

17) у Се на ту пре ко Иза бра ног ко ми те та за оба ве штај не ак тив но сти (осно ван 1976. го ди не) 
и Иза бра ног ко ми те та за про це ну вла ди них опе ра ци ја у до ме ну оба ве штај не ак тив но-
сти (осно ван 27. ја ну а ра 1975. го ди не) и у Пред став нич ком до му пре ко Стал но иза бра-
ног ко ми те та за оба ве штај не ак тив но сти (осно ван 19. фе бру а ра 1975. го ди не).
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је  п оверен а М екДон ал дс  Комиси ји. 18) У Аус тралији з бо г злоу-
потре ба  и  прекора че ња овлаш ће ња који су  током  ос амдесети х 
г одина  потрес ал и  ову држ ав у у вез и  са  радом  нац ионалн е с лужбе  
б езбеднос ти   (19 76-77,  198 4-85) ист раге  је в одио с удија Хо уп.19) 

 П оме нуте  истраг е  резу лтирале  су  доноше њем  нових за ко-
на (К ан ад а и А ус тралија)  распуш тањем  с лужби безбедност и 
( Кан адa ), фор ми рањем нов их  парламента рних к онтролн их  тела 
( СА Д, Канад а,  Аустр алија) и  у спос тављањем  но вих пр оце дура  за 
кон тро лу зако нито сти у  ра ду  од стран е  па рл амената,  вл ад а и су-
до ва. У  не ким држа вам а (рецимо  у Канади)  тај  процес  је  у брзао 
 и  форми ра ње  неких др угих  ко нт ро лних ин ст итуц ија (неза вис ни 
коме сар  за ис траге о  по ст упањима  слу жби безбедности)  и  сл. 

 У  д ругим д ело ви ма свет а,  овај  по ма к је би о центр алн и,  а 
понекад  и болни, аспе кт  демокр ати зације  р аниј их аутор ита тивних 
ц ив илних и вој ни х ре жима. Н а прим ер , Франк ова смр т,  1 97 6. годи-
не,  убрз ал а је   дем ок ратизацију у Ш панији,  кој а је п од ра зу мевал а  
 и дем или таризациј у служб и  безбе д но ст и.  Војн а у пра ва у Б ра зи-
лу прест ал а  је  да пост ој и 1985 , а  Н ационалн а о бав ештајн а служба 
( SNI ), у ко јом  је домин ир ала в ојс ка , као део к онтину ирано г  проце са 
демилит ари зације,  за мењена  је тек  1990.  го дине. И сто  та ко, у Ју-
жн оа фричк ој Реп ублици  токо м  19 93. и 19 94.  годин е  извршена је 
к оренита  трансф ормациј а безбе дно сних с лу жби. Главни примери 
ове транзиције, од 1989. године, су земље бившег Варшавског уго-
вора.20)  

18) Ко ми си ја је осно ва на 6. ју ла 1977. го ди не. На че лу ко ми си је био је ис так ну ти су ди-
ја                                                                                     Дејвид Каргли Мекдоналд.  З а  време ма нд ата (197 7-8 1) са чинила је три из ве штаја. 
Пр ви изв је штај: „Бе зб еднос т и и нформис ање “ (26.  но ве мбар 1 97 9);  Други  изв јештај: 
 „Слобода  и без бе дн ост у складу са  За ко ном“,  2  т ома (23 . јануа р 1 98 1.) и  Трећи из-
вешта ј: „ Одређене  акт ивности  Кр аљевск е к анадс ке  к оњичке полициј е  (РЦМП)  и  пита-
ње ув ида  Владе  у те а кти вн ости“ (15. м ај  1 981).  До да та к трећем и зв ештају објављен 
је 30. јануара 1984. године. Извештаји Комисије препоручују да је полиција у обавези 
да поштује закон и да за отварање приватне преписке и мејлова мора бити претходно 
обазбеђено правосудно овлашћење од суда. Главна препорука је да се расформира 
дотадашна служба безбедности која је била саставни део Канадске краљевске коњичке 
полиције и да се формира потпуно нова цивилна служба безбедности. Ова препорука 
резултирала je оснивањем Канадске Безбедносно-обавештајне службе (ЦСИС), по чет-
ком 1984. го ди не. 

19) Спро ве де не ис тра ге до при не ле су до но ше њу но вих за ко на и ус по ста вља њу чвр шћих 
ме ха ни за ма за кон тро лу за ко ни то сти у по сту па њу. Ко ми си јом је ру ко во дио ис тра жи-
тељ Хо уп (Ju sti ce Ro bert Ho pe).

20) Вар шав ски пакт или Вар шав ски спо ра зум, зва нич но на зван Спо ра зум о при ја тељ-
ству, са рад њи и уза јам ној по мо ћи, био је вој на ор га ни за ци ја      централноевропских и 
источноевропских со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ус по ста вљен је  14. маја 1955. године, 
да би одбио мо гу ћи на пад НАТО (ко ји је ство рен у апри лу 1949). Ства ра ње Вар-
шав ског пак та је би ло иза зва но укљу чи ва њем по но во на о ру жа не        Западне Немачке у 
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Док су скандали или процес демократизације били подстицаји 
за промене у регулисању рада и контроли служби безбедности, 
главни нагласак у процесу ре фор ми  био је  на постиз ању вишег сте-
пена зак онитости  у ра ду служби. У то м смислу тежиште је било на 
пр ибављању делотворних обавештајних информација  док  је уопш-
тени правац проме на  би о  ка  бољој контроли и повећаној одговор-
ности служби. Тиме је избегнута опасност да оне, као раније, буд у 
 ус мер ене ка  надглед ању  полити чк их  п ротивн ика. 21) 

Демократија  подразумева грађанску претежно ст  у  ко мандо-
ва њ у „апаратима силе” - св е  што  је мање од овога одређује к ао 
 неп отп уну демократију.22) Али шта тачно значи демократска и ци-
вилна контрола  и како је можемо појмовно одредити? Уопштено 
узевши, ми посматрамо држав ни  систем демократског надзора 
као производ њ ено г система владавине, њене политике, историје и 
културе. Осим тога, будући да постоји много различитих  ку лтура и 
политичких система, постоји  такође и м ноштво различи тих норми 
и пракси демократс ке к онтроле.  “ Сл едствено  т ом е,  било то  до бр о 
ил и лош е,  не посто ји  само ј ед ан  нормативни  м одел  де мокра тског 
над зора. При сутно  ј е најма ње  н еколико  мод ела, о д којих неки 
делу ју као да су к он традикт орн и  др угима.”23) И ма јући о во у в иду, 
 сас вим ра зложно намеће се  п итање: К ак о  се демокр атс ка и ци ви-
лна ко нтрола мож е  појмовно  и  с у шт ински одредити и ли дефини-
сат и? 

Одређењезначењапојмова:„контрола“и„надзор”

 У  послед њих д ва десетак  година пој ав ило се  оби ље литер-
ат уре  о демокра тск ој и ц иви лној к онтроли  сл уж би безб ед ности .  
Приметн о је да  о н а об илује р азличитим присту пима и т ум ач ењима 
у одр еђивањ у тер минол ош ких  појмова  који у пућу ју на  улогу  д ржа-

НАТО, усвајањем         Париског споразума. Пакт је постојао током Хладног рата, све до 
колапса комунистичких земаља у Европи и политичких промена у            Совјетском Савезу. 
Варшавски пакт је званично распуштен у јулу 1991. године. Чланице: СССР, Бугарска, 
Румунија, Мађарска, Пољска. Чехословачка, Албанија (напусти ла 1968), ДР Не мач ка 
(на пу сти ла 1990).

21) Ви ди о то ме у: Pit ter Gill, DemocraticandParliamentaryAccountabilityof Intelligence
ServicesafterSeptember11, Ge ne va Cen tre for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces 
(DCAF), Wor king Pa per No. 103, Geneвa, 2003.

22) Ви ди: Ed ward N. Lut twak, “From Vi et nam to ‘De sert Fox’: Ci vil-Mi li tary Re la ti ons in Mo-
dern De moc ra ci es”, Survival,  Vol.  41, No 1, 1999, str. 99-112. – B. Gr bić

23) Ви ди: Hans Born, DemocraticOversightoftheSecuritySector:WhatDoesitMean?, DCAF, 
Wor king Pa per No. 9, Ge ne va, April 2002, p. 1.
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вних и  н ед ржавни х  ак тера  у  акти вности с луж би без бед ности,  п а 
сами м т им  и у успостављањ у  демок ратске и  ци ви лне к онт роле.  Сви 
т и  конце пти, ма  колико  би ли р азличити , с адрже  у себи  син та гму 
„демок ратска и  ци вилн а” и о дносе  се на демокр атску  и  цивилн у 
контр ол у рада  се кт ора безб едности,  п а самим  ти м  и  служ би без-
бе дн ос ти.  

П од  контроло м  се  у  најш ир ем смис лу подразумева оцена  
постиг ну тог  резул та та . У уже м с ми слу, ко нтр ол а подр азумева по-
се бну а кт ивно ст трајн ог  праћењ а р еализациј е пост ављен их зад ат-
ака  и уп ор еђивање о стварених ре зулт ата с а  поставље ни м циљем, 
уз  мог ућ ност испр авк е у случају  од ступања. Н а  основу  овога 
м ож ем о рећи  да , к онтрол а предста вљ а једн у т ра јну акти вност 
посм ат ра ња и оц ењивања  ту ђег ра да.  Ка да гово римо о  контроли, 
наме ће се, у прак си , тер мин надз ор , к оји  пред ст авља  синоним   
и зраза  кон трола, али није  р ед ак сл учај  да  се уп отребљав ају и са  
р азличити м  значењем. 

 Тeрм ин нaд зo р н ajчeшћ e с е oдрe ђуje кa o:  нa дглeдaњe,  вo ђeњe 
рaч унa o  кoм e  или чeму, служ бa  и б ригa o  чувaњу р eд a,  зaкoн a,  o 
вршe њ у п ослoвa  и с л.

У с трa нo j тeрминo лoг иj и, нaдзo р je вeo мa  чe стo с инo ним тeр-
мину к oнтрoл a .  Taк o нпр.  у  eнглeс кoj тe рм инoлoги jи  зa oзн aчaвaњe 
нa дзo рa кoристи  сe  нeкoл икo  т eрмин a  - supervision,  custody,  care, 
aли и  тeрми ни control и  inspection.  T aкo  друштвeн и н aдзoр  сe 
 прeвoд и кao socialsуpervision, прaвo  н aд зoрa -  rightof inspection,  
врхo в ни  нaдзoр  - superintedance.24) 

У фрaн цускoj т eр мин oлoгиj и, зa  o зн aч aвaњe  н aдзoрa, тaк oђe 
сe кoр ис те  нeкoли кo  т eрмин a  -  surveillance,  garde,  controle, gard
iennage,  inspection. T aк o  друштвeни  н aд зoр сe п рe вoд и к ao surve
illance sociale, прa в o н aдзoрa -  droite regard, а в рхo вн и  нa дзoр - 
 surintendance.25)

У  eнглeс кoм  j eзику тeр мин кo нтр oлa с e  нa jч eшћe oз нaч aвa кao  
control и  и мa три знa чeњa:  к oнтрoлa,  нaд зoр и  в лaст.

24) Прeмa рeчнику прaвних тeрминa - supervision имa три знaчeњa: нaдзoр, нaдглeдaњe, 
нaдзирaњe, a тeрмин custody тaкoђe имa три знaчeњa; чувaњe, стрaжa и нaдзoр, дoк 
тeрмин careoзнaчaвa: чувaњe, нaдзoр и пaжњу.

25) Прeмa рeчнику прaвних тeрминa, surveillance имa три знaчeњa: нaдзoр,нaдглeдaвaњe 
и нaдзирaњe, тeрмин garde тaкoђe имa нeкoликo знaчeњa: чувaњe, стрaжa, нaдзoр, 
пaжњa; a тeрмин gardiennage имa двa знaчeњa: чувaњe и над зор.
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        У фрaнцу скoм језик у  - кoн трo л a сe н ajчe шћ e прeвo ди кao 
-  controle и oзнaчa вa  нajчeшћ e: кoн трoлу  и  нaдзoр.  Кao  шт o сe 
мoжe  при мeтит и,  у фрaн цус кoм je зи ку, тeрмин controle je вeoм a 
н eoдрeђeн и у ш ирeм смислу м o жe  бити син oни м  други м т eрмини-
мa  кao шт o  су: inspection, regulation, verification.

Интереса нт но  мишље ње  у п ојмовном одр еђ ењ у ових  термина  
износи Зоран Р. Томић. 26) П рема  ње го вом стан овишту ,  контро ла зн-
ач и ист о ш то и н адз ор, али ј е м огуће и н ија нс ир а ње  тог значења.  
Тако, ни је  п огр ешно р ећи да  је к од  на дзора ,  у п оређењу са 
 контролом , тежишт е в ише н а с талнос ти,  континуи тет у.27) Ипак, 
 и н адзор  и  к он трола под разум евају  су бо рдина ци ју њихов их  
в ршилаца. Обе п ој ав е  им ају одр еђе н пре дмет и  укључ ују у тицај  
н адзорно г,  контрол но г орга на на лице  к оје трпи  на дзор, о дно сно  
к онтро лу .  

Међународнистандардизадемократску
ицивилнуконтролуслужбибезбедности

 Ве ћи на др жа ва са прост ор а  Ис то чне и Југои сточне  Евр опе ушле 
 су  у процес транз иц ије , а  да нис у и мале  нити де мократ ску, нити   
др уш тве ну,  нити  полит ич ки  утемељену  т ра ди цију д емо кратске 
и  ц ивил не кон троле  се ктора  безбе дн ости.28)  Из т их  разло га  н ису 
ни п ост ојале  довољне ни ти  потпуно  ја сне правн е  пр етпост ав ке  за 
р еф орму сл ужби безбе дно с ти, од којих  је демокра тс ка  и циви лн а 
ко нтрола с ам о једн а  али и  суш ти нска ком по не нта. А ко  п оглед-
ам о међунаро дно пр ав о  ни оно н иј е п ру жило  много  у  давању  и 
о дређењу осн ов ни х с мерниц а  за  дефинисање и у спостављање  
н ових ме ха низам а.   

Већи на  рани ји х до кумената  ме ђунаро дно г кар ак те ра, по че-
в  од  Повеље  УН, до кум ен ата Сав ет а  Е вропе, О ЕБ С, ка о и  б ројни 
 ме ђу народн и споразу ми  и разно ра зне конв ен ци је  нигде и н е по-

26) Ви ди: Зо ран Р. То мић, „Нор ма тив на по ла зи шта за ци вил ну кон тро лу вој ске и по ли ци-
је”, у: ДемократскаицивилнаконтролавојскеиполицијеуСРЈ (при ре дио Ми ро слав 
Ха џић), ЦЦВО, Бе о град, 2001, стр. 11.

27) Исто, стр. 11, pre ma: G. Le scuyer Le con tro le de l’Etat sur les en ter pri ses na ti o na les, Pa ris, 
стр. 35-36, гла гол „sur ve il ler” - у од но су на „con tro ler” -  ука зу је у ве ћој ме ри на јед ну 
стал ну ак ци ју.

28) Ви ди: Ва ле риј Зор кин (члан Ру ске фе де ра ци је),  „Euro pean Com mis son for de moc racy 
thro ugh law (Вenice Com mis son)”, Commentsondemocraticoversightofspecialservices
inEasternEurope,Strasbourg, 10 May 2007, Сtudy, no. 388/2006.
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мињу дем ократск у и  цивилну контролу.    Ис тина, прв и такав  
п олитичк и д окуме нт  у својен ј е  на саст анку  држава  -  члани ца  ОЕБС 
 у  Буд импешт и 3 .  де цембра  1 994 . год ине,  п од  назив ом:  Кодек с по-
на шања о полити чко -војн им  аспек тим а безбед но сти.29)  Та ко  ј е 
обез беђ ена осно ва  за почет ак постав љања  правни х норм и у  о вој 
о бл ас ти .    

 Он ист иче ва жност у сп ос тављања  демокра тск е  и цивилне  
к онт рол е над  сви м апарат има који к ористе  сил у  и тражи од  д ржава  
- чланиц а д а  “д ем ократску политичку  контро лу  в ојних,  па равојни х 
и унутр ашњ их снага  безбе дн ости,  као и обавешт ај ни х служби  и 
 поли ције сма тра ју нео пхо дним е лем ен том стаб ил ности и  б езбедн-
ости”. Ти ме  је наг ла шен а потреб а  да  с е спречи з лоупо тр еба ору-
жаних с нага, изнут ра , односн о  стављ ен  ј е  на гласак н а унутра шњ у 
 димензију демок ра тске  и ц ивилн е  ко нтроле.  

 У в ре ме када  је инте ре сова ње за  де мок ратску  и  ц ивилн у 
 ко нтролу  служби  безбедн ост и почело  да  се пове ћава, ни је  посто-
ја о  у нив ерзални  те оријски м одел и ли  обр азац  за  то . У  све ту  се 
по ја вљује оби ље  лит ературе  пи са не на ту  т ем у. На  ра зл ичитим  
скупови ма нау чн ици и  практич ари  покушавај у   да  дефин и шу  
кључ не  а ктере,  м ех ан изме и  процедур е з а успо став ља ње  цивилне 
 кон тро ле.   

У т еори јском смис лу,  п рема неким  истражи вач им а, иде ја  поти-
че  јо ш од ста рих мислилаца  из грчк е класичне фи лоз офије и позна-
тог Пла тоновог пит ања, “Ко  чува ч ув аре?”.  Зн ача јна полазна  тачка  
могла  би  бити и у с тудији Семј уел а  Хантингто на   “Војни к  и држа-
ва” (из 1957. годин е) ,30) који  уводи поделу на с убј ек ти вну и обје-
ктив ну цивилну  контро лу . Генерал К арл фо н К лаузевиц  у   познат ом  
делу “О  р ату” дао  ј е теори јско об ра зложење ц иви лне кон троле, 
 односно да  “во јн ик мора да п ри хв ат и становиште да је  политика 
‘ре презент ант  с вих  инте ре са  у купног  друштва’  и да им се као так-
ви ма повинује “.  Морис Јановиц мање  тумачи циви лну  к онтрол у 

29) До ку мент је по ли тич ки и оба ве зу ју ћи за све зе мље чла ни це и има за циљ, ка ко сто ји у 
гла ви 7, став 21. да „у сва ком тре нут ку обез бе ди и одр жа ва ефи ка сно во ђе ње и кон тро-
лу сво јих вој них, па ра вој них и без бед но сних сна га, на осно ву уста вом ус по ста вље них 
ор га на вла сти ко је има ју  де мо крат ски ле ги ти ми тет“ и на гла ша ва да „све зе мље уче-
сни це има ју оба ве зу да ус по ста ве кон трол не ме ха ни зме ко ји ће обез бе ди ти да ор га ни 
вла сти ис пу не сво је устав не и за кон ске оба ве зе“, а да „оне (др жа ве) ће ја сно де фи ни са-
ти уло ге и за дат ке тих сна га и њи хо ву оба ве зу да де лу ју ис кљу чи во у окви ру уста ва“.

30) По ме ну та сту ди ја пре ве де на је и об ја вље на у Бе о га ду 2004. го ди не, под на сло вом:
ВојникидржаваТеоријаиполитикацивилновојниходноса, у из да њу Цен тра за сту-
ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул те та по ли тич ких на у ка и Ди пло мат ске ака де ми је Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва.
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 ка о  др жавну или  инс ти туц ионалн у  моћ, а в ише као соције тал ни  
утицај  који резул тира ин тегрисаношћу в ојске у  друштво. Суштин у 
 цивилне контроле, по мишљењ у овог  познатог с оциолога, не   чин и 
само вла да вин а закона  и  т рад иција, ве ћ и „професи он ални ста-
ндарди  које војска са ма себи  намеће и циви лн е вредности које је 
усвој ила”.31)

 Такође, најзн ачајније међун ародне инсти т уци је попут 
„ Ор ган изације з а  е кон омску сар адњу и развој (О ЕЦ Д), Ујед ињене 
нације  (У Н), Организација з а  европск у  бе збедност  и с арадњу 
(ОСЦЕ) ,  Парламентарна  скупшт ина Већ а  Ев ропе (ПА ЦЕ) и 
М еђупар ла ментарне  у није изричито и без изузетак а с мат рај у да 
об аве шт ајн е служб е морају бити п од ложне демокра тским начини-
ма  пр овере од говорности”.32) 

Па рл аментар на  скупштина Савет а  Е вр оп е ук ључила  се у ус-
по ставља ње  правн их стан дар да у ов о ј области усво ји вш и у апр ил у 
1999.  год ин е Пре по ру ку о кон тр оли служ б и за унутрашњу безбе-
дност у  држ ав ама чланица ма   Сав ета Евр оп е; 33)   у  фебруару  200 3,  
Пр едлог  за  препо руку о демократск ом  на дзору секто ра   без бедности 
 у државама  чла ни цам а Саве та  Европе;34) 23. јуна 2005, Пр еп оруку  
о    демокр атс ком надзору сектора  б езбедно сти  у држ ав ама чл ани-
ца ма Савет а  Евр опе,35)  д а би и   Европска  ко мисија  за д ем ократију 
путем закона, ( п ознатија  као  Венецијанска  к омисија ),  1. и 2 .  јуна 
2 007 .  године у св оји ла Из ве штај о демократск ом  надзор у служби  
безбе дн ос ти.36) 

31) Ви ше о то ме ви ди: Ја сми на Гли шић, Демократскацивилнаконтролаоружанихснага
савременетеоријскерасправе, ЦЦВО, Бе о град, 2005; Hans, Born, DemocraticOversight
oftheSecuritySector:WhatDoesitMean? , DCAF, Wor king Pa per No. 9, Ge ne va, April 
2002.   

32) Ви ди: Hans Born, Ian Le igh, MakingIntelligenceAccountable:LegalstandardsandBest
practiceforOversightofIntelligenceagencies, op. cit., p.13.

33) Ви ди: Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, док. 1402 од 26. апри ла 1999. го ди не.
34) Ви ди: Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, док.  1712  од   13 фебруара 2003. - 

Предлог за пре по ру ку.
35) Ви ди: 23. сед ни ца Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе, док. 1713 од 23. ју на 

2005. го ди не.
36) Из ве штај je усво јен на 71 пле нар ној сед ни ци Ве не ци јал не ко ми си је у Ве не ци ји, 1. и 

2. ју на 2007. го ди не. Текс је до сту пан на: http://www.ve ni ce.coe.int/ docs/2007/CDL-
AD(2007)016-e.asp.
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Начеладемократскеицивилнеконтроле
службибезбедности

Као што  је  већ речено демок ра тс ка и  ци вил на контрола 
деловањ а   национа лн их служби  без бедност и п роизил аз и и з н ачела 
п ошт овања  в ладавин е права и принципа у ст авности  и з аконитости.

Пра вни оквир овакве контроле дат  је  и у Уставу Републике 
Србије (ч лан 99 ,  ст ав 1, та чк а 6 ), 37) а п осебне  г аранциј е  са држ ане 
су  у  ( према м еђ ународним  у стро јеним ст ан дардим а) одре дба ма  о 
људски м и ма њи нс ким правима и  сл ободама 38)  и о уређењу власти.

Ко нт ро лу и надзор служби безбедности сп ро воде парламен-
тарна, извршна и судска власт, али  и неза ви сн и држа вн и орга ни  
(Поверен ик з а инф ор мације од јавно г  значаја и  зашти ту податак а 
о личн ос ти , Зашт итн ик  грађана , Државна р еви зорска инсти ту ци ја, 
ге не рални  инспек то рати, буџе тск е  инспекци је итд.).

Посе бн е видове  контроле  ос тв арују и нс тит уц ије грађа нског 
( цивилног) друштва (експ ер тске г ру пе, невлади не  о рганиз ац ије, 
уд руже ња грађана ит д. )  и јав нос т. 

Т акође,  м оже се ко нст ат овати д а се конт рол на  овлашћ ења 
могу р азл ик ова ти по  ка рактеру  (ф о рмална  и неформ ална), ал и и  по 
садржи ни и домету . 

 Под сектором  безбедности  најчешће се подразуме вају др-
жа вне инсти туц иј е  и организа ц ије овла шћене да на  о снову зако-
на упо требе силу, д а  на ре де упот ре бу силе  или да  п рете с илом у 
 циљ у заш тит е  пр ава гр ађ ана и и нтереса државе .39) Са т радицио-
налистичко г  ас пекта  гле да но, сек то р б ез бедносни ч ине вој ска, по-
ли циј а и с лу жбе безбедности. 

Успостављена контрола и надзор над рад ом безбеднос них  
структу ра  може с е  окара кте ри сати и к ао  услов “ до бре владави-
не “, односн о “ доброг  управљањ а”40)  правне  др жа ве. Дан а с се она 

37) Пре ма ко ме На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је „над зи ре рад слу жби без бед но сти“.
38) „Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма“, усво је на и про гла ше на ре зо лу ци јом 

Ге не рал не скуп шти не УН 217 (III) од 10.12.1948 го ди не; Европ ска кон вен ци ја за за-
шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко ју је до нео Са вет Евро пе у Ри му 4.11.1950. 
го ди не, а сту пи ла на сна гу 3.09.1953. го ди не и „Оквир на кон вен ци ја за за шти ту на ци о-
нал них ма њи на“, усво је на на Ко ми те ту ми ни ста ра Са ве та Евро пе 10.11.1994. го ди не у 
Стра збу ру.

39) Ви ди: Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод у студије безбедности, Дра слар 
Парт нер, Бе о град, 2007, стр. 89-115.  

40) Свет ска бан ка, Управљање:ИскуствоСветскебанке, Ва шинг тон, 1994.
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дефиниш е као д ем ократска  и цив илн а конт рол а  безбеднос ног с ект-
ора.

Начело„доброгуправљања”

 Доб ро упра вљ ање служ бам а без бе дн ости у ј едној д емо кр-
атској др жави  осл ања се н а комб инациј у фактора: потребу за њи-
ховим еф ика сни м усмеравањем под контр ол ом  и звршне  влас ти, 
али истовремено и самосве сн о  огранич ав ање од  с т ран е изврш не  
в лас ти, к ако  би се и зб егл а отво ре на пол итизација „услу га и пр о-
извода” и да се омогући довољна н езавис ност од постојећих пре-
тњи и  непосредних политичких интереса актуелне вл асти. Д о бро 
управљањ е с е,  такође, ослања на висо ке професио на лне  стандарде 
у оквиру обавештајне заједниц е  и свести њен их прип ад ника да о ни 
дел ују  у окв ир у наци она лн их (а не  вл адиних) и нтереса,  вла давине  
зако на  и највиших д е мократских вре дности.  

 Док доб ро  управљ ањ е одра жав а  правила,  институци је  и начи-
не  рада који до приносе е фик асној  и дем ок ратској влада в ини, 
укључујућ и пошто ва ње људск их  права, од лик е  лошег упр ављања  
с у: произвољно креи рање поли тик е, нео дгово ра н систем упра в-
љања, неспрово ђење ил и  неправедност пр авног  си сте ма, зло упо-
треба  из вршне  вла ст и, грађа нс ко  друш тво  које н иј е укључ ено у 
јав ни  живот,  раши ре на корупција.   Због тога је в еома ва жн о да вла-
ст  поштуј е  начела  до бр ог спров ођ ења вла сти,  ј ер се та ко о ла кшава 
пос тављањ е  политичк их и зако нск их гра ница  у  деловању безб е-
дносних служби.41)
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RadojicaLazic
MECHANISMSFORESTABLISHINGOFDEMOCRATIC
ANDCIVILCONTROLOVERSECURITYSERVICES

Resume
Inmodern states at the beginning of the 21st century a
changeof global security environment has given rise to
increase of threats such as: proliferation ofweapons of
mass destruction, international terrorism, international
organized crime, human trafficking and illegal trade
of goods subject to control, mass immigration, money
laundering, etc. These threats produce new challenges
with regard to functioning of national security systems,
and this naturally reflects to new complexities in
establishingofvalidmechanismsfortheircontrol.Insuch
circumstancessecurityinformationsystemsmustadjustto
newsituationsandimprovetheirefficiency.Still,thisalso
createspotentialthreatsforthebalancebetweenefficiency
of national security systems and their democratic and
publiccontrol.
Keywords: state, democracy, national security, security
services, modern security challenges, civil control and
supervision.
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