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XXIвека.2)Узсталниразвојсложенихорганизационихифункци-
оналних безбедноснихмера, радњи, активностии процедура, на
врхупирамидебезбедноснихпословајеиреализацијаобавештај-
неактивности,чијасеосновнафункцијаогледауправовременом,
објективом, сталном и сврсисходном обавештавању државних
органаосвимдешавањимауближемиширемокружењудржаве
(стањуиприликама удругимдржавама) и актуелнимипотен-
цијалнимизазовимаипретњаманационалној,алиирегионалноји
међународнојбезбедности.Утомсмислусеиздвајајудвекључне
функцијеобавештајнеактивностиуоквируделовањапостојећих
субјеката система националне безбедности: обавештајно-ин-
формативнафункцијауциљукреирањаиреализацијеспољнепо-
литике;иобавештајно-безбедноснаипревентивнафункцијавеза-
назаизвршавањетрадиционалнихпословабезбедности.Усвим
модерним државама ове функције обавештајне активности се
међусобнопреплићу,штосеможенеспорноутврдитианализом
функционисањањиховихсистеманационалнебезбедности,одно-
сно обавештајно-безбедносних установа и других субјеката си-
стеманационалнебезбедности(полиције,криминалистичко-оба-
вештајнихслужби),којиделујунатемељуутврђенихстратегија
изаконанационалнебезбедности,каоиматичнихзаконаидругих
правнихпрописа.
Кључнеречи: националниинтереси,националнабезбедност,изазовии

претњебезбедности,спољнаполитика,обавештајнаак-
тивност,обавештајно-безбедноснисистем,обавештај-
неустанове

Цен трал но ме сто у рас пра ва ма по ли тич ког ре а ли зма, као 
пре о вла ђу ју ће шко ле у про ми шља њу ме ђу на род не по ли ти ке и 
јед ног од нај зна чај ни јих те о риј ских пра ва ца у из у ча ва њу ме ђу на-
род них од но са, ти ме и (ме ђу на род них) сту ди ја без бед но сти по сле 
1945. го ди не3) од у век су за у зи ма ли кон цеп ти на ци о нал ног ин те ре-
са и на ци о нал не без бед но сти.4) Иако су ди на мич не и тур бу лент не 
про ме не у свет ској по ли ти ци кра јем XX и по чет ком XXI ве ка (са-

2) Де таљ ни је у: Ра до слав Га ћи но вић, „Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та 
др жа ве“, Српскаполитичкамисао, год. 20, вол. 39, бр. 1/2013, стр. 105-126; Ра до слав, 
Га ћи но вић, „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год. 19, вол. 35, бр. 
1/2012, стр. 131-148.

3) Chris Brown and Kir sten Ain ley, UnderstandingInternationalRelations (third edi tion). Pal-
gra ve Mac mil lan, New York, 2005, p. 29; Оп шир ни је у: Jack J. Do nelly, RealismandInter-
nationalRelations, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2000.

4) Мла ден Ба ја гић, Међународна безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012, стр. 146-147.



Проф.дрМладенБајагић ОБАВЕШТАЈНААКТИВНОСТУ...

63

зре ва ње анар хич не струк ту ре ме ђу на род них од но са, сло же на ме-
ђу за ви сност, «ре во лу ци ја ве шти на», ра чва ње гло бал не струк ту ре, 
итд.) усло ви ле да до ђе до од ре ђе них про ме на у раз у ме ва њу ак ту-
ел не при ро де и струк ту ре ме ђу на род не по ли ти ке, по себ но из угла 
мо гућ но сти да љег оп стан ка «вест фал ског др жав но цен трич ног си-
сте ма» и очу ва ња до ми нант не по зи ци је на ци о нал не др жа ве као 
нај зна чај ни јег ак те ра ме ђу на род них од но са, кључ на по ла зи шта и 
прин ци пи по ли тич ког ре а ли зма су још вла да ју ћи. Пре све га, ми сли 
се на сле де ће: 1) др жа ве су и да ље глав ни ак те ри свет ске по ли ти ке; 
2) оне се по на ша ју као ра ци о нал ни ак те ри, ко ји на ба зи про це не 
сво је стра те шке по зи ци је на сто је да мак си мал но уве ћа ју оче ки ва ну 
до бит; 3) др жа ве пре сле де сво је ин те ре се (што ја сно укљу чу је и 
оп ста нак), не го ал тру и стич ко по на ша ње; 4) др жа ве функ ци о ни шу 
у све ту «анар хи је» без за јед нич ке вла де.5) С об зи ром да ре а ли стич-
ка по ла зи шта по сма тра ју на ци о нал ни ин те рес кроз при зму мо ћи 
(до сти за ња и уве ћа ња) ко јој те же све др жа ве, и њи хов крај њи циљ 
у анар хич ном ме ђу на род ном си сте му, сма тра Дра ган Си мић, је сте 
до сти за ње, очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед но сти ( пре 
све га не за ви сност и су ве ре ни тет), при че му је оп ста нак нај ва жни ја 
по кре тач ка си ла њи хо вог по на ша ња.6) Да кле, кон цепт на ци о нал не 
без бед но сти је уте ме љен на при ма ту су ве ре не на ци о нал не др жа-
ве, си стем ској анар хи ји и пра ву на при ме ну си ле у ци љу очу ва ња 
соп стве не/на ци о нал не без бед но сти. С об зи ром да је тер мин на ци-
о нал не без бед но сти, као и на ци о нал ни ин те рес, ус по ста вљен у по-
ли тич ком дис кур су ме ђу на род них од но са да би се од ре ди ли по ли-
тич ки ци ље ви др жа ве, Бен џа мин Ми лер (BenjaminMiller) уоча ва 
пет ди мен зи ја тра ди ци о нал ног кон цеп та на ци о нал не без бед но сти: 
1) «по ре кло прет ње (theorginofthreats); 2) при ро да прет ње (thena-
tureofthreats); 3) oдговор (theresponse); 4) ко је од го во ран за обез-
бе ђи ва ње без бед но сти (whoisresponsibleforprovidingsecurity)?; и 
5) основ не вред но сти (corevalues) за од бра ну због ко јих је др жа ва 
спрем на да иде у рат у тра ди ци о нал ним кон цеп ци ја ма ве за ним за 
на ци о нал не др жа ве су очу ва ње су ве ре ни те та и на ци о нал не не за ви-
сно сти, очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти и не по вре ди вост гра-
ни ца...7) Мно го ши ре зна че ње на ци о нал не без бед но сти од за шти те 
од фи зич ког угро жа ва ња пре по зна ју Амос Џор дан и Ви ли јам Теј-

5) Ro bert, O. Ke o ha ne and Li sa L. Mar tin. “In sti tu ti o nal The ory as a Re se arch Pro gram”, In 
Co lin El man and Mi ri am Fen di us El man (eds), Progress in international relations theory:
appraisingthefield. Cam brid ge, Mas sac hu setts, MIT Press, 2003, pp. 73-74.

6) Дра ган Р. Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2002, стр. 66, 339.

7) Be nja min, Mil ler, „The Con cept of Se cu rity: Sho uld it be Re de fi ned?“, JournalofStrategic
Studies, Vol. 24, Is sue 2/2001, pp. 16-17.
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лор (Amos Jordan,WilliamTaylor), по ко ји ма на ци о нал на без бед-
ност об у хва та и ви тал них по ли тич ких и еко ном ских ин те ре са, као 
и за шти ту од гу би та ка ко је пре те фун да мен тал ним вред но сти ма и 
ви тал но сти др жа ве.8)  

Иако те о риј ски при сту пи (ли бе ра ли зам и др.) да ју на ци о-
нал ном ин те ре су ши ре зна че ње од са мог по ло жа ја др жа ве у анар-
хич ном си сте му (на ци о нал ни ин те рес у ве ћој ме ри за ви си од дру-
штве них и кул тур них од ред ни ца у др жа ви; та кво дру штво ви ше 
вред ну је еко ном ско бо гат ство а су ко бе/ра то ве про тив дру гих де мо-
кра ти ја сма тра не ле ги тим ним, итд.)., и они сма тра ју да је оп ста нак 
др жа ве и без бед ност ипак на пр вом ме сту. Ме ђу тим, мо ра се има ти 
у ви ду да и де мо крат ске др жа ве не ис кљу чу ју пот пу но мо гућ ност 
из би ја ња су ко ба са дру гим де мо кра ти ја ма, јер се и оне ме ђу соб но 
не тре ти ра ју са по што ва њем и  по ве ре њем ка да су им на ци о нал-
ни ин те ре си су прот ста вље ни (у су ко бу су).9) Не ула зе ћи у де таљ-
ни ју ана ли зу свих те о риј ских пра ва ца у ме ђу на род ним од но си ма 
и са вре ме ним сту ди ја ма без бед но сти, и да нас, у вре ме ну го то во 
ре во лу ци о нар не про ме не при ро де и струк ту ре гло ба ли зо ва ног ме-
ђу на род ног си сте ма, ин фор ма ци о не ре во лу ци је, ја ча ња ис пре пле-
те них иза зо ва и прет њи без бед но сти, по ја ве но вих/ме ких об ли ка 
мо ћи итд., до сти за ње, очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед-
но сти оста је је дан од вр хун ских на ци о нал них ин те ре са сва ке др-
жа ве. Ма да се не мо гу пот пу но и ко нач но од ба ци ти и не ке дру ге 
иде је, ко је у пр ви план ста вља ју уло гу ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
у пре ва зи ла же њу су ко ба из ме ђу др жа ва, пре све га пу тем из град ње 
по ве ре ња и ја ча ња са рад ње, и ства ра ња усло ва за за бра ну при ме не 
си ле у ме ђу на род ним од но си ма, др жа ве ипак не са ра ђу ју искре но, 
и не од ри чу се ло ги ке и прин ци па са мо по мо ћи (по је ди нач не упо-
тре бе си ле).10) 

Пре ма то ме, док по сто је су ве ре не др жа ве, по сто ја ће и су-
прот ста вље ни на ци о нал ни ин те ре си, по себ но у обла сти без бед но-
сти и др жа ве их се ни ка да не ће од ре ћи. Вла да ју ћи мо дел по на ша-
ња свет ских си ла је уни ла те ра ли зам (јед но стра на при ме на си ле), 
искре ног раз у ме ва ња и са рад ње у ре ша ва њу без бед но сних про бле-
ма не ма, на сце ни је и да ље ре ци про ци тет и се бич ни ин те ре си за 

8) Jo seph J., Romm, DefiningNationalSecurity: TheNonmilitaryAspects, Co un cil of Fo re ign 
Re la ti ons. New York, 1993, p. 5.

9) Ro sa to, S. (2003). „The Fla wed Lo gic of De moc ra tic Pe a ce The ory“, AmericanPoliticalSci-
enceReview, Vol. 97; Is sue 4, pp. 599.

10) Упо ре ди: Мла ден, Ба ја гић, „Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам у ме ђу на род ним од но-
си ма и сту ди ја ма без бед но сти“, Српскаполитичкамисао, год. XX. вол. 39, бр. 1/2013, 
стр. 127-158.
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уве ћа њем мо ћи и без бед но сти, а си ла и моћ и да ље вла да ју у ме ђу-
на род ним од но си ма. На ци о нал на без бед ност та ко оста је вр хун ски 
иде ал за све др жа ве и у XXI ве ку,11) ко је ће дру ге - оп шти је вред-
но сти са гле да ва ти кроз при зму де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не 
без бед но сти, и на ста ви ти ре а ли зо ва ти (на ци о нал не) без бед но сне 
ин те ре се свим мо гу ћим сред стви ма, ко нач но и пла ни ра њем и ре а-
ли за ци јом оп се жних оба ве штај них ак тив но сти.

ОБАВЕШТАЈНААКТИВНОСТИЊЕН
ЗНАЧАЈЗАНАЦИОНАЛНУБЕЗБЕДНОСТ

Без бед ност се од у век сма тра јед ном од нај ве ћих по тре ба, ин-
те ре са и вред но сти сва ког по је дин ца, дру штва и др жа ве, и це ло-
куп ног ме ђу на род ног окру же ња. Без бед ност је и јед на од основ них 
функ ци ја др жа ве, по жељ но ста ње, али и ак тив ност/де лат ност, ко-
јом се шти те и уна пре ђу ју сте че не вред но сти. Без бед ност је план-
ска и ра ци о нал на де лат ност це ло куп ног дру штва, јер у усло ви ма 
сло же них дру штве них од но са на по чет ку XXI ве ка по је дин це и 
дру штво угро жа ва ју мно го стру ки и умре же ни иза зо ви и прет ње 
без бед но сти. Та ко се и на ци о нал на без бјед ност од ре ђу је као „де-
лат ност на ци о нал не др жа ве ко јом она, у скла ду са сво јим дру штве-
ним мо гућ но сти ма у са да шњо сти и бу дућ но сти, узи ма ју ћи у об зир 
гло бал не про ме не и раз вој, шти ти вла сти ти иден ти тет, оп ста нак 
и ин те ре се”.12) По себ не без бед но сне де лат но сти др жа ва спро во-
ди ра ди за шти те и од бра не свих об ли ка угро жа ва ња из окру же-
ња. Те де лат но сти мо ра ју би ти у скла ду са оп штим дру штве ним 
мо гућ но сти ма, и тре ба ју се крат ко роч но и ду го роч но пла ни ра ти и 
ускла ђи ва ти сход но гло бал ним и ре ги о нал ним про ме на ма у све ту. 
За то се без бед ност до во ди у ди рект ну ве зу и са за штит ном функ-
ци јом др жа ве, где (без бед но сна) де лат ност под ра зу ме ва оба вља-
ње кон крет них ак тив но сти раз ли чи тих др жав них ор га на и дру гих 
су бје ка та ко ји уче ству ју у оства ри ва њу без бед но сне/за штит не 
функ ци је.13) Да би се из вр ши ла без бед но сна/за штит на функ ци ја 
др жа ве, од но сно да би се ефи ка сно, пра во вре ме но и све о бу хват но 
ре а ли зо ва ли сви по сло ви и де лат но сти од зна ча ја за на ци о нал ну 
без бед ност, сва ка мо дер на др жа ва ус по ста вља ефи ка сан и функ-

11) Исто, стр. 152.

12) Дра ган Р. Си мић,Наукаобезбједности:Савремениприступибезбједности, Слу жбе ни 
лист СРЈ и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 30.

13) Упо ре ди: Мла ден, Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2007.
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ци о на лан си стем на ци о нал не без бед но сти, као под си стем си сте ма 
из вр шне вла сти, ко ји под ра зу ме ва је дин стве но де ло ва ње др жав них 
ор га на и дру гих уста но ва, чи ји је циљ да се до стиг не, очу ва и уна-
пре ди без бед ност по је дин ца, дру штва и др жа ве, во де ћи ра чу на о 
ме ђу на род ном окру же њу и ње го вој без бед но сти. Из град ња це ло-
ви тог/ин те грал ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти под ра зу ме ва 
ви ше ства ри: 1) на те ме љу на уч них и ис ку стве них осно ва, де фи-
ни са ње стра те ги је на ци о нал не без бед но сти као стра те шког про-
грам ско-по ли тич ког до ку мен та ко ји по све му од ра жа ва ела стич-
ност уну тра шње и спољ не по ли ти ке др жа ве, ње ну опре де ље ност 
да соп стве ним на ци о нал ним по тен ци ја ли ма, у са рад њи са дру гим 
ме ђу на род ним су бјек ти ма, до стиг не, очу ва и уна пре ди соп стве ну 
на ци о нал ну без бед ност. При то ме др жа ва мо ра во ди ти и ра чу на о 
без бед но сти дру гих – свом бли жем и ши рем окру же њу, од но сно 
ме ђу на род ној и гло бал ној без бед но сти. У том ду ху, стра те ги ја на-
ци о нал не без бед но сти од ра жа ва спо соб ност дру штва и др жа ве да, 
у окви ру вла сти тих и оп штих без бед но сних по тре ба и ин те ре са, 
ан ти ци пи ра мо гу ће из во ре угро жа ва ња - иза зо ве и прет ње без бед-
но сти, и пре по зна без бед но сне при о ри те те и раз ви је ме ха ни зме ко-
ји ма се они мо гу ре а ли зо ва ти; 2) си стем (на ци о нал не) без бед но сти 
се те ме љи на за кон ском окви ру ко ји обез бе ђу је је дин стве но де ло-
ва ње др жав них ор га на и дру гих ин сти ту ци ја ко је оба вља ју за ко ном 
пред ви ђе не и де фи ни са не без бед но сне де лат но сти/по сло ве), као и 
функ ци о нал но и је дин стве но упра вља ње тим си сте мом.14)

Оба ве штај на ак тив ност сва ка ко спа да у нај ста ри је и нај спе-
ци фич ни је без бед но сно-пре вен тив не и ин фор ма тив не де лат но сти, 
ко је су функ ци ји не са мо очу ва ња и уна пре ђе ња на ци о нал не без-
бед но сти, већ и кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке сва ке 
са вре ме не др жа ве. Oбавеш тајна ак тив ност (енг. intelligence) као 
дру штве ни и по ли тич ки фе но мен по че ла се раз ви ја ти још са на-
стан ком пр во бит них људ ских за јед ни ца и дру штва, да би свој сна-
жан раз вој до жи ве ла по ја вом са вре ме них др жа ва. Она има и сво ју 
“исто ри ју”, ме сто у по ли тич кој прак си, ко је јој се не мо же оспо ри-
ти још од вре ме на осни ва ња пр вих др жав них за јед ни ца па до ства-
ра ња мо дер не др жа ве, чи ју струк ту ру чи ни и мре жа раз ли чи тих 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, кроз чи је де ло ва ње се огле да и ди на мич-
ност свих др жав них функ ци ја, па и без бед но сне функ ци је.15) 

Кроз исто ри ју, пред мет ин те ре со ва ња оба ве штај не ак тив но-
сти би ли су су ко би ин те ре са и про тив нич ке тај не, та ко да се оба-

14) Исто.

15) Оп шир ни је у: Мла ден, Ба ја гић, Методикаобавештајнограда, Кри ми на ли стич ко-по ли-
циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2010.
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ве штај на прак са стал но обо га ћи ва ла но вим фор ма ма при ку пља ња, 
об ра де, ана ли зе и об је ди ња ва ња оба ве штај них ин фор ма ци ја и њи-
хо вог пре тва ра ња у за вр шна оба ве штај на са зна ња, нео п ход на за 
про це ну до га ђа ја и про це са од зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност 
и до но ше ње (спољ но)по ли тич ких од лу ка ко је су ди рект ној ве зи са 
ре а ли за ци јом на ци о нал ним ин те ре си ма.16) За то се и сма тра да је 
оба ве штај на ак тив ност од у век у функ ци ји до сти за ња, очу ва ња и 
уна пре ђе ња на ци о нал не без бед но сти и ре а ли за ци је спољ не по ли-
ти ке, а у но ви је вре ме и пре вен ци је и ре пре си је нај те жих об ли ка 
кри ми на ла.17) 

Оба ве штај на ак тив ност има за циљ пра во вре ме но от кри ва ње 
пла но ва, на ме ра и ци ље ва дру гих др жа ва, да би по ли тич ки од лу-
чи о ци ко ји ко ри сте оба ве штај на са зна ња мо гли де фи ни са ти соп-
стве ну стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти и за шти те соп стве них 
ин те ре са, вред но сти и ци ље ва, кроз сло же ни про цес до но ше ња по-
ли тич ких од лу ка и ре а ли за ци је утвр ђе них по ли тич ких ци ље ва.18) 
За то се мо же оце ни ти да је оба ве штај на ак тив ност је дан од основ-
них еле ме на та на ци о нал не мо ћи, чи ја су за вр шна оба ве штај на са-
зна ња не из бе жна по тре ба и ну жност др жа ве, та ко да оба ве штај на 
ак тив ност, вр ше ћи ин фор ма тив но-оба ве штај ну и пре вен тив но-без-
бед но сну функ ци ју, чи ни бит ну по лу гу по ли тич ке вла сти и мо ћи.19) 
У те о риј ском сми слу оба ве штај на ак тив ност под ра зу ме ва “от кри-
ва ње и успе шно и це ло ви то при ка зи ва ње пра ве исти не20), од но сно 
“уоча ва ње ствар но сти у ње ном за чет ку”.21) Ге не рал но, оба ве штај на 
ак тив ност има две основ не свр хе: 1) пре све га да ин фор ми ше по ли-
ти ку; и 2) да по др жи вој не, по ли циј ске (кри ми на ли стич ке) и дру ге 
опе ра ци је, чи ји је крај њи циљ очу ва ње без бед но сти др жа ве.22) Оба-

16) Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, Политичкаре-
вија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год. (XXI II)X, вол. 28, бр. 2/2011, стр. 
349-370.

17) Mla den, Ba ja gić, “The o re ti cal fo un da ti ons and prac ti cal im por tan ce of the cri mi na li stic in-
tel li gen ce ac ti vi ti es”, Бе о град, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 48, бр. 
3/2010, стр. 193-212.

18) Упо ре ди: Scott, Len, Jac kson, Pe ter, “The Study of In tel li ge ce in The ory and Prac ti ce“, In-
telligenceandNationalSecurity, Vol. 19, No. 2, Sum mer 2004, pp. 139-169.

19) Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, op. cit., стр. 
353.

20) Упо ре ди: DCI Wil li am Web ster, „Re marks at Cor nell Law School”, 26 Oc to ber 1989, In 
Lat hrop, Char les E., TheLiterarySpy:TheUltimateSourceforQuotationsonEspionageand
Intelligence, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven and Lon don, 2004.

21) Lao-Tzu, TaoTehChing (6th cen tury b.c.), In Lat hrop, Char les E., op.cit., p. 199.

22) Tho mas, C. Bru ne au, “De moc racy and Ef fec ti ve ness: Adap ting In tel li gen ce for the Fight 
Aga inst Ter ro rism”, InternationalJournalofIntelligenceandCounterIntelligence, Vol. 21, 
No. 2(2008).
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ве штај на ак тив ност је сте „тај на ак тив ност др жа ве ко ја слу жи за 
раз у ме ва ње дру гих ен ти те та или вр ше ње ути ца ја на њих, она пред-
ста вља при ку пља ње и ана ли зу оба ве штај них по да та ка, кон тра о ба-
ве штај ну ак тив ност, и тај не ак ци је“.23) Она у су шти ни пред ста вља 
„при ку пље не ин фор ма ци је нео п ход не за оне ко ји их зах те ва ју“. У 
спољ ној по ли ти ци (и на ци о нал ној без бед но сти), она има за да так 
да „усме ра ва спољ но по ли тич ке од лу чи о це и по ма же им да спро ве-
ду му дро сво је ци ље ве“.24)  

У опе ра ци о нал ном сми слу спољ на оба ве штај на ак тив ност 
слу жи за раз у ме ва ње дру гих ен ти те та или вр ше ње ути ца ја на њих; 
оба ве штај но са зна ње, ак тив ност ре а ли зо ва на кроз оба ве штај ни 
ци клус;25) спе ци фич на дру штве на и по ли тич ка ак тив ност, ко ја се 
ба ви свим ства ри ма, од но сно по се бан вид ак тив но сти на при ку-
пља њу зна чај них чи ње ни ца ко је тре ба зна ти пре от по чи ња ња не ког 
прав ца по ли тич ке ак ци је;26) про из вод ко ји је ре зул тат при ку пља ња, 
сре ђи ва ња, об ра де, ана ли зе, ин те гра ци је и ин тер пре та ци је при ку-
пље них ин фор ма ци ја.27) 

У опе ра тив но-ис тра жи вач ком сми слу оба ве штај на ак тив-
ност се ре а ли зу је кроз спе ци фи чан про цес оба ве штај ног ра да, по-
знат као оба ве штај ни ци клус (енг. intelligence cycle). До са да су 
раз ви је ни раз ли чи ти те о риј ски и прак тич ни мо де ли тог ци клу са, 
ко ји се са сто ји из сле де ћих фа за: опа жа ње од ре ђе ног по ли тич ког, 
со ци јал ног, без бед но сног, или не ког дру гог про бле ма зна чај ног за 
ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са и очу ва ње и уна пре ђе ње на ци-
о нал не без бед но сти; утвр ђи ва ње оба ве штај них/ ин фор ма ци о них 
по тре ба и зах те ва од стра не но си ла ца по ли тич ке вла сти и њи хо во 
пре но ше ње оба ве штај но-без бед но сним уста но ва ма; ана ли за оба-
ве штај них зах те ва, пла ни ра ње и по кре та ње про це са при ку пља ња 
си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја (rawintelligence); при ку пља-
ње си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја; кла си фи ка ци ја, про це њи-
ва ње и ана ли зи ра ње оба ве штај них ин фор ма ци ја; ин тер пре та ци ја 

23)  War ner, Mic hael, “Wan ted: A De fi ni tion of In tel li gen ce,” StudiesinIntelligence46/3 (2002).

24) De Con de, Ale xan der, et al. (eds.), EncyclopediaofAmericanForeignPolicy:Studiesofthe
PrincipalMovementsandIdeas, New York: Ga le Gro up, Char les Scrib ner’s Sons, 2002, p. 
801.

25) Ler ner, K. Lee, Ler ner, Bren da Wil moth (eds.) (Vol. I, II, III), EncyclopediaofEspionage,In-
telligence,andSecurity, New York: Ga le Gro up, Inc., a di vi sion of Thom son Le ar ning, Inc., 
2004, p. 117.

26) Ho o ver, Her bert, „Com mis sion on Or ga ni za tion of the Exe cu ti ve Branch of the Go vern ment: 
In tel li gen ce Ac ti vi ti es”, Re port to Con gres, Ju ne, 1955, p. 26, In: Ran som, Ha rry Ho we, Cen-
tralIntelligenceandNationalSecurity, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1959, p. 6.

27) Upo re di: Troy, Tho mas F., “The ‘Cor rect’ De fi ni tion of In tel li gen ce”, InternationalJournalof
IntelligenceandCounterintelligence, Vol. 5, No. 4. (1991), p. 442.
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и ин те гра ци ја/об је ди ња ва ње оба ве штај них са зна ња; из ра да за вр-
шних оба ве штај них до ку ме на та (finishintelligence), њи хо во по хра-
њи ва ње и чу ва ње; усту па ње за вр шних оба ве штај них до ку ме на та 
- оба ве штај ног са зна ња крај њим ко ри сни ци ма (ствар ним су бјек ти-
ма по ли тич ког од лу чи ва ња ко ји уче ству ју у кре и ра њу и ре а ли за ци-
ји спољ не по ли ти ке); ту ма че ње за вр шних оба ве штај них са зна ња; и 
feedback.28) Ци клус се од ви ја по ја сним ме то до ло шким, ло гич ким и 
тех нич ко-ор га ни за ци о ним пра ви ли ма, кри те ри ју ми ма и про це ду-
ра ма, об је ди ње ним кроз при ме ну свих по зна тих ме то да при ку пља-
ња и об ра де оба ве штај них ин фор ма ци ја.29) При ме ном тих ме то да 
се обез бе ђу је си сте мат ска об ра да си ро вих оба ве штај них ин фор-
ма ци ја и њи хо во пре тва ра ња у за вр шно оба ве штај но са зна ње (fi-
nishedintelligenceknowledge), нео п ход но за да љи про цес (спољ но)
по ли тич ког од лу чи ва ња. Ова кво схва ће на оба ве штај на ак тив ност 
под ра зу ме ва да при ку пља ње си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја 
зах те ва и при ме ну раз ли чи тих на уч них ме то да у је дин ству са при-
ку пљач ким ди сци пли на ма/кла сич ним оба ве штај ним ме то ди ма. 

При ку пља ње и об ра да си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци-
ја, из ра да за вр шних оба ве штај них до ку ме на та и њи хо во усту па ње 
крај њим ко ри сни ци ма/по ли тич ким од лу чи о ци ма) мо ра ју би ти го-
то во исто вет ни на уч ном ис тра жи ва њу. Са ма об ра да си ро вих оба-
ве штај них ин фор ма ци ја об у хва та ви ше ме ђу соб но по ве за них рад-
њи: раз вр ста ва ње/кла си фи ка ци ја, про це њи ва ње и ана ли зи ра ње, 
ту ма че ње/ин тер пре та ци ја и ин те гра ци ја. На те ме љу све о бу хват не 
ана ли зе и про це не ин те гри са них оба ве штај них са зна ња по себ ни 
ти мо ви оба ве штај них ана ли ти ча ра из ра ђу ју за вр шне оба ве штај не 
до ку мен те. За вр шни оба ве штај ни до ку мен ти (сту ди је, про це не и 
прог но зе) чи не основ - ин фор ма ци о ни ин пут за да љи ток до но-
ше ња (спољ но)по ли тич ких од лу ка. Њи хо вом ана ли зом и до дат-
ним об ли ци ма по ја шња ва ња (усме ним пу тем) кроз лич не кон так те 
оба ве штај них стру ча ка и но си ла ца по ли тич ке вла сти ре а ли зу је се 
фа за ин фор ми са ња у про це су од лу чи ва ња. Спе ци фич на за вр шна 
оба ве штај на до ку мен та (на при мер оба ве штај не сту ди је, про це не 
и прог но зе) има ју по свом са др жа ју све ка рак те ри сти ке на уч них 
сту ди ја, по себ но оних из обла сти дру штве них на у ка. Свр ха при ку-

28) Де таљ ни је у: Мла ден, Ба ја гић, „Оба ве штај на ак тив ност у си сте му по ли тич ке вла сти“, 
op.cit., стр. 356-362; Tre ver ton, Gre gory F., Gab bard, Bryan C., AssessingtheTradecraftof
IntelligenceAnalysis, San ta Mo ni ca, Rand, 2008, p. 3; Мла ден, Ба ја гић, Методикаобаве-
штајнограда,op.cit.  

29) О ме то да ма оба ве штај не ак тив но сти са вре ме них оба ве штај них слу жби оп шир ни је у: 
Мла ден, Ба ја гић, Mетодикаобавештајнограда, op.cit., стр. 105-177; Мла ден, Ба ја гић, 
„Уло га и зна чај тех нич ког ме то да (Tec hni cal In tel li gen ce) у при ку пља њу оба ве штај них 
ин фор ма ци ја (ку му ла тив на вој но тех нич ка ин фор ма ци ја)“. Бе о град, Вој но тех нич ки ин-
сти тут, вол. 46, бр. 3, стр. 1-108.
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пља ња си ро вих оба ве штај них ин фор ма ци ја и њи хо ве ана ли зе и об-
ра де ко нач но и је сте у из во ђе њу за кљу ча ка о по сто ја њу од ре ђе них 
ве за из ме ђу по ја ва и про це са ко ји се ис тра жу ју. Ти ме са вре ме не 
оба ве штај не слу жбе као спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти 
оправ да ва ју свр ху свог по сто ја ња и де ло ва ња у си сте му на ци о нал-
не без бед но сти и си сте му по ли тич ке вла сти уоп ште.

С об зи ром на по тре бе и зах те ве но си ла ца по ли тич ке вла сти 
и при ро ду и ка рак тер (спољ но)по ли тич ких ци ље ва, оба ве штај на 
ак тив ност об у хва та: спољ ну оба ве штај ну ак тив ност (foreignintelli-
gence), кон тра о ба ве штај ну ак тив ност (counterintelligence), у но ви је 
вре ме и кри ми на ли стич ко-оба ве штај ну ак тив ност (criminalintelli-
gence), и дру ге по сло ве без бед но сти (за шти та устав ног по рет ка, 
те ри то ри јал не це ло ви то сти, не за ви сно сти и су ве ре ни те та зе мље, 
су прот ста вља ње по ли тич ком екс тре ми зму, бор ба про тив са вре ме-
них прет њи без бед но сти, ор га ни зо ва ног кри ми на ла: тр го ви на дро-
га ма, љу ди ма и људ ским ор га ни ма, фло ром и фа у ном и др.), ши ре-
ње оруж ја за ма сов но уни ште ње, итд.).

Оба ве штај на ак тив ност озна ча ва „при ку пља ње по да та ка по-
ли тич ке, еко ном ске и вој не при ро де о по тен ци јал ним про тив ни ци-
ма, као на гла ше но со фи сти ци ра на де лат ност из вр шне вла сти“.30) 
Као та ква, оба ве штај на ак тив ност је ди рект но у функ ци ји спољ не 
по ли ти ке и под ра зу ме ва „спе ци фич ну ин фор ма тив ну ак тив ност и 
ко нач но оба ве штај но са зна ње о пла но ви ма, ин тен ци ја ма и спо соб-
но сти ма дру гих на ци ја, од но сно ин фор ма ци је о спо соб но сти ма, 
на ме ра ма и ак тив но сти ма стра них си ла, ор га ни за ци ја или по је ди-
на ца“.31)

Ка да се има у ви ду спољ на по ли ти ка, као прак тич на ак-
тив ност др жа ве, нео п ход но је на гла си ти да су др жа ве, кроз свој 
исто риј ски раз вој, ула га ле огром не на по ре да се пра во вре ме но и 
све о бу хват но ин фор ми шу о при ли ка ма и ста њу у свом бли жем и 
ши рем окру же њу, ко ри сте ћи раз ли чи те ка на ле – ме ха ни зме ин фор-
ми са ња, та ко да се вре ме ном раз ви ла по себ на де лат ност др жа ве 
ко ју зна мо као спољ на по ли ти ка. Као прак тич на де лат ност др жа ве, 
спољ на по ли ти ка ко ри сти раз ли чи те ме ха ни зме ин фор ми са ња, пре 
све га ди пло ма ти ју, сред ства јав ног ин фор ми са ња, и оба ве штај ну 
ак тив ност. Два пр ва ка на ла ин фор ми са ња сва ка ко има ју не спо ран 
зна чај, али се за оба ве штај ну ак тив ност мо же ре ћи да је за и ста 
спе ци фич на и екс клу зив на дру штве на и по ли тич ка де лат ност, ко ју 

30) Scru ton, Ro ger, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPoliticalThought (3rd edi tion), New 
York, Pal gra ve Mac mil lan, 2007, pp. 336-337.

31) Troy, Tho mas F., op.cit., p. 441.
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од ли ку је тај ност као основ ни и вр хун ски прин цип ра да. Тим пре, 
јер оба ве штај на ак тив ност за пред мет свог ра да има пре вас ход но 
тај не од ре ђе них ен ти те та, пре све га дру гих др жа ва, али и са ве за 
др жа ва, раз ли чи тих дру штве них и ин те ре сних ор га ни за ци ја, као и 
по је ди на ца, ко је на сто ји от кри ти при ме њу ју ћи спе ци фич не ме то де 
ра да.32) 

Нај у жи круг но си ла ца по ли тич ке вла сти оба ве шта ва се сва-
ко днев но о зна чај ним де ша ва њи ма или про ме на ма у ме ђу на род-
ном окру же њу пу тем по ме ну тих спољ них си сте ма оба ве шта ва ња 
(ди пло ма ти ја, сред ства ин фор ми са ња и оба ве штај на ак тив ност), 
ко ја мо гу има ти зна чај за на ци о нал не ин те ре се и на ци о нал ну без-
бед ност. По ли тич ки од лу чи о ци ис ка зу ју и по тре бу за осни ва њем 
раз ли чи тих екс перт ских ана ли тич ких ти мо ва и те ла, спо соб них да 
уоче и раз у ме ју де ша ва ња и про ме не у спољ ном окру же њу и да ју 
о њи ма по треб не про це не и прог но зе, на осно ву прет ход но де фи-
ни са них зах те ва и ци ље ва. Чи ње ни це о про ме на ма у окру же њу др-
жа ве, по себ но оне тај ног ка рак те ра, пре вас ход но су пред мет ин те-
ре со ва ња оба ве штај но-без бед но сних уста но ва, што је и по ла зи ште 
ус по ста вља ња не по сред не ве зе из ме ђу но си ла ца по ли тич ке вла сти 
и ових уста но ва. Сва ки про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка ука-
зу је на из у зе тан зна чај оба ве штај них про це на, ко је пред ста вља ју 
ин те грал ни део укуп ног про це са од лу чи ва ња. На и ме, ме то до ло ги-
ја до но ше ња по ли тич ких про це на зна чај ним де лом је уте ме ље на 
на ре зул та ти ма ра да оба ве штај них слу жби, ко ји се пре све га од но-
се на раз у ме ва ње до га ђа ја и про це са ко ји су пред мет по ли тич ког 
од лу чи ва ња. Ана ли за ме ста и уло ге оба ве штај них слу жби у про це-
су од лу чи ва ња зах те ва и све стра но са гле да ва ње при ро де за да та ка 
ко је ис пу ња ва ју по ли тич ки кре а то ри да би оба ве штај не слу жбе мо-
гле из вр ши ти сво ју ми си ју. У иде ал ним си ту а ци ја ма (оба ве штај не 
слу жбе из вр ша ва ју сво је функ ци је у скла ду са за ко ном де фи ни-
са ним де ло кру гом ра да, а по ли тич ки од лу чи о ци из вр ша ва ју сво је 
за дат ке у пу ном ка па ци те ту) од нос пре ма оба ве штај ној ак тив но сти 
је ускла ђен за ко ном и за до во ља ва ус по ста вље не прин ци пе ме ђу-
соб ног од но са ових су бје ка та. Скла дан ме ђу соб ни од но си из ме ђу 
оба ве штај них слу жби и по ли тич ких од лу чи ла ца зах те ва ис пу ње ње 
обо стра но пре у зе тих оба ве за у про це су од лу чи ва ња. За оба ве штај-
не слу жбе то зна чи ис пу ње ње че ти ри по ве за не функ ци је: 1) пра ће-
ње ва жних до га ђа ја у ино стран ству и из ве шта ва ње о њи ма, да би 
се по ли тич ки кре а то ри упо зо ри ли на мо гу ће прет ње и про бле ме; 2) 
про це на бу ду ћих до га ђа ја да би се успе шно ан ти ци пи ра ла из не на-

32)  Упо ре ди Мла ден Ба ја гић, ШпијунажауXXIвеку-савремениобавештајно-безбедносни
системи (дру го до пу ње но из да ње), Мар со, Бе о град, 2010, Увод.
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ђе ња и ри зи ци по на ци о нал ну без бед ност; 3) про це не кон крет них 
до га ђа ја; и 4) ана ли за крај њих ре зул та та по ли тич ке ак ци је у свим 
обла сти ма ко је има ју зна чај за скла дан раз вој дру штва и оп ште 
бла го ста ње. С том у ве зи, вр хо ви оба ве штај них слу жби има ју оба-
ве зу да ускла де оба ве штај на ис тра жи ва ња зах те ви ма по ли тич ких 
кре а то ра, ко ор ди ни ра ју из ра ду нео п ход них за вр шних оба ве штај-
них до ку ме на та у же ље ној фор ми, и из вр ше ин тер пре та ци ју истих, 
ува жа ва ју ћи при ро ду про бле ма и из ве сност евен ту ал них пра ва ца 
бу ду ће по ли тич ке ак ци је. Ме ђу тим, ствар ност/прак са кре и ра ња и 
ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке го то во увек, у ве ћој или ма њој ме ри, 
од сту па од про пи са ног (иде ал ног ра ци о нал ног) мо де ла.33) Као при-
мер на во ди мо сле де ћу та бе лу, ко ја упра во од сли ка ва не са гла сност 
из ме ђу иде ал не и уоби ча је не прак се.

Табела1:Процесиреализацијеспољнеполитике34)

Идеаланрационаланпроцес Уобичајенастварнапракса

Тач не, све о бу хват не ин фор ма ци је Ис кри вље не, не пот-
пуне ин фор ма ци је

Ја сна де фи ни ци ја на ци о нал-
ног ин те ре са и ци ље ва

Лич не мо ти ва ци је и ор га ни-
за ци о ни ин те ре си ко ји ис кри-
вљу ју на ци о нал не ци ље ве

Ис црп на ана ли за свих мо-
гу ћих оп ци ја

Огра ни че ни број оп ци ја ко ји се 
раз ма тра, од ко јих ни јед на ни-
је би ла те мељ но раз мо тре на

Ода бир оп ти мал ног то ка ак ци је да 
би се по сти гао же ље ни ре зул тат

Ток ак ци је би ра се пу тем по ли тич-
ког пре го ва ра ња и ком про ми са

Ја сно из ра же на од лу ка и ње-
но обра зло же ње ка ко би се 
до би ла до ма ћа по др шка

Збу њу ју ће и кон тра дик тор не 
из ја ве о од лу ци, че сто фор му-
ли са не за ме диј ску упо тре бу

Па жљи во пра ће ње при ме не од-
лу ке од стра не слу жби за ду-
же них за спољ не по сло ве

Би ро кра ти је за ду же не за спољ не 
по сло ве за не ма ру ју на по ран по сао 
упра вља ња при ме ном од лу ке

Тре нут на оце на по сле ди ца пра-
ће на ис прав ком гре ша ка

По вр шна оце на по ли ти ке, нео д-
ре ђе на од го вор ност, сла бо пра-
ће ње и за ка сне ле ко рек ци је

33) Ли ша нин, Мла ден, “Нор ма тив ни vs. ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-
ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (2)”, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, год. 18, вол. 31, бр. 1/2011. стр. 200; Упо ред ну та бе лу мо де ла 
ре а ли за ци је и кре и ра ња спољ не по ли ти ке овај аутор је пре у зео из: Чарлс В. Ке гли, Јр. и 
Ју џин Р. Вит коф (2004),Светскаполитика:трендитрансформација. Бе о град, Цен тар 
за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Ди пло мат ска ака де ми ја, 
стр. 144.

34)  Исто.
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За то ја сна по зи ци ја оба ве штај них слу жби за ви си од ак тив-
ног при сту па но си ла ца по ли тич ке вла сти про це су од лу чи ва ња и 
раз у ме ва њу уло ге и зна ча ја оба ве штај не ак тив но сти, кроз ус по-
ста вља ње ефи ка сног си сте ма ру ко во ђе ња, ко ор ди на ци је, на зо ра и 
кон тро ле над чла ни ца ма оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, али 
и стал ном про це ном оба ве штај них до ме та и њи хо вим ква ли те том. 
Пре ма то ме, ме сто и уло га оба ве штај них слу жби у си сте му по ли-
тич ке вла сти за ви се пре све га од при ро де од но са из ме ђу по ли тич-
ких кре а то ра и оба ве штај них струк ту ра, ко ји мо ра ју би ти уте ме-
ље ни на ја сним и пре ци зним „пра ви ли ма игре“ (за ко ни и дру ги 
прав ни про пи си). То зна чи да окви ре ме ђу соб них од но са из ме ђу 
оба ве штај них слу жби и по ли тич ких кре а то ра де фи ни ше за кон и 
ус по ста вље ни об ли ци суб ор ди на ци је у хи је рар хи ји др жав не вла-
сти.

Без об зи ра да ли се ра ди уоп ште о оба ве штај ној ак тив но сти 
или са мо о спољ ној оба ве штај ној ак тив но сти, она пред ста вља и 
об у хва та је дин ство ви ше ме ђу соб но по ве за них фа за (опа жа ње оба-
ве штај ног про бле ма, де фи ни са ње по тре ба и зах те ва, при ку пља ње, 
про це њи ва ње и ана ли за, ин тер пре та ци ја, ин те гра ци ја, из ра да за-
вр шних до ку ме на та, усту па ње и ту ма че ње оба ве штај них са зна ња. 
Та са зна ња су за вр шни, син те ти зо ва ни оба ве штај ни про из вод, ко ја 
се у раз ли чи тим фор ма ма оба ве штај них до ку ме на та, усту па ју крај-
њим ко ри сни ци ма (ствар ним су бјек ти ма про це са спољ но по ли тич-
ког од лу чи ва ња), и дру ги ма су бјек ти ма ко ји не по сред но уче ству-
ју у спро во ђе њу спољ но по ли тич ких ци ље ва и утвр ђе них пра ва ца 
спољ но по ли тич ке ак ци је. У обла сти спољ не по ли ти ке оба ве штај на 
ак тив ност под ра зу ме ва спо соб ност уоча ва ња, спо зна је, раз у ме ва-
ња и су о ча ва ња/ ан ти ци па ци је са про ме на ма/но во на ста лим си-
ту а ци ја ма у ме ђу на род ном окру же њу за сва ку кон крет ну зе мљу 
и ње не на ци о нал не ин те ре се.35) Ка да је оба ве штај на ак тив ност у 
функ ци ји до сти за ња, очу ва ња и уна пре ђе ња на ци о нал не без бед но-
сти и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке, крај њи ко ри сни ци су ствар ни 
су бјек ти по ли тич ког од лу чи ва ња.

У од но су на спољ ни оба ве штај ни рад, чи ја је функ ци ја ве-
за на и за спољ ну по ли ти ку и „чи сто“ за област на ци о нал не без-
бед но сти, контраобавештајна активност (counterintelligence) је 
дру ги аспект оп штег пој ма оба ве штај не ак тив но сти. Нај оп шти је, 
кон тра о ба вје штај на ак тив ност об у хва та ис тра жи ва ње, раз у ме ва ње 
и не у тра ли за ци ју оба ве штај них ак тив но сти /опе ра ци ја про тив нич-
ких ен ти те та. Ње ном ре а ли за ци јом се при ку пља ју ин фор ма ци је и  
спро во де ак тив но сти про тив ино стра не шпи ју на же, и дру гих об-

35)  Мла ден, Ба ја гић, Методикаобавештајнограда, op.cit.
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ли ка угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти. Ако се кон тра о ба ве-
штај на ак тив ност је сте ак тив ност усме ре на на за шти ту од стра не 
шпи ју на же, са бо та жа, те ро ри стич ких ака та и др., уоча ва се и ње на 
ја сна де фан зив на и офан зив на уло га. Де фан зив на уло га об у хва та 
от кри ва ње и пре се ца ње оба ве штај них про до ра стра них оба ве штај-
них слу жби у очу ва њу и уна пре ђу ју соп стве не на ци о нал не без бед-
но сти, од но сно из град њу све о бу хват ног без бед ног ам би јен та као 
штит про тив стра них оба ве штај них про до ра, из ра ду по вер љи вих 
из ве шта ја о стра ним оба ве штај ним опе ра ци ја ма, се лек ци ју про ве-
ре них ка дро ва у свим ин сти ту ци ја ма вла сти, пла ни ра ње и успе шно 
из во ђе ње сло же них без бед но сних опе ра ци ја и ино ви ра ње спе ци-
јал них кон тра о ба ве штај них ме ра, рад њи и по сту па ка. С дру ге стра-
не, офан зив на уло га кон тра о ба ве штај ног ра да об у хва та про до ре у 
струк ту ре не при ја те ља, стал ну над град њу са зна ња о оба ве штај-
ним и дру гим на ме ра ма про тив ни ка, хва та ње стра них шпи ју на и 
дво стру ких аге на та, пла си ра ње дез ин фор ма ци ја, и уни ште ње не-
при ја тељ ских оба ве штај них уста но ва. У том кон тек сту се ко ри сте 
и спе ци јал не ме ре, као што су: тај на при ме на тех нич ких сред ста ва 
за над зор ко му ни ка ци ја, тај но аудио и ви део сни ма ње, упа ди у ин-
фор ма ци о не си сте ма стра них оба ве штај них слу жби, и др.36)

Уз спољ ну оба ве штај ну и кон тра о ба ве штај ну ак тив ност и 
дру ге без бед но сне ак тив но сти, тре нут но се убр за но раз ви ја и по-
себ на оба ве штај на при ку пљач ка гра на - криминалистичко-обаве-
штајнаактивност(criminalintelligence), као спе ци фич на и осо бе-
на по ли циј ско-оба ве штај но-ис тра жна де лат ност, и у опе ра тив ном 
сми слу об у хва та при ку пља ње,  ана ли зи ра ње и вред но ва ње ин фор-
ма ци ја (из кри ми нал ног ми љеа), у ци љу от кри ва ња и су зби ја ња 
свих об ли ка кри ми на ла, по себ но ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Ње ни 
ко нач ни/за вр шни про дук ти су стра те шке (про)оце не, про фи ли са-
ње про бле ма и учи ни о ца кри вич них де ла, чи ме се омо гу ћа ва но ва 
стра те ги ја и аде кват ни стра те шки и опе ра тив но-так тич ки од го во ри 
на сва угро жа ва ња кри ми на лом. 

Кри ми на ли стич ко оба ве штај на ак тив ност пред ста вља по ку-
шај ин те гра ци је са зна ња из обла сти стра те ги је, ме наџ мен та, оба ве-
штај не ак тив но сти и кри ми на ли сти ке. Она зах те ва по сто ја ње ква-
ли тет них ба за по да та ка и ком пе тент не и ис ку сне ана ли ти ча ре за 
област кри ми на ла. У прак тич ном сми слу, кри ми на ли стич ко-оба-
ве штај на ак тив ност об у хва та пре тва ра ње ин фор ма ци ја при ку пље-
них из раз ли чи тих из во ра у спро во ђе њу стра те ги је, по ли ти ке и ис-
тра жи вач ко-опе ра тив не так ти ке у ве зи са од ре ђе ним кри ми нал ним 

36) Упо ре ди: Мла ден Ба ја гић, „Ино стра на ис ку ства у раз во ју те о риј ског и ор га ни за ци о ног 
кон цеп та кон тра о ба ве штај не ак тив но сти“, Безбедност, год. IL, 1-2/2009, стр. 370-385.
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де ли ма, по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма осум њи че ним за та де ла. 
Она пред ста вља про цес при ку пља ња, об ра де, ана ли зе, усту па ња и 
вред но ва ња (по врат не ин фор ма ци је/feedback) ин фор ма ци ја о кри-
ми нал ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма и њи хо вим не за ко ни тим 
ак тив но сти ма, као и нај те жим кри вич ним де ли ма. 

Крај њи ре зул тат кри ми на ли стич ко-оба ве штај не ак тив но-
сти су оба ве штај не ин фор ма ци је при ку пље не или до би је не, ана-
ли зи ра не, сни мље не и усту пље не за по тре бе аген ци ја за спро во-
ђе ња за ко на у обла сти кри ми на ла, иден ти фи ка ци је кри ми на ла ца 
и кри ми нал них гру па. Овај спе ци фич ни аспект оба ве штај ног ра-
да се раз ви ја при ме ном над зо ра, при ку пља њем по да та ка из људ-
ских из во ра (ин фор ма то ри), ис пи ти ва њем, и ис тра жи ва њем, или 
опе ра тив ним ра дом кри ми на ли стич ке по ли ци је или по ли ци је оп-
ште над ле жно сти. Кри ми на ли стич ко-оба ве штај на ак тив ност, као 
и оба ве штај на ак тив ност, има три кључ на ни воа: так тич ки (пре-
вен ци ја - прет ход но при ку пља ње ин фор ма ци ја); опе ра тив ни (оба-
ве штај ни рад то ком опе ра тив них кри ми на ли стич ких и кри вич них 
ис тра га); и стра те гиј ски (до но ше ње по ли тич ких од лу ка ве за них за 
пла ни ра ње, пре вен ци ју и од вра ћа ње од ор га ни зо ва ног кри ми на ла). 
Ре а ли за ци ја кри ми на ли стич ко-оба ве штај не ак тив но сти од ви ја се, 
као и у слу ча ју (кон тра)оба ве штај не ак тив но сти кроз оба ве штај ни 
ци клус. Је дан од мо де ла оба ве штај ног ци клу са ко ји се при ме њу је 
у кри ми на ли сти ци об у хва та сле де ће фа зе: пла ни ра ње и ру ко во ђе-
ње, при ку пља ње ин фор ма ци ја, ана ли за и про дук ци ја, усту па ње, и 
вред но ва ње. Пла ни ра ње и ру ко во ђе ње об у хва та од ре ђи ва ње оба ве-
штај не ми си је кри ми на ли стич ких ор га на, утвр ђи ва ње ко ри сни ка 
ин фор ма ци ја, упо зна ва ње опе ра тив не сре ди не (кри ми нал не око-
ли не), и утвр ђи ва ње и де фи ни са ње при о ри тет них оба ве штај них 
по тре ба. При ку пља ње ин фор ма ци ја се са сто ји из: при је ма оба ве-
штај них по тре ба и иден ти фи ка ци је ци ље ва, из бо ра ме то да при ку-
пља ња ин фор ма ци ја, при ку пља ња ин фор ма ци ја из отво ре них из-
во ра (ме ди ји, јав ни сним ци и ба зе по да та ка, раз го во ри на те ре ну и 
раз го во ри са при тво ре ним ли ци ма), и при ме не тај них ме то да (над-
зор, ко ри шће ње ин фор ма на та, тај них опе ра ти ва ца - при кри ве них 
ислед ни ка). Ана ли за и про дук ци ја су ср це ци клу са кри ми на ли-
стич ко-оба ве штај ног ра да, и об у хва та ју већ све по зна то о ана ли зи 
оба ве штај них ин фор ма ци ја, где је при о ри тет на пу ном раз у ме ва њу 
си ро вих ин фор ма ци ја и њи хо вом пре тва ра њу у чи ње ни це зна чај-
не за да љи ток кри ми на ли стич ких и кри вич них ис тра га. У про-
це су ана ли зе ин фор ма ци је се ин те гри шу по од ре ђе ном ре до сле-
ду, сор ти ра ју у по треб не ка те го ри је или ло гич не сле до ве, вред ну је 
тач ност и бла го вре ме ност тих ин фор ма ци ја, и ко нач но вред ну је 
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ва ља ност и по у зда ност из во ра ин фор ма ци ја. Та кве ин фор ма ци је 
су по ла зи ште у да ва њу од го во ра на пи та ње: Шта да ље у ис тра-
зи? По сле усту па ња кри ми на ли стич ко-оба ве штај них ин фор ма ци ја 
по ли ци ји и кри ми на ли стич ким слу жба ма сле ди вред но ва ње це ло-
куп ног ра да, чи ме се на сто је да ти од го во ри на мно го број не ди ле-
ме: да ли су ин фор ма ци је би ле тач не, бла го вре ме не и на ле га лан 
на чин при ку пље не и усту пље не, јер без по тврд них од го во ра на ово 
пи та ње цео ток ци клу са не ма пра ву вред ност; шта је по треб но да 
се оства ри бо љи ква ли тет ин фор ма ци ја и да се, у ор га ни за ци о ном 
сми слу, по бољ ша сам ци клус; итд. По ред овог мо де ла, у кри ми на-
ли стич ко-оба ве штај ној ак тив но сти при ме њи ви су и сви прет ход но 
из ло же ни те о риј ски и ор га ни за ци о ни мо де ли оба ве штај ног ци клу-
са.37) Ко нач но, крај њи ко ри сни ци кри ми на ли стич ко-оба ве штај не 
ак тив но сти и при ку пље них са зна ња су по ли циј ске и кри ми на ли-
стич ке аген ци је од го вор не за пре вен ци ју и ре пре си ју кри ми на ла 
(оп штег, еко ло шког, при вред ног, тех но ло шког и ор га ни зо ва ног).38) 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАОБАВЕШТАЈНЕ
АКТИВНОСТИУФУНКЦИЈИОЧУВАЊАИ

УНАПРЕЂЕЊАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

“Требанамобавештајназаједницакојаће,уодређеним
компликованимситуацијама,моћидабраниамеричке
националнеинтересеусвимобластимакојимавојне

операцијенисупогоднеидипломатијанеможедаделује.“
Хен ри Ки син џер39)

Ин сти ту ци о на ли за ци ја оба ве штај не ак тив но сти у скла ду са 
утвр ђе ним за кон ским окви ру, очи ту је се кроз осни ва ње и де ло ва-
ње са вре ме них оба ве штај них слу жби као су бје ка та оба ве штај но-
без бед но сног си сте ма на на ци о нал ном ни воу. С тим у ве зи се и 
на ци о нал на оба ве штај на де лат ност де фи ни ше као ак тив ност ко ја 
об у хва та при ку пља ње, си сте ма ти за ци ју и ана ли зу од ре ђе них ин-
фор ма ци ја у ве зи са чи ње ни ца ма прет ња ма, ри зи ци ма и су ко би ма 

37) Mla den, Ba ja gić, “The o re ti cal fo un da ti ons and prac ti cal im por tan ce of the cri mi na li stic in tel-
li gen ce ac ti vi ti es”, op. cit.

38)  Исто.

39) Пре ма: Loch K. Johnson (ed.), StrategicIntelligence(Vo lu mes 1-5), West port, Con nec ti cut, 
Lon don, Pra e ger Se cu rity In ter na ti o nal, 2007, Pre fe a ce xii.
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ко ји ути чу на спољ ну и уну тра шњу без бед ност.40) Са ме оба ве штај-
не слу жбе има ју не за ме њи ву уло гу у свим мо дер ним де мо крат-
ским дру штви ма, од но сно др жа ва ма. Обез бе ђу ју ћи пра во вре ме не 
и ефи ка сне оба ве штај не по дат ке, оне шти те на ци о нал ну без бед-
ност зе мље од свих иза зо ва и прет њи ње ним ви тал ним на ци о нал-
ним ин те ре си ма.41) 

Као што ука зу је са вре ме на свет ска без бед но сна и оба ве штај-
на прак са, но си о ци оба ве штај не ак тив но сти су оба ве штај не, кон-
тра о ба ве штај не и кри ми на ли стич ке слу жбе, као спе ци ја ли зо ва не 
уста но ве из вр шне вла сти ко је, при ме ном спе ци фич них ме то да, 
ме ра, рад њи и по сту па ка, спро во де оба ве штај но-ин фор ма тив не, 
оба ве штај но-без бед но сне, кри ми на ли стич ко-оба ве штај не, и дру-
ге нео ба ве штај не ак тив но сти (тај не ак ци је/covertactions), у ци љу 
ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са и за шти те и уна пре ђе ња на ци-
о нал не без бед но сти. Оба ве штај но-без бед но сне слу жбе на на ци о-
нал ном ни воу чи не на ци о нал ни оба ве штај но-без бед но сни си стем, 
као ин те грал ни део (под си стем) на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. 
Има ју ћи у ви ду зна чај ко ји за сва ку др жа ву има на ци о нал на без-
бед ност, са вре ме не на ци о нал не си сте ме без бед но сти у нај ши рем 
сми слу чи не: нај ви ши ор га ни за ко но дав не и из вр шне вла сти (пар-
ла мент и вла да); по себ не уста но ве за ко но дав не и из вр шне вла сти 
за ду же не за усме ра ва ње, кон тро лу, над зор, ру ко во ђе ње и ко ор ди на-
ци ју оба ве штај но-без бед но сним си сте мом; ми ни стар ства (од бра не, 
уну тра шњих и спољ них по сло ва, фи нан си ја, прав де); оба ве штај не 
уста но ве на ци о нал ног ни воа; ци вил не и вој не ре сор не оба ве штај-
но-без бед но сне уста но ве; кри ми на ли стич ко-оба ве штај не аген ци-
је, и оста ле спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти. Са вре ме не 
оба ве штај но-без бед но сне слу жбе ре а ли зу ју два ви да ак тив но сти: 
оба ве штај ну ак тив ност и нео ба ве штај ну ак тив ност (тај не ак ци је). 
У скла ду са за ко ни ма ко ји де фи ни шу де ло круг ра да оба ве штај них 
слу жби и оба ве штај ном прак сом, оба ве штај ну ак тив ност од ли ку је: 
ре а ли за ци ја оба ве штај не ак тив но сти, ко ја под ра зу ме ва ре а ли за ци-
ју по сло ва из до ме на ње не оба ве штај но-ин фор ма тив не и пре вен-
тив но-без бед но сна функ ци је. Ни вои оба ве штај но-ин фор ма тив не 
функ ци је су: 1) те ку ћа оба ве штај на де лат ност, ко ја под ра зу ме ва 
уоча ва ње и пра ће ње те ку ћих до га ђа ја од зна ча ја за на ци о нал ну 
без бед ност и ре а ли за ци ју (спољ но)по ли тич ких ци ље ва др жа ве. Те-
ку ћа оба ве штај на де лат ност, као сва ко днев на оба ве за, мо же би ти 

40) E.E. Este´vez. “Exe cu ti ve and Le gi sla ti ve Over sight of the In tel li gen ce System in Ar gen ti na”. 
In: Hans Born and Loch K., Johnson (eds.), op.cit., p. 165.

41) I. Le igh, “Mo re Clo sely Watching the Spi es: Three De ca des of Ex pe ri en ces”, in: Hans Born 
and Loch K. Johnson (eds.), Who’swatchingthespies:establishingintelligenceserviceacco-
untability, Dul les, Vir gi nia: Po to mac Bo oks, Inc., 2005, p. 3.
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крат ко роч ног и ду го роч ног ка рак те ра, али при то ме не под ра зу ме-
ва из ра ду прог но за и про јек ци ја раз во ја не ких до га ђа ја или по ја ва 
ко је су пред мет оба ве штај ног ис тра жи ва ња; 2) упо зо ра ва ју ћа оба-
ве штај на де лат ност, од но сно пре по зна ва ње и усме ра ва ње па жње 
на до га ђа је, про це се и по ја ве ко ји мо гу или би мо гли има ти из не-
над не и штет не ути ца је по на ци о нал ну без бед ност и укуп не на ци-
о нал не ин те ре се; и 3) ана ли тич ка и прог но стич ко-про це њи вач ка 
оба ве штај на де лат ност, ко ја об у хва та по сло ве на из ра ди за вр шних 
оба ве штај них до ку ме на та прог но стич ког и про це њи вач ког ка рак-
те ра. Да ље, сва ка са вре ме на оба ве штај на слу жба пра вил ним из-
бо ром ме то да се ко ри сте у ис тра жи ва њу уна пред усме ра ва сво ју 
ак тив ност у тач но од ре ђе ном прав цу, чи ме ис пу ња ва усло ве да ње-
ни крај њи ре зул та ти (за вр шне оба ве штај не сту ди је) бу ду упо тре-
бљи ви у про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. Да кле, пра ви лан 
из бор ме то да нај че шће је пре су дан за ква ли тет оба ве штај ног ра да 
и ње гов ко нач ни ре зул тат.

За осни ва ње ефи ка сног и је дин стве ног оба ве штај но-без-
бед но сног си сте ма, у скла ду са са де фи ни са ним ду го роч ним и 
крат ко роч ним на ци о нал ним и без бед но сним ин те ре си ма и спољ-
но по ли тич ким при о ри те ти ма, нео п ход но је на на ци о нал ном пла-
ну усво ји ти сле де ће стра те шке до ку мен те: стра те ги ју на ци о нал не 
без бед но сти; стра те ги ју и док три ну од бра не; стра те ги је бор бе про-
тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла; за кон о на ци о нал ној 
без бед но сти; за ко не о бор би про тив те ро ри зма, ор га ни зо ва ног кри-
ми а ла, ко руп ци је и др.); за кон о ван ред ним си ту а ци јам си ту а ци ја-
ма, ма тич не за ко не по је ди них оба ве штај но-без бед но сних уста но ва 
ко ји бли же пре ци зи ра ју де ло круг ра да, уну тра шњу ор га ни за ци ју, и 
ме то де ра да слу жби, сред ства и ме ре ко је слу жбе ко ри сте; за кон о 
кри вич ном по ступ ку и кри вич ни за ко ник, као и низ дру гих за кон-
ских и под за кон ских ака та, пра ви ла и про пи са ко ји се од но се на 
су бјек те на ци о нал ног си сте ма без бед но сти.42) При ме ра ра ди, Ре пу-
бли ка Ср би ја је у пр вој де це ни ји XXI ве ка усво ји ла цео сет про-
грам ско-по ли тич ких и за кон ских до ку ме на та ко ји ре гу ли шу област 
на ци о нал не без бед но сти и де ло ва ња оба ве штај но-без бед но сних 
уста но ва, вој ске и по ли ци је. За ко но дав на ак тив ност је ути ца ла на 
ства ра ње мо дер ног оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, чи је де ло-
ва ње ре гу ли шу: Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти,43) Стра те ги-

42) Ове до ку мен те има ју у свом прав ном си сте му го то во све са вре ме не др жа ве; Упо ре ди: 
Мла ден Ба ја гић, ШпијунажауXXIвеку-савремениобавештајно-безбедноснисисте-
ми, op.cit.

43) Од лу ка о усва ја њу Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, На род на 
скуп шти на РС, 26.10.2009. го ди не, На ин тер не ту: par la ment.rs/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta-
lji.asp?Id=443&t=O , 24/05/2010.
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ја од бра не,44) На ци о нал на стра те ги ја бор бе про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, На ци о нал на стра те ги ја бoрбе про тив ко руп ци је, На ци-
о нал на стра те ги ја за бор бу про тив пра ња нов ца и фи нан си ра ња те-
ро ри зма; За кон о од бра ни Ре пу бли ке Ср би је,45) За кон о Вој сци Ср-
би је,46) За кон о Вој но бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној 
аген ци ји,47) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је,48) За кон о тај но сти по да та ка,49) За кон о за шти ти по да-
та ка о лич но сти,50) За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја,51) За кон о за штит ни ку гра ђа на,52) За кон о по ли ци ји, 
и дру ги за ко ни ко јим се ре гу ли шу од ре ђе на пи та ња од зна ча ја за 
функ ци о ни са ње и рад оба ве штај но-без бед но сних уста но ва Ре пу-
бли ке Ср би је.53)

По сто ји и прак са да се у не ким др жа ва ма осни ва ју по себ-
ни за ко ни о оба ве штај но-без бед но сном си сте му, и по себ на те ла/
са ве ти за ду же ни ис кљу чи во за ко ор ди на ци ју оба ве штај но-без бед-
но сног си сте ма. Тај слу чај је у Ре пу бли ци Хр ват ској, где је та квим 
за ко ном осно вани Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih
agencija, за ду жен за: спро во ђе ње од лу ка пред сед ни ка Ре пу бли ке 
и Вла де о усме ра ва њу ра да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја; 
опе ра ци о на ли за ци ју од лу ка Ве ћа за на ци о нал ну си гур ност (ВНС) 
о на чи ну ра да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја и дру гих оба-
ве штај но-без бед но сног уста но ва; ускла ђи ва ње ра да оба ве штај но-
без бед но сних и дру гих уста но ва оба ве штај но-без бед но сног си-
сте ма; да ва ње ми шље ња и оце на о са рад њи са слу жба ма дру гих 
зе ма ља, да ва ње пред ло га ВНС ве за ним за на ци о нал ну без бед ност; 
и пред у зи ма ње дру гих ме ра у ци љу по бољ ша ња ефи ка сно сти ра-
да оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја.54) Има ју ћи у ви ду ис ку ства 

44)  Од лу ка о усва ја њу Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је, На род на скуп шти на РС, 
26.10.2009. го ди не, ин тер нет: par la ment.rs/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta lji.asp?Id=444&t=O , 
24/05/2010.

45)  СлужбенигласникРС, бр. 88/09, 26.10.2009.

46)  СлужбенигласникРС, бр. 116/07, 11.12.2007. 

47)  СлужбенигласникРС, бр. 88/09, 26.10.2009. 

48)  СлужбенигласникРС, бр. 116/2007, 11. 12. 2007

49)  СлужбенигласникРС, бр. 104/09.

50)  СлужбенигласникРС, бр. 97/08.

51)  СлужбенигласникРС, бр 120/2004, 54/2007, 104/2009.

52)  СлужбенигласникРС, бр. 79/2005.

53)  То су пре све га За кон о др жав ној упра ви, За кон о ми ни стар стви ма, За кон о кри вич ном 
по ступ ку, Кри вич ни за кон, и дру ги за кон ски ак ти.

54)  Za kon o si gur no sno-oba vje štaj nom su sta vu Re pu bli ke Hr vat ske, Narodne novine, br. 
79/2006, 17.07.2006, čla no vi 5, 13, 14.
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Ср би је, на зив (а и са др жај) са мог за ко на у Ре пу бли ци Хр ват ској 
пре ци зни је од ра жа ва ор га ни за ци о ну и про блем ску ствар ност де-
ло ва ња оба ве штај но-без бед но сних уста но ва од За ко на о осно ва ма 
уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.  

Као што се уоча ва из ана ли зе функ ци о ни са ња оба ве штај-
но-без бед но сних си сте ма у све ту, оба ве штај но-без бед но сне уста-
но ве се ге не рал но мо гу кла си фи ко ва ти на ауто ном но-цен трал не 
(уста но ве на ци о нал них, од но сно стра те гиј ског зна ча ја), и ре сор-
не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве. Оба ве штај но-без бед но сне 
уста но ве на ци о нал ног ни воа не по сред но су под ре ђе не из вр шној 
вла сти (пред сед ник др жа ве – Сје ди ње не Др жа ве, Ру ска Фе де ра ци-
ја, Фран цу ска; вла да - Ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, Не мач ка, итд.), 
стра те гиј ског су ни воа и зна ча ја, не ма ју по ли циј ска овла шће ња, 
об је ди ња ва ју де ло ва ње дру гих оба ве штај них слу жби уну тар ма-
тич ног оба ве штај но-без бед но сног си сте ма, у функ ци ји су ре а ли-
за ци је (спољ но)по ли тич ких ци ље ва и на ци о нал них ин те ре са, и 
има ју за ко ном утвр ђе ну оба ве зу из ве шта ва ња ор га на за ко но дав не 
и из вр шне вла сти о сво јим ак тив но сти ма. С дру ге стра не, ре сор-
не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве (вој не и ци вил не) ре а ли зу ју 
спе ци фич не по сло ве и за дат ке (оба ве штај на ак тив ност, кон тра о-
ба ве штај на ак тив ност, кри ми на ли стич ко-оба ве штај на ак тив ност и 
дру ги без бед но сни по сло ви и за да ци). Оне де лу ју у скла ду са на-
ве де ним за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, од го вор не су ре сор ним 
ми ни стри ма, нај ви шим ор га ни ма ру ко во ђе ња оба ве штај но-без-
беднсним си сте мом, и за ко но дав ној и из вр шној вла сти. Као и слу-
жбе на ци о нал ног ни воа, од ли ку је их ви со ка ма те ри јал но-тех нич-
ка и ин фор ма ци о на опре мље ност, и ви со ко о бра зо ва ни, струч ни и 
спе ци ја ли зо ва ни ка дро ви за од ре ђе не обла сти ра да. 

Са вре ме не оба ве штај но-без бед но сне уста но ве ка рак те ри ше 
и пре ци зна по де ла оба ве штај них, кон тра о ба ве штај них и дру гих 
без бед но сних ак тив но сти (за шти та устав ног по рет ка, ин те гри те та 
и су ве ре ни те та зе мље, кон тра те ро ри стич ке, кри ми на ли стич ко-оба-
ве штај не и дру ге ак тив но сти); оба ве штај не и кон тра о ба ве штај не 
слу жбе ге не рал но не ма ју по ли циј ска овла шће ња (по сто је и из у зе-
ци – FBI у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ФСБ у Ру ској Фе де ра ци ји). 
При ме ри од су ства по ли циј ских овла шће ња су че сти, по себ но за 
спољ не оба ве штај не слу жбе: CIA,MI6,MOSSAD,DGSE,BND,SVR,
ACOSIS,DIA,EYP,SOA,SOVA,IH,SiSDE,SRI, итд; као и кон тра-
о ба ве штај не и дру ге слу жбе без бед но сти: BfV,MI5,SV,MAD,DST,
DRI,SOSI,SIOSE,Aman,NSA,GCHQ,FAPSI. 

Зна чај но пи та ња из у ча ва ња ор га ни за ци је, де ло кру га и ме то-
да и сред ста ва ра да са вре ме них оба ве штај но-без бед но сних уста-
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но ва је и ко ме ове спе ци ја ли зо ва не уста но ве из вр шне вла сти од го-
ва ра ју за свој рад. Сви де мо крат ски по ли тич ки си сте ми зах те ва ју 
да оба ве штај но-без бед но сне уста но ве де лу ју у скла ду са за ко ном и 
да бу ду пред мет уну тра шње кон тро ле и спољ ног над зо ра. Сте пен 
у ко ме се над зор над ра дом оба ве штај них слу жби оства ру је ва ри-
ра од др жа ве до др жа ве, али не ки оп шти (уни вер зал ни) прин ци-
пи ва же за ве ћи ну њих, по себ но за оне у ко ји ма вла да ју раз ви је ни 
де мо крат ски од но си. Има ју ћи у ви ду ме сто и уло гу оба ве штај них 
слу жби у си сте му по ли тич ке вла сти, у ве ћи ни са вре ме них др жа ва 
су раз ви је ни аде кват ни об ли ци и ме ха ни зми над зо ра55) ко ји об у хва-
та ју: 1) политичкуконтролу, и то: а) у ужем сми слу, кон тро лу од 
стра не извршневласти; и б) у ши рем сми слу кон тро лу од стра не 
законодавневласти; 2) административнуконтролу, ко ја под ра зу-
ме ва уну тра шњи над зор и упра вља ње оба ве штај ним аген ци ја ма, 
а од но си се и на кон тро лу уну тра шњих пра ви ла и про пи са56); 3) 
кон тро лу од стра не независнихдржавнихустанова (суд ски рга ни, 
ре ви зор ске ин сти ту ци је, ом буд сман), и 4) кон тро лу од стра не јав-
ности(раз ли чи ти об ли ци и ме ха ни зми ци вил ног дру штва). 

По ли тич ка кон тро ла у ши рем сми слу под ра зу ме ва ак тив но-
сти за ко но дав них ор га на (пар ла мент, скуп шти на) у обла сти над зо-
ра ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва. Два основ на за дат ка 
овог ни воа над зо ра об у хва та ју кон тро лу за ко ни то сти ра да и утро-
шка фи нан сиј ских и ма те ри јал них сред ста ва, ко ја ови др жав ни 
рга ни ина че и одо бра ва ју оба ве штај ним слу жба ма. 

Над зор над ра дом обавешт ајнo-без бед но сних уста но ва од 
стра не из вр шне вла сти је усме рен на ко ри сност/свр сис ход ност, од-
но сно оце ну да ли ове уста но ве ис пу ња ва ју сво ју ми си ју и де лу ју 
у окви ру де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, од но сно 
да ли оне ис пу ња ва ју сво је за дат ке и функ ци је у од но су на по тре-
бе и зах те ве по ли тич ких од лу чи ла ца. Овај ни во над зо ра об у хва та 
и утвр ђи ва ње за ко ни то сти ра да оба ве штај них слу жби и по шти ва-
ња за кон ских, етич ких и мо рал них нор ми у при ме ни спе ци фич них 
сред ста ва и по сту па ка ко ји су основ њи хо вог опе ра тив ног де ло-
ва ња.  Ка да се ра ди о пред сед нич ком си сте му, кон тро лу од стра не 
из вр шне вла сти вр ши пред сед ник др жа ве, пу тем ра зних од бо ра, 
са ве та и дру гих те ла, при че му се сви ре зул та ти кон тро ле раз ма-
тра ју на глав ним ко ор ди ни ра ју ћим, усме ра ва ју ћим и ру ко вод ним 
те ли ма др жа ве за ду же ним за на ци о нал ну без бед ност (обич но су то 

55) Abram Shulsky, Si lent War fa re: UnderstandingtheWorldIntelligence, Prin ce ton, Prin ce ton 
Uni ver sity Press, 2002, pp. 137-138.

56) Ca pa ri ni, Ma ri na, Challengesofcontrolandoversightofintelligenceservicesinaliberalde-
mocracy, Ge ne va Cen tre fot the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), 2002.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.61-86.

82

са ве ти за на ци о нал ну без бед ност). Тре ба на гла си ти да је кон тро ла 
из вр шне вла сти на ви шем ни воу цен тра ли за ци је ако су оба ве штај-
но-без бед но сне уста но ве аутом но-цен трал не, од но сно са мо стал не 
у од но су на по је ди не ре со ре (ми ни стар ства). Пар ла мен тар ни си-
сте ми та ко ђе по зна ју и раз ви ја ју го то во исто вет не и сло же не об ли-
ке кон тро ле ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва,  са мо што је 
у овом слу ча ју пре ми јер (пред сед ник вла де) по ли тич ко ли це ко је 
има нај ве ћу моћ кон тро ле пре ко ра зно вр сних кон трол них и над-
зор них те ла, док се на на ци о нал ном ни воу ова област об је ди њу је 
на ни воу већ по ме ну тих са ве та за на ци о нал ну без бед ност. Суд ска 
кон тро ла има за да так да кон тро ли ше да ли рад јав них ин сти ту ци-
ја де лу ју у скла ду са за ко ни ма. У слу ча ју оба ве штај них слу жби 
над зор суд ских ор га на пред ста вља спе ци фи чан, не за ви сан, не при-
стра сан и де мо крат ски оквир укуп ног над зо ра, и фо ку си ран је на 
про ве ру за ко ни то сти при ме не по себ них ме ра, рад њи и по сту па ка 
ко ја у од ре ђе ним окол но сти ма мо гу до ве сти до кр ше ња за кон ских 
нор ми и огра ни ча ва ња и кр ше ња пра ва и сло бо да по је ди на ца. Исту 
функ ци ју има ју и за штит ник гра ђа на/ом буд сман и дру ге ин сти ту-
ци је ци вил ног дру штва. Њи хо ва уло га до ла зи по себ но до из ра жа ја 
и у уоча ва њу не за ко ни тог ути ца ја по ли тич ких стра на ка на рад оба-
ве штај них слу жби.

На ве де ни об ли ци над зо ра об у хва та ју кон тро лу за ко ни то сти 
ра да оба ве штај них слу жби, на чи на њи хо вог фи нан си ра ња и утро-
шка фи нан сиј ских и ма те ри јал них сред ста ва, пра во вре ме но сти и 
свр сис ход но сти/ко ри сно сти њи хо вог да ра, по себ но при ме не ме то-
да, по сту па ка, ме ра и рад њи ко ји ма се за ди ре у уста вом за га ран то-
ва на људ ска пра ва и сло бо де. Циљ над зо ра је и да се на нај ши рем 
дру штве ном пла ну ски не вео тај но сти са оба ве штај не ак тив но сти 
и ус по ста ви парт нер ски од нос са оба ве штај ним уста но ва ма. Овај 
над зор је нео п хо дан да би се спре чи ле не са мо афе ре и по ли тич ке 
не при јат но сти ко је, као ре зул тат ре а ли зо ва них оба ве штај них опе-
ра ци ја мо гу угро зи ти де мо крат ске те ме ље сва ког дру штва, већ и 
да би се одр жа ла за ко ни та и до бра упра ва овим др жав ним ор га ни-
ма, као што је слу чај са дру гим ор га ни ма из вр шне вла сти. С дру ге 
стра не, оба ве штај не слу жбе да ју зна ча јан до при нос у за шти ти на-
ци о нал не без бед но сти, због че га се мо ра ува жи ти и њи хо ва те жња 
да, у ре а ли за ци ји де фи ни са них по сло ва и за да та ка, шти те соп стве-
не из во ре и ме то де ра да од стра них оба ве штај них слу жби, и од 
мо гу ћих зло у по тре ба или по гре шног ту ма че ња. Пред мет њи хо ве 
за шти те су и ко нач ни ре зул та ти оба ве штај не ак тив но сти - оба ве-
штај на са зна ња, ко ја мо гу „про цу ри ти“ у јав ност због не струч ног 
ру ко ва ња овим са зна њи ма у са мој оба ве штај ној слу жби, али и не-
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па жње по ли тич ких ин сти ту ци ја ко ји ма се она усту па ју на да ље 
ко ри шће ње. Из ових раз ло га је ва жно ус по ста ви ти од го ва ра ју ћи 
ба ланс из ме ђу зах те ва за пу ном јав но шћу ра да и нео п ход но сти за-
шти те оба ве штај них струк ту ра, ме то да и ко нач них ре зул та та   њи-
хо вог ра да.57) 

На осно ву ис ку ста ва функ ци о ни са ња са вре ме них оба ве штај-
но-без бед но сних си сте ма у све ту уви ђа се да ефи ка сност над зо ра 
ра да оба ве штај но-без бед но сних уста но ва ди рект но за ви си од не-
ко ли ко фак то ра ко ји су ујед но и бит на обе леж ја оба ве штај не ак-
тив но сти као та кве. Пре све га, ра ди се о прин ци пу тајности, од 
ко га уве ли ко за ви си успе шност оба ве штај них опе ра ци ја. Ме ђу-
тим, обич но су зах те ви оба ве штај них аген ци ја, че сто и по ли тич-
ких од лу чи ла ца, да оба ве штај на са зна ња мо ра ју оста ти у стро гој 
тај но сти не у те ме ље на, јер се ти ме по ку ша ва из бе ћи нео п ход на 
тран спа рент ност ра да ко ја је пред у слов за оп ста нак и раз вој да-
тог де мо крат ског дру штва. Уз тај ност, по себ ну па жњу за слу жу ју и 
спе ци фич ни ме то ди, сред ства и по ступ ци ко је у скла ду са за ко ном 
утвр ђе ним при ме њу ју оба ве штај не слу жбе. Че сто се де ша ва да 
оба ве штај но-без бед но сне уста но ве кр ше ус по ста вље не стан дар де 
и про це ду ре при ме не та квих по сту па ка и сред ста ва, по себ но у слу-
ча је ви ма ка да су објек ти њи хо вог ин те ре со ва ња по је дин ци. Сле де-
ћи иза зов за над зор пред ста вља чи ње ни ца да у мно гим др жа ва ма 
слу жбе без бед но сти (у не ким и кон тра о ба ве штај не слу жбе) има ју 
ши ро ка тзв. „дис кре ци о на овла шће ња“ (по ли циј ска овла шће ња), 
ко ја се нај че шће прав да ју по тре ба ма за шти те на ци о нал не без бед-
но сти. При ме на ових овла шће ња че сто има за по сле ди цу и кр ше ње 
људ ских пра ва и сло бо да на нај ши рем пла ну.58) 
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Resume
Diverseapproachesandschoolsofthoughtconcerningthena-

tureandcontentofphenomenon,term,andvariousconceptsof“secu-
rity”,aredevelopingtodaywithinthemodernstudiesofsecurity.We
cannamejustafew:individual,societal,comprehensiveorglobalse-
curity.Nonetheless,wecansaythatnationalsecuritystillremainsdo-
minantconcept,withdirectconnectionstotheinternationalsecurity,in
itsrecognizabletraditionalmeaning.Althoughnationalsecuritytoday,
withconditionsseverelydifferent from those in theColdwarperiod,
includesmorethanmerelyadefensefromtheexternalthreats;itsundi-
sputedelementsaresovereignty,territorialintegrity,defensefromag-
gression,internalthreatsandsocallednewthreats.Nationalsecurity
remainsthesuperbidealofeverystate–theidealreached,preserved
andimprovedbytheactionsofanyconventionalandunconventional
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subjectofthenationalsecuritysystem.Byfulfillingitsprotectiverole,
stateorganizesarangeofvariousactivities,inordertoprotectthevi-
talvaluesofsocietyandstate,i.e.nationalinterests.Inthisregard,we
mustassessthephenomenonofintelligenceactivity,which,asoneofthe
officialchannelsofinformingtheholdersofpoliticalpower,includes
planning,gathering,processing,classification,analysisandmergingof
intelligence,counter-intelligenceandotherinformationaboutthepos-
sibledangerstothenationalsecurityandnationalinterestsofthestate.
Itincludesexternalintelligence(whichiscrucialfortherealizationof
foreignpolicies),counter-intelligence(investigationandpreventionof
activitiesof foreignintelligenceservicesandotherentitiesdamaging
thenationalsecurity),criminalistics-intelligence(newbranchofintel-
ligence,with the purpose of investigation and suppression of crime)
andothersecurity tasksaimedtosecure thewell-beingandpeaceful
developmentofsocietyandthestate.Ininstitutionalsense,intelligence
activitycanbedefinedthroughtheactivitiesofintelligenceandsecurity
institutions,i.e.specializedinstitutionsoftheexecutivebranchofpo-
wer,creatingtheuniqueandfunctionalintelligence-securitysystem,as
asubsystemofanationalsecuritysystem.Theiractivityissubjectedto
variousformsofcontrolandsupervision:controlsoflegalityofactions,
financialexpenditures,appropriatenessandtimelinessetc.Legalityof
actionsofintelligenceservicesisbeingcontrolledbyeverybranchof
power,butalsobythecivilsociety.Ontheotherhand,appropriateness
is being assessed by the final product, specific knowledge about the
requestedoccurrencesandprocesses,asaconditionforacleararti-
culationofnationalinterestandpreservationandfurtherimprovement
of national security.Also, it includes the ability to perceive, realize,
understandandanticipatethechangesininternationalsurroundings,
exertedby theholdersofpoliticalpower. In thissense,basedon the
analysisoftheoryandpracticeofmodernintelligenceagencies,wecan
identifyconstantsincurrentpositioningandfurtherdevelopmentofin-
telligenceactivityasstrategicdutyofeverycountryintheprocessofre-
alizationoftheirnationalinterestsandprotectionofnationalsecurity.
Keywords: nationalinterest,nationalsecurity,securitychallengesandthre-

ats,foreignpolicy,intelligenceactivity,intelligence-securitysys-
tem,intelligenceinstitutions
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