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УВОДНИК

Са др жај те мат ског го ди шња ка „По ли ти ка на ци о нал не без
бед но сти“, бр. 2/2015 пред ста вља на уч ну ана ли зу де ло ва ња оба ве
штај них слу жби у функ ци ји по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. На 
по чет ку XXI ве ка на ци о нал на без бед ност ма лих др жа ва по ста је не
за о би ла зна те ма ана ли зе мно гих на уч них ин сти ту ци ја у све ту. Јер, 
ма ле др жа ве је ди но ува жа ва ју ме ђу на род но пра во бо ре ћи се за из
град њу соп стве ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти кроз ин сти ту
ци је по ли тич ког си сте ма, што је пред мет оспо ра ва ња не ких ве ли ких 
си ла. Због све ком пли ко ва ни је без бед но сне си ту а ци је на гло бал ном 
пла ну, оба ве штај не слу жбе има ју зна чај ну уло гу у из град њи си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти мо дер не др жа ве. По зна то је да је оба ве
штај на де лат ност је то ком раз во ја људ ске ци ви ли за ци је би ла пред
мет број них рас пра ва и ана ли за. На у ка у кон ти ну и те ту ис по ља ва 
же љу да у ци љу уна пре ђе ња ра да оба ве штај них слу жби да свој до
при нос. Ме ђу тим, и на по чет ку XXI ве ка на у ка је скром но при сут на 
у овом ва жном сег мен ту људ ске де лат но сти ко ја има из у зет но зна
чај ну уло гу у ре ша ва њу про бле ма ко ји је пред мет ис тра жи ва ња овог 
го ди шња ка. Нај ва жни ји раз лог скром ном на уч ном при сту пу раз ма
тра ња оба ве штај не де лат но сти је због то га што је она увек би ла 
обе ле же на атри бу том тај но сти, по чев од Ба ну ма, пр вог по зна тог 
шпи ју на у исто ри ји чо ве чан ства, па до да на шњих да на. Нај зна чај ни
ји траг и нај ста ри је де ло из обла сти вој не ми сли оста вио је Сун Цу 
Ву, ки не ски вој ско во ђа, око 500. го ди не пре но ве ере. Шпи ју на жа је 
по ње му, „бо жан ско по вла че ње ни ти и нај дра го це ни ја осо би на вла
да ра, ко га оспо со бљав“ за на но ше ње уда ра и за по бе ду, моћ ко ју на
зи ва мо пред ви ђа њем. Ме ђу тим, ова моћ пред ви ђа ња не про из и ла зи 
из ду хо ва, ни ти се по сти же ис ку ством или не ким про ра чу ном. Моћ 
пред ви ђа ња за ви си од по да та ка о не че му ко је је ди но мо гу да ти дру
ги љу ди. Грч ки фи ло зоф Ари сто тел (348  322. г. п. н. е) го во ри о вр ло 
ра ши ре ној шпи ју на жи уну тар и из ме ђу грч ких гра до ва – др жа ва. Та
ко, у свом де лу „По ли ти ка“ пи ше: „Гра ђа не тре ба увек има ти пред 
очи ма, они тре ба да се што ви ше ба ве на по љу, јер ће та ко нај ма ње 
има ти мо гућ но сти да са кри ју сво ју де лат ност и то стал но ро бо
ва ње ће их на вик ну ти да бу ду по кор ни“. Оба ве штај на ак тив ност је 
нео дво ји ви део по ли ти ке, а на ту чи ње ни цу пр ви је ука зао Ни ко ло 
Ма ки ја ве ли (1468 – 1527), ко ји је отво рио но ву епо ху те о риј скопо ли
тич ке ми сли ство рив ши ти ме усло ве за убр за ни раз вој ове де лат но
сти. Ме ђу тим, у про це су раз ма тра ња уло ге оба ве штај них слу жби 
у из град њи по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти др жа ве, на у ка мо ра 
ма кар на спе ци фи чан на чин уче ство ва ти у обра зо ва њу при пад ни ка 



оба ве штај них слу жби, јер на по чет ку XXI ве ка успе шан оба ве шта
јац мо ра би ти и вр хун ски обра зо ван. На уч не ме то де ће обо га ти ти 
сми сао и са др жај де ло ва ња оба ве штај них слу жби уоп ште, а у из
град њи по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти по себ но. Јер, оба ве штај не 
слу жбе се мо ра ју ба ви ти ис тра жи ва њи ма по ја ва, ка ко би до шли до 
но вих са зна ња, у че му су сва ка ко дра го це не ме то де на уч ноис тра
жи вач ког ра да. Ан дре ја Са вић де фи ни ше оба ве штај ну слу жбу као 
„дру штве но исто риј ску и кла сно усло вље ну спе ци ја ли зо ва ну ор га ни
за ци ју ко ја у окви ру свог де ло кру га ра да спро во ди тај не оба ве штај
не, кон тра о ба ве штај не и суб вер зив не са др жа је пре ма ви тал ним 
ин те ре си ма про тив ни ка, ко ри сте ћи при то ме спе ци фич не ме то де 
и сред ства, са ци љем оства ри ва ња од ре ђе них по ли тич ких ин те ре
са и за шти те уну тра шње и спољ не без бед но сти“, док Ми лан Де лић 
сма тра да је оба ве штај на слу жба „спе ци ја ли зо ва на ор га ни за ци ја у 
дру штве ним за јед ни ца ма ко ја се ба ви оба ве штај нобез бед но сним и 
дру гим ак тив но сти ма, при ме ном спе ци фич них ме то да и сред ста ва, 
у ци љу ре а ли за ци је ви тал них ин те ре са но си ла ца вла сти“. Ко нач но, 
Мла ден Ба ја гић сма тра да је оба ве штај на слу жба „спе ци ја ли зо ва
на уста но ва др жав ног апа ра та (из вр шне вла сти) ко ја, у скла ду са 
за ко ном утвр ђе ним де ло кру гом ра да, спро во ди оба ве штај ноин фор
ма тив не, оба ве штај нобез бед но сне и нео ба ве штај не ак тив но сти и 
суб вер зив не са др жа је (тај не ак ци је/co vert аctiоns) пре ма ви тал ним 
ин те ре си ма и вред но сти ма про тив ни ка, ко ри сте ћи на уч не ме то де 
и ме то де сти ца ња на уч ног са зна ња, као и спе ци фич не при ку пљач ке 
ме то де, по ступ ке и сред ства, у ци љу оства ре ња на ци о нал них ин
те ре са и очу ва ња и уна пре ђе ња на ци о нал не без бед но сти соп стве не 
др жа ве. Као што се уоча ва, на ве де на од ре ђе ња ука зу ју да је оба ве
штај на слу жба по све му спе ци фич на и спе ци ја ли зо ва на уста но ва/
аген ци ја др жав ног апа ра та ко ја, спе ци фич ним ме то ди ма и сред
стви ма, спро во ди оба ве штај не и срод не (тај не) ак тив но сти про
тив ви тал них ин те ре са про тив ни ка, у ци љу за шти те уну тра шње 
и спољ не без бед но сти, ре а ли за ци је стра те шких спољ но по ли тич ких 
ци ље ва соп стве не др жа ве, и за шти те соп стве них ин те ре са.

Ауто ри су у сво јим ра до ви ма, тј. у про це су на уч ног раз ма
тра ња уло ге оба ве штај них слу жби у из град њи си сте ма на ци о нал
не без бед но сти мо дер не др жа ве да ли све о бу хват ну ана ли зу, као и 
пред ло ге ка ко уна пре ди ти рад оба ве штај них слу жби у кон тек сту 
те ме го ди шња ка „По ли ти ка на ци о нал не без бед но сти“ бр. 2/2015. 
Ве о ма су са др жај ни сви ра до ви у овом бро ју, а ре дак ци ја, по себ но 
ис ти че ра до ве проф др Бран ка Кр ге: „Ор га ни за ци ја и ефи ка сност 
без бед но снооба ве штај них слу жби као чи ни лац по у зда но сти си сте
ма без бед но сти“ и ко а у тор ски рад Ве се ли на Ко на та ра и Љу би ше 
Де спо то ви ћа: „Узро ци оба ве штај них не у спе ха и по ли ти за ци ја ра да 
оба ве штај них слу жби“.

Оба ве штај на ак тив ност, као основ ни вид де ло ва ња са вре ме
них оба ве штај них слу жби, пред ста вља сло жен про цес, ко ји мо ра 
за до во љи ти крај ње ко ри сни ке не са мо ква ли те том за вр шних оба



ве штај них са зна ња и упо зо ра ва њем но си ла ца по ли тич ке вла сти на 
очи глед не опа сно сти ко је др жа ви пре те по ње ну на ци о нал ну без бед
ност, не го и из ра дом про це на и прог но за о да љем раз во ју до га ђа ја 
ко ји ути чу на спољ ну по ли ти ку др жа ве и њен ме ђу на род ни по ло жај. 
Да кле, „да би би ла успе шна оба ве штај на ак тив ност се мо ра де таљ
но пла ни ра ти од стра не оба ве штај них струч ња ка и ру ко во ди ла ца 
оба ве штај них уста но ва“.  

Ре а ли за ци ја оба ве штај не ак тив но сти је сло жен про цес, ко ји 
се са сто ји из ви ше ме ђу соб но по ве за них фа за ко је чи не јед ну је дин
стве ну це ли ну по зна ту као оба ве штај ни ци клус (in tel li gen ce cycle). 
Ра ди се, у ства ри, о сво је вр сном и спе ци фич ном рад ном ци клу су оба
ве штај них слу жби у ко ме се пре по зна ју ви ше фа за ме ђу соб но по ве
за них у је дин стве ну це ли ну. У те о ри ји оба ве штај не ак тив но сти се 
по се бан зна чај при да је ана ли зи те о риј ских и ор га ни за ци о них мо де ла 
оба ве штај ног ци клу са. На при мер, Ли са Кри зан (Li sa Kri zan) сма
тра да оба ве штај ни ци клус има пет основ них фа за: 1. де фи ни са
ње по тре ба; 2. при ку пља ње ин фор ма ци ја; 3. об ра да при ку пље них 
ин фор ма ци ја; 4. ана ли за ин фор ма ци ја; и 5. про дук ци ја. Ар тур Хул
ник (Art hur Hul nick) на во ди сле де ће фа зе оба ве штај ног ци клу са: 1. 
утвр ђи ва ње оба ве штај них по тре ба и зах те ва од стра не по ли тич ких 
од лу чи ла ца и њи хо во пре но ше ње оба ве штај ним ру ко во ди о ци ма; 2. 
де фи ни са ње при ку пљач ких за да та ка; 3. при ку пља ње си ро вих оба ве
штај них по да та ка и њи хо во сла ње у ана ли тич ке де ло ве аген ци ја; 4. 
ана ли тич ко про це њи ва ње оба ве штај них по да та ка у кон тек сту дру
гих ин фор ма ци ја и њи хо ва нај ши ра екс пер ти за; 5. „про из вод ња“ за
вр шних оба ве штај них из ве шта ја; 6. усту па ње тих из ве шта ја крај
њим ко ри сни ци ма; и 7. до но ше ње по ли тич ких од лу ка и дру гих про це
на од стра не оних по ли тич ких струк ту ра ко је од лу чу ју. 

Струч ња ци из обла сти без бед но сти и од бра не тре ба на пра
те рад без бед но сно – оба ве штај них слу жби и, у слу ча ју по тре бе, 
над ле жним др жав ним ор га ни ма пред ла жу нео п ход не ме ре с ци љем 
по бољ ша ња ор га ни за ци је и ра да тих слу жби, јер ве о ма зна чај ну уло
гу има ју оба ве штај не слу жбе у про це су из град ње си сте ма на ци о нал
не без бед но сти мо дер не др жа ве.

Проф. др Ра до слав Га ћи но вић
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ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕФИКАСНОСТ 
БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИХ 

СЛУЖБИ КАО ЧИНИЛАЦ ПОУЗДАНОСТИ 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак
Све од го вор не др жа ве са ве ли ком па жњом ана ли зи ра ју свој 

си стем без бед но сти. То се од но си, пре све га, у тра га њу од го во ра 
на пи та ње да ли тај си стем мо же да од го во ри ак ту ел ним иза
зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма без бед но сти зе мље. Не ма сум ње 
да, у том сми слу, ве о ма ва жну уло гу има ана ли за ор га ни за ци је 
и ефи ка сно сти без бед но снооба ве штај них слу жби, јер су те ин
сти ту ци је из ра зи то ва жан (под)си стем у окви ру це ло ви тог си
сте ма без бед но сти зе мље. С об зи ром на та кав зна чај, без бед но
сно–оба ве штај не слу жбе не мо гу да има ју не у тра лан ути цај на 
по у зда ност си сте ма без бед но сти: оне де лу ју или по зи тив но или 
не га тив но. То мо же да се уоча ва го то во сва ко днев но, што на ро
чи то до ла зи до из ра жа ја у кри зним и рат ним си ту а ци ја ма. Да би 
без бед но сно–оба ве штај не слу жбе би ле на по треб ном ни воу, нео п
ход ни су ба рем сле де ћи усло ви: до но ше ње аде кват них стра те гиј
скодок три нар них и нор ма тив них ака та, по ста вља ње са вре ме не 
ор га ни за ци је тих слу жби, ефи ка сно упра вља ње њи хо вим ра дом, 
из бор ква ли тет них ка дро ва, њи хо ва вр хун ска све стра на оспо со
бље ност, нај са вре ме ни ја опре ма, као и раз ви ја ње сво је вр сне без
бед но сне кул ту ре у зе мљи. 

* Проф. др Бранко Крга, генерал–пуковник у пензији. Био је два пута у војно–дипломатској 
служби у иностранству. Вршио је дужност начелника Војно–обавештајне службе, са-
ветника министра одбране за политику одбране и међународну војну сарадњу, замени-
ка начелника Генералштаба и начелни ка Генералштаба. Последњих година предаје на 
Факултету за дипломатију и безбедност у Београду.
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Кључ не ре чи: ор га ни за ци ја, ефи ка сност, си стем без бед но сти, без бед
но сно–оба ве штај не слу жбе, стра те ги ја на ци о нал не без
бед но сти, са вет за на ци о нал ну без бед ност.

УВОД

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти је де фи ни са ла си стем 
на ци о нал не без бед но сти на сле де ћи на чин:

„Си стем на ци о нал не без бед но сти у ши рем сми слу чи не нај-
ви ши ор га ни за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти: На род на скуп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, Са вет за 
на ци о нал ну без бед ност, Вла да, су до ви и ту жи ла штва. 

У ужем сми слу, си стем на ци о нал не без бед но сти чи не: си-
стем од бра не, сна ге Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, без бед-
но сно-оба ве штај ни си стем и при вре ме но фор ми ра ни ор га ни и ко-
ор ди на ци о на те ла за по је ди не кри зе...

Без бед но сно-оба ве штај ни си стем је функ ци о нал но об је ди-
њен под си стем на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, ко ји 
чи не: Без бед но сно–ин фор ма тив на аген ци ја, Војнo-без бед но сна 
аген ци ја и Вој но-оба ве штај на аген ци ја... “1)

Пре ма то ме, без бед но сне и оба ве штај не слу жбе2) су су штин-
ски део си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Ве о ма мно го чи ње ни ца 
ука зу је на то да од ра да без бед но сно-оба ве штај них слу жби у ве-
ли кој ме ри за ви си ста ње у си сте му без бед но сти, па и у др жа ви у 
це ли ни. На то ука зу ју по ло жај и за да ци тих слу жби де фи ни са ни у 
нор ма тив ним до ку мен ти ма.

Та ко у чла ну 3. За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но-
сти Ре пу бли ке Ср би је сто ји:

 „Слу жбе без бед но сти део су је дин стве ног без бед но сно-оба-
ве штај ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је.

За раз ма тра ње пи та ња од зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност 
осни ва се Са вет за на ци о нал ну без бед ност и овим за ко ном по себ но 

1) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 88/2009, Бе о град, 2009, стр. 29 и 30.

2) У до ку мен ти ма, ме ди ји ма и уоп ште у ко му ни ка ци ја ма за ове слу жбе ко ри сте се углав-
ном че ти ри на зи ва: (1) Без бед но сно-оба ве штај не слу жбе – ка да се же ли на гла си ти зна-
чај уну тра шње без бед но сти, ко ја је пре те жно у над ле жно сти слу жби без бед но сти; (2) 
Оба ве штај но-без бед но сне слу жбе – ка да се же ли на гла си ти зна чај спољ них чи ни ла ца 
без бед но сти, ко ји су пре те жно у над ле жно сти оба ве штај них слу жби; (3) Слу жбе без-
бед но сти – по јам под ко јим се под ра зу ме ва ју обе вр сте слу жби: без бед но сне и оба ве-
штај не; и (4) Оба ве штај не слу жбе – по јам под ко јим се та ко ђе под ра зу ме ва ју обе вр сте 
слу жби: оба ве штај не и без бед но сне. Ни је гре шка ако се ко ри сти би ло ко ји од ових пој-
мо ва, с тим што тре ба во ди ти ра чу на да се слу жбе не ме ша ју, на при мер, ка да се го во ри 
о Вој но-оба ве штај ној аген ци ји, ис прав но је да се под ра зу ме ва оба ве штај на слу жба и сл. 
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уре ђу ју по сло ви Са ве та од зна ча ја за ускла ђи ва ње и усме ра ва ње 
ра да слу жби без бед но сти.

За опе ра тив но ускла ђи ва ње ра да слу жби без бед но сти осни ва 
се Би ро за ко ор ди на ци ју ра да слу жби без бед но сти (у да љем тек сту: 
Би ро за ко ор ди на ци ју).

Рад слу жби без бед но сти је под де мо крат ском ци вил ном кон-
тро лом На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Са ве-
та за на ци о нал ну без бед ност, дру гих др жав них ор га на и јав но сти, 
у скла ду са за ко ном.“3)

Над ле жност Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је (БИА) де-
фи ни са на је у чла ну 2. За ко на о Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген-
ци ји: „Аген ци ја оба вља по сло ве ко ји се од но се на: за шти ту без-
бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и от кри ва ње и спре ча ва ње де лат но сти 
усме ре них на под ри ва ње или ру ше ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка 
Ре пу бли ке Ср би је; ис тра жи ва ње, при ку пља ње, об ра ду и про це ну 
без бед но сно-оба ве штај них по да та ка и са зна ња од зна ча ја за без-
бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ин фор ми са ње над ле жних др жав них 
ор га на о тим по да ци ма, као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.“4)

Над ле жност, по сло ви, за да ци о овла шће ња Вој но бе збед но-
сне аген ци је (ВБА) и Вој но о ба ве штај не аген ци је (ВОА), де фи ни-
са ни су у За ко ну о Вој но бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај-
ној аген ци ји.5)

Над ле жност ВБА де фи ни са на је у чла ну 5. За ко на о Вој но-
бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној аген ци ји: „ВБА је над-
ле жна за без бед но сну и кон тра о ба ве штај ну за шти ту Ми ни стар ства 
од бра не и Вој ске Ср би је у окви ру ко је оба вља оп ште бе збед но сне, 
кон тра о ба ве штај не и оста ле по сло ве и за дат ке од зна ча ја за од бра-
ну Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном и про пи си ма до не тим 
на осно ву за ко на“. По сло ви и за да ци ВБА де фи ни са ни су у чла-
ну 6. на ве де ног за ко на: „У окви ру оп ште бе збед но сних по сло ва, 
ВБА у Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је: 1) вр ши про це ну 
без бед но сних ри зи ка ко ји мо гу угро зи ти њи хо во функ ци о ни са ње; 
2) пла ни ра, ор га ни зу је и кон тро ли ше без бед но сну за шти ту сна га, 
обје ка та и сред ста ва; 3) пла ни ра, ор га ни зу је и кон тро ли ше ме ре 
без бед но сти у ре а ли за ци ји за да та ка, по сло ва и ак тив но сти; 4) при-
ме њу је и кон тро ли ше при ме ну ме ра за шти те тај но сти по да та ка; 

3) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 116/2007. и 72/2012.

4) За кон о без бед но сно–ин фор ма тив ној аген ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2004, 
111/2009, 65/2014 – од лу ка УС и 66/2014.

5) За кон о Вој но бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној аген ци ји, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 88/2009, 55/2012 – од лу ка УС и 17/2013.
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5) вр ши без бед но сне про ве ре; 6) из да је без бед но сне сер ти фи ка те 
(до зво ле и одо бре ња); 7) вр ши по сло ве из обла сти ин ду стриј ске 
без бед но сти; 8) вр ши по сло ве без бед но сти ин фор ма ци о них си сте-
ма и ра чу нар ских мре жа, си сте ма ве за и крип то за шти те; 9) уче-
ству је у без бед но сној за шти ти дру гих су бје ка та си сте ма од бра не; 
10) оба вља дру ге оп ште бе збед но сне по сло ве и за дат ке. У окви ру 
кон тра о ба ве штај них по сло ва и за да та ка, ВБА: 1) от кри ва, пра ти и 
оне мо гу ћа ва оба ве штај но де ло ва ње, суб вер зив не и дру ге ак тив но-
сти стра них др жа ва, стра них ор га ни за ци ја, гру па или ли ца усме-
ре них про тив Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је; 2) от кри ва, 
пра ти и оне мо гу ћа ва уну тра шњи и ме ђу на род ни те ро ри зам, екс-
тре ми зам и дру ге об ли ке ор га ни зо ва ног на си ља усме ре них про тив 
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је; 3) от кри ва, ис тра жу је и 
до ку мен ту је кри вич на де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но-
сти Ре пу бли ке Ср би је, кри вич на де ла про тив чо веч но сти и дру гих 
до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом, кри вич на де ла ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла, кри вич но де ло пра ње нов ца, као и кри вич на 
де ла ко руп ци је (зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, тр го ви на ути ца-
јем, при ма ње ми та и да ва ње ми та) и ако ни су ре зул тат де ло ва ња 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе, уну тар Ми ни стар ства од бра не и 
Вој ске Ср би је; 4) от кри ва, ис тра жу је и до ку мен ту је кри вич на де-
ла ода ва ње по слов не тај не од ин те ре са за од бра ну, нео вла шће ног 
при сту па за шти ће ном ра чу на ру, ра чу нар ској мре жи и елек трон ској 
об ра ди по да та ка, ода ва ње слу жбе не тај не и ода ва ње вој не тај не; 5) 
пла ни ра, ор га ни зу је и спро во ди кон тра о ба ве штај ну за шти ту тај-
них по да та ка Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је; 6) пла ни ра, 
ор га ни зу је и спро во ди кон тра о ба ве штај ну за шти ту Ми ни стар ства 
од бра не и Вој ске Ср би је; 7) при ку пља, ана ли зи ра, об ра ђу је и про-
це њу је кон тра о ба ве штај не по дат ке из сво је над ле жно сти; 8) оба-
вља и дру ге кон тра о ба ве штај не по сло ве и за дат ке... Ако су ак тив-
но сти и де ла из ста ва 2. тач. 1), 2), 3) и 4) овог чла на усме ре на 
пре ма Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је од ли ца ко ја ни су 
при пад ни ци Вој ске Ср би је и за по сле ни у Ми ни стар ству од бра не, 
ВБА сво је ак тив но сти и ме ре на пла ну њи хо вог от кри ва ња, пра-
ће ња и оне мо гу ћа ва ња, од но сно ис тра жи ва ња и до ку мен то ва ња 
пред у зи ма уз оба ве зну са рад њу са Без бед но сно-ин фор ма тив ном 
аген ци јом или по ли ци јом, са ко ји ма за јед но утвр ђу је на чин да љег 
по сту па ња. По ред по сло ва из ст. 1. и 2. овог чла на, ВБА: 1) пла ни-
ра, ор га ни зу је и спро во ди уну тра шњу кон тро лу ра да при пад ни ка 
ВБА; 2) пла ни ра шко ло ва ње и ор га ни зу је спе ци ја ли стич ке кур се ве 
и цен тре за обу ку сво јих при пад ни ка, вр ши на уч на ис тра жи ва ња, 
фор ми ра ар хи ве и об ја вљу је соп стве на из да ња; 3) са ра ђу је и раз-
ме њу је по дат ке са слу жба ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма ко је 
се ба ве по сло ви ма без бед но сти, као и са без бед но сним слу жба ма 
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дру гих зе ма ља; 4) об ра ђу је, про ве ра ва, сре ђу је, про це њу је и шти ти 
при ку пље не по дат ке и ин фор ма ци је од нео вла шће ног от кри ва ња, 
да ва ња, ме ња ња, ко ри шће ња, гу бит ка или уни шта ва ња; 5) обез бе-
ђу је и шти ти сво је сна ге, при пад ни ке и објек те од про тив прав них 
рад њи и прет њи; 6) шти ти опре му и сред ства ко ја ко ри сти у ра ду 
од нео вла шће ног при сту па; 7) оба вља без бед но сну про ве ру кан ди-
да та за при јем у рад ни од нос у Ми ни стар ство од бра не и на слу жбу 
у Вој ску Ср би је, као и дру гих ли ца ко ја су од зна ча ја за оба вља ње 
по сло ва из чла на 5. овог за ко на у са рад њи са Без бед но сно-ин фор-
ма тив ном аген ци јом и по ли ци јом; 8) пла ни ра опре ма ње и вр ши на-
бав ку ства ри за сво је по тре бе; 9) оба вља и дру ге по сло ве из сво је 
над ле жно сти.“6)

Над ле жност ВОА, де фи ни са на је у чла ну 24. За ко на о ВБА 
и ВОА:7) „ВОА је над ле жна за оба вља ње оба ве штај них по сло ва од 
зна ча ја за од бра ну ко ји се од но се на при ку пља ње, ана ли зу, про-
це ну, за шти ту и до ста вља ње по да та ка и ин фор ма ци ја о по тен ци-
јал ним и ре ал ним опа сно сти ма, ак тив но сти ма, пла но ви ма или на-
ме ра ма стра них др жа ва и њи хо вих ору жа них сна га, ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, гру па и по је ди на ца. По да ци и ин фор ма ци је из ста ва 
1. овог чла на су вој ног, вој но-по ли тич ког, вој но-еко ном ског ка рак-
те ра и дру ги по да ци и ин фор ма ци је ко ји се од но се на про ли фе ра-
ци ју на о ру жа ња и вој не опре ме и прет ње те ро ри змом усме ре ни из 
ино стран ства пре ма си сте му од бра не Ре пу бли ке Ср би је. 2. По сло-
ви и за да ци ВОА, де фи ни са ни су у чла ну 25 За ко на о ВБА и ВОА. 
У окви ру сво је над ле жно сти ВОА: 1) при ку пља и про ве ра ва по-
дат ке и ин фор ма ци је, об ра ђу је их, ана ли зи ра, про це њу је и до ста-
вља над ле жним ор га ни ма; 2) са ра ђу је и раз ме њу је ин фор ма ци је и 
по дат ке са слу жба ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке 
Ср би је ко је се ба ве без бед но сно-оба ве штај ним по сло ви ма, као и 
са слу жба ма дру гих зе ма ља и ор га ни за ци ја у скла ду са утвр ђе ном 
без бед но сно – оба ве штај ном по ли ти ком, ме ђу на род ним уго во ри-
ма и пре у зе тим оба ве за ма; 3) чу ва при ку пље не по дат ке и ин фор-
ма ци је у скла ду са за ко ном, под за кон ским ак ти ма и шти ти их од 
нео вла шће ног от кри ва ња, да ва ња, ко ри шће ња, гу бит ка или уни-
шта ва ња; 4) пла ни ра, ор га ни зу је и спро во ди без бед но сну за шти ту 
сво јих ак тив но сти, ли ца, обје ка та и до ку ме на та; 5) ор га ни зу је без-
бед но сну за шти ту обје ка та Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је 
у ино стран ству и ли ца ко ја су од стра не Ми ни стар ства од бра не и 
Вој ске Ср би је слу жбе но упу ће на у ино стран ство; 6) шти ти опре-
му и сред ства ко ја ко ри сти у ра ду од нео вла шће ног при сту па; 7) 
при ба вља, раз ви ја и ко ри сти ин фор ма ци о не си сте ме, си сте ме ве за 

6) За кон о ВБА и ВОА, исто.

7) За кон о ВБА и ВОА, исто.
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и си сте ме за пре нос по да та ка, као и сред ства за за шти ту ин фор ма-
ци ја; 8) ор га ни зу је обу ку при пад ни ка ВОА, ор га ни зу је спе ци ја ли-
стич ке кур се ве, вр ши ис тра жи ва ња, фор ми ра ар хи ве и об ја вљу је 
соп стве на из да ња; 9) пла ни ра, ор га ни зу је и спро во ди уну тра шњу 
кон тро лу ра да при пад ни ка ВОА; 10) зах те ва од над ле жних слу жби 
без бед но сти без бед но сне про ве ре прав них и фи зич ких ли ца ка да 
је то нео п ход но за оба вља ње по сло ва из над ле жно сти ВОА утвр ђе-
них овим за ко ном; 11) пла ни ра опре ма ње и вр ши на бав ку ства ри за 
сво је по тре бе; 12) оба вља и дру ге по сло ве из сво је над ле жно сти.“8)

Ци ти ра њем ових над ле жно сти без бед но сно-оба ве штај них 
слу жби, ја сно се уоча ва да би, ко рект ном ре а ли за ци јом на ве де них 
оба ве за, чи та ви си стем без бед но сти био на со лид ним осно ва ма. 
И обр ну то, на рав но. На ро чи ти до при нос на ше слу жбе пру жа ју и 
основ ним ору жа ним еле мен ти ма си сте ма без бед но сти: вој сци и 
по ли ци ји.

Др жа ва ор га ни зу је (под) си стем без бед но сно-оба ве штај них 
слу жби с ци љем да функ ци о ни ше на ефи ка сан на чин и да ти ме 
до при не се без бед но сти и укуп ној до бро би ти зе мље. Да би се то 
оства ри ло, по треб но је ви ше прет по став ки, од ко јих су нај ва жни-
је: пр во, при ме ре но стра те гиј ско-док три нар но и нор ма тив но де фи-
ни са ње над ле жно сти без бед но сно-оба ве штај них слу жби; дру го, 
из град ња ва ља не ор га ни за ци је тих слу жби; тре ће, ефи ка сно упра-
вља ње тим слу жба ма; че твр то, обез бе ђе ње аде кват них ка дро ва, 
опре ме и оспо со бље ност слу жби; и пе то, раз ви ја ње сво је вр сне без-
бед но сне кул ту ре на на ци о нал ном ни воу.

СТРА ТЕ ГИЈ СКО-ДОК ТРИ НАР НО  
И НОР МА ТИВ НО ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ НАД ЛЕ ЖНОСТИ 

БЕЗ БЕД НО СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НИХ СЛУ ЖБИ

Без бед но сно-оба ве штај не слу жбе на на шим про сто ри ма 
има ју ду гу тра ди ци ју де ло ва ња, још из вре ме на фор ми ра ња са мо-
стал не срп ске др жа ве то ком 19. ве ка. Та да ни је би ло стра те гиј ско-
док три нар них и нор ма тив них ака та ко ји су де фи ни са ли њи хов рад 
на на чин ка ко се то ме при сту па у са вре ме ном до бу. Те слу жбе су и 
без то га, са ви ше или ма ње успе ха, ре а ли зо ва ле мно ге сло же не за-
дат ке и зна чај но до при не ле уте ме ље њу срп ске др жа ве. 

На кон рас па да СФРЈ и од ба ци ва ња мно гих до ку ме на та и за-
ко на, де ло ва ње на ших слу жби у пе ри о ду од 1992. до 2002. го ди не, 
би ло је та ко ђе без свих по жељ них стра те гиј ско-док три нар них и 
нор ма тив них ака та. Па ра док сал но је да је зе мља баш у том пе ри-

8) За кон о ВБА и ВОА, исто.
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о ду би ла у ве ли ким про бле ми ма и су о че на са без бед но сним ри-
зи ци ма, па и агре си јом 1999. го ди не. На ше слу жбе су и без не ких 
од тих до ку ме на та де ло ва ле и на сто ја ле су да ука жу на опа сно сти 
ко је зе мљи пре те. Те шко је са да по у зда но твр ди ти, без струч ног 
ис тра жи ва ња, да ли би те слу жбе би ле ефи ка сни је да су има ле сва 
та до ку мен та.

Ме ђу тим, са свим је ја сно да је бо ље ако по сто је по треб на 
стра те гиј ско-док три нар на и нор ма тив на до ку мен та ко ја ре гу ли шу 
тај сло же ни рад. У том сми слу, од 2002. го ди не, усво је но је ви ше 
до ку ме на та од ко јих су нај ва жни ји:

–– –За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти, 2002. го-
ди не

–– –За кон о Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген ци ји, 2002. го-
ди не

–– –За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је, 2007. го ди не 

–– –Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти, 2009. го ди не 
–– –Стра те ги ја од бра не, 2009. го ди не 
–– –За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма, 2009. го ди не и др.

ИЗ ГРАД ЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО-
СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НИХ СЛУ ЖБИ

По ста вља ње аде кват не ор га ни за ци је су штин ски је по чет ни 
услов за ње но до бро функ ци о ни са ње. Као што је већ на гла ше но, 
у стра те гиј ско-док три нар ним и нор ма тив ним до ку мен ти ма де фи-
ни са но је да Ре пу бли ка Ср би ја има три без бед но сно-оба ве штај не 
слу жбе:

–– –Без бед но сно-ин фор ма тив ну аген ци ју (БИА);
–– –Вој но бе збед но сну аген ци ју (ВБА);
–– –Вој но о ба ве штај ну аген ци ју (ВОА).

Над ле жност тих аген ци ја је при ка за на у прет ход ним де ло ви-
ма овог при ло га. У ве зи с ова ко де фи ни са ним слу жба ма, по сто ји 
ви ше пи та ња, од ко јих су два нај ва жни ја: пр во, сам на зив слу жби; 
и дру го, струк ту ра слу жби у окви ру (под)си сте ма без бед но сно-оба-
ве штај них слу жби. Што се ти че на зи ва, чи ни се да је не а де кват но 
сво ђе ње слу жбе на аген ци ју. То по себ но ва жи за две вој не слу жбе. 
На и ме, ван са мих аген ци ја на ла зе се нор ма тив но де фи ни са ни ре-
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сур си ко ји та ко ђе пред ста вља ју без бед но сну или оба ве штај ну де-
лат ност и то у ве о ма зна чај ном оби му.

Ка да је у пи та њу струк ту ра слу жби у окви ру (под)си сте ма 
без бед но сно-оба ве штај них слу жби, до бро је на гла си ти да у но ви је 
вре ме на ша зе мља има са мо три слу жбе. Ра ни је су по сто ја ле нај-
ма ње че ти ри. По ред на ве де не три, у са ста ву Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва (МСП) по сто ја ла је слу жба под на зи вом Слу жба за 
ин фор ма ци је и до ку мен та ци ју (СИД). Са да шња струк ту ра слу жби 
је не а де кват на ба рем из два раз ло га. Пр ви раз лог огле да се у то ме 
што по сто је две вој не и јед на ци вил на слу жба, по че му би се мо гло 
за кљу чи ти да је на ша зе мља у зна чај ној ме ри ми ли та ри зо ва на, што 
сва ка ко ни је тач но. С тим у ве зи је и вр ста по сто је ћих слу жби, од-
но сно, Ср би ја има две без бед но сне и јед ну оба ве штај ну слу жбу. То 
асо ци ра на при ступ да зе мља има ви ше уну тра шњих не го спољ них 
об ли ка угро жа ва ња, што та ко ђе не би мо гло да се по твр ди.

Дру ги, су штин ски раз лог, огле да се у то ме што зна ча јан део 
иза зо ва, ри зи ка и прет њи по без бед ност, ин те ре се и ме ђу на род ни 
по ло жај на ше зе мље оста је ван сфе ре ин те ре со ва ња на ших слу-
жби. То се од но си, пре све га, на гло бал не и ре ги о нал не по ли тич ке 
про це се, на еко ном ска кре та ња, фи нан сиј ске про це се, тех но ло шке 
ино ва ци је, као и на по вре ме не но ве иза зо ве, као што је не дав но 
би ла свет ска фи нан сиј ска кри за, а са да су то про бле ми иза зва ни 
не кон тро ли са ним и обим ним ми гра ци ја ма.

Го то во све озбиљ ни је зе мље све та има ју тзв. спољ не ци вил-
не оба ве штај не слу жбе ко је се ба ве овом про бле ма ти ком. То су по-
зна те слу жбе, као што су аме рич ка ЦИА, ру ска Спољ на оба ве штај-
на слу жба, не мач ки БНД, изра ел ски МО САД итд. 

Ре ше ње овог про бле ма у Ср би ји је мо гу ће на је дан од сле-
де ћа три на чи на: Пр во, мо гла би да се ре ак ти ви ра СИД у са ста ву 
МСП. Дру го, оба ве штај на струк ту ра у БИА мо гла би да про ши-
ри сво ју над ле жност и на на ве де на пи та ња. Тре ће, мо гла би да се 
фор ми ра са свим но ва и по себ на слу жба, на при мер Срп ска оба-
ве штај на слу жба (СОС). За ак ти ви ра ње ове слу жбе не би тре ба ло 
мно го сред ста ва. Ка дро ви би се мо гли на ћи у по сто је ћим слу жба ма 
или њи хо вим оспо со бља ва њем у по сто је ћим без бед но сним и оба-
ве штај ним обра зов ним струк ту ра ма. Фор ми ра њем ова кве слу жбе, 
зе мља би би ла у мо гућ но сти да знат но ква ли тет ни је про це њу је 
све ва жни је иза зо ве, ри зи ке и прет ње ко ји се ти чу ње не без бед но-
сти, ин те ре са и ме ђу на род ног по ло жа ја. То би, та ко ђе, на шу зе мљу 
пред ста ви ло као озбиљ ни јег парт не ра у од но си ма са дру гим зе-
мља ма, а си гур но би се по зи тив но од ра зи ло и на за по че ти про цес 
европ ских ин те гра ци ја. Фор ми ра ње ци вил не спољ не оба ве штај не 
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слу жбе, са спо соб ним опе ра тив ним и ана ли тич ким еле мен ти ма, у 
зна чај ној ме ри би по ве ћа ло ка па ци тет укуп ног си сте ма без бед но-
сти Ре пу бли ке Ср би је.

ЕФИ КА СНО УПРА ВЉА ЊЕ  
БЕЗ БЕД НО СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НИМ СЛУ ЖБА МА

Има ју ћи у ви ду над ле жно сти без бед но сно-оба ве штај них 
слу жби, по све је ја сно да ре а ли за ци ја тих оба ве за ни је мо гу ћа без 
ва ља ног упра вља ња тим слу жба ма. Упра вља ње без бед но сно-оба-
ве штај ним слу жба ма мо гло би се по де ли ти да два ни воа: уну тра-
шњи и спољ ни. Уну тра шњи ни во упра вља ња под ра зу ме ва, пре 
све га, да су ди рек тор и на чел ни ци по је ди них ор га ни за ци о них еле-
ме на та на ви со ком про фе си о нал ном и мо рал ном ни воу. То зна чи, у 
пр вом ре ду, да су „у ма те ри ји“, тј. да по зна ју про бле ма ти ку ко јом 
упра вља ју. Јав ност је на ро чи то за о ку пље на чел ном лич но шћу у 
по је ди ним слу жба ма. То је сва ка ко оправ да но, јер од њих у мно-
го ме за ви си да ли слу жба ква ли тет но оба ља сво је за дат ке и ти ме 
до при но си укуп ном ка па ци те ту си сте ма без бед но сти. Као што је 
по зна то, код нас је че сто би ло ра зних ин си ну а ци ја, па и афе ра на 
ра чун чел ни ка без бед но сно-оба ве штај них слу жби. Ре ше ње овог 
про бле ма огле да се у то ме да се из гра де ја сни кри те ри ју ми, чи јом 
до след ном при ме ном би се из бе гле, с јед не стра не, кри ти ке јав но-
сти, а с дру ге стра не, обез бе ди ло би се бо ље функ ци о ни са ње слу-
жби. По ред из бо ра аде кват не лич но сти у струк ту ра ма упра вља ња 
слу жба ма, ве о ма је ва жно да се обез бе ди стрикт но при др жа ва ње 
за кон ских од ред би ко је ре гу ли шу ту про бле ма ти ку. Ти ме би се из-
бе гло да се не ке слу жбе по вре ме но ба ве и по сло ви ма ко ји су у су-
прот но сти са за ко ном, што је пот пу но не при хва тљи во и си гур но 
ште ти укуп ном ста њу без бед но сти зе мље. 

Спољ ни ни во упра вља ња без бед но сно-оба ве штај ним слу-
жба ма под ра зу ме ва над ле жност нај ви ших др жав них ор га на вла сти: 
На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, пред сед ни ка Вла де, 
по је ди них ми ни стар ста ва и пра во су ђа. У де мо крат ском дру штву, 
где че сто до ла зи до про ме не по је ди них функ ци о не ра, те шко је оче-
ки ва ти да сви они бу ду на по треб ном ни воу зна ња и спо соб но сти 
да, од по чет ка вр ше ња сво је функ ци је, ква ли тет но оба вља ју свој 
део над ле жно сти у упра вља њу без бед но сно-оба ве штај ним слу-
жба ма. 

Ре ше ње овог не до стат ка мо гу ће је на три на чи на. Пр во, да се 
при из бо ру и по ста вља њу чел ног функ ци о не ра у по је ди ним слу-
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жба ма, во ди ра чу на, пре све га, о њи хо вој струч но сти и мо рал ном 
ли ку, а не о „по слу шно сти“, стра нач кој на кло ње но сти или лич ним 
сим па ти ја ма. Дру го, би ло би по жељ но да се сви функ ци о не ри ко ји 
се на ла зе у „лан цу ко ман до ва ња“ без бед но сно-оба ве штај ним слу-
жба ма, на при ме рен на чин сте кли по треб на зна ња о спе ци фич но-
сти ма де ло ва ња без бед но сно-оба ве штај них слу жби. Тре ће, до при-
нос ква ли тет ном од но су пре ма тим слу жба ма мо же се по сти ћи и 
ан га жо ва њем са вет ни ка, али та квом про фи ла ко ји би би ли ком пе-
тент ни да пред сед ни ку, пре ми је ру или ми ни стру пру же нај бо љу 
пре по ру ку ка ко се по ста ви ти пре ма слу жба ма у по је ди ним си ту а-
ци ја ма.9)

По се бан сег мент упра вља ња без бед но сно-оба ве штај ним 
слу жба ма је сте њи хо ва ме ђу соб на ко рект на са рад ња. У ве зи с тим 
по сто је, не са мо код нас већ у све ту, раз ли чи те оце не ко је се че сто 
сво де на то да слу жбе јед на дру гој под ме ћу, да по сто ји не прин ци-
пи јел но ри вал ство из ме ђу њих, кал ку ли ше се с тим да ли су ва-
жни је без бед но сне или оба ве штај не слу жбе, да ли је не ка од њих 
„глав на“ итд.10) 

За зе мље као што је Ср би ја, ап со лут но је не при хва тљи во да 
на ше три слу жбе ме ђу соб но не са ра ђу ју на ко рек тан на чин. Да би 
се то оства ри ло по треб но је ви ше прет по став ки, од то га да се пре-
ци зно нор ма тив но де фи ни шу њи хо ве над ле жно сти и оба ве за да са-
ра ђу ју, па до то га на над ле жни др жав ни ор га ни не фа во ри зу ју не ку 
од слу жби на ра чун дру гих.11)

9) По во дом из бе глич ке кри зе, у Ср би ји је 19. сеп тем бра 2015. го ди не одр жа на сед ни ца Би-
роа за ко ор ди на ци ју слу жби без бед но сти. То је сва ка ко оправ да но, али оста је пи та ње, на 
при мер, за што са вет ни ци ни су пред ло жи ли пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је да се одр жи 
сед ни ца Са ве та за на ци о нал ну без бед ност. На и ме, про блем из бе гли ца у том пе ри о ду је 
био знат но ши ри од без бед но сно-оба ве штај не про бле ма ти ке, па би би ло при ме ре ни је да 
је пр во одр жа на сед ни ца Са ве та за на ци о нал ну без бед ност, јер то те ло об у хва та ши ри 
круг функ ци о не ра (члан 6. За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је), па он да, ра ди кон кре ти за ци је и ко ор ди на ци је ра да слу жби, мо гла је да се одр жи 
и сед ни ца Би роа..

10) О по сле ди ца ма не при ме ре ног ри вал ства и не по ве ре ња из ме ђу слу жби, мо же се де таљ-
ни је ви де ти у сле де ћем де лу: Џон Хјуз – Вил сон, Гре шке и за та шка ва ња вој но о ба ве
штај них слу жби, Al bion Bo oks, Бе о град, 2013.

11) Аутор ових ре до ва је био на че лу Вој но-оба ве штај не слу жбе у вре ме те шких кри зних 
и рат них го ди на, ка да се нај бо ље ви ди зна чај са рад ње слу жби. Уз чи ње ни цу да је те са-
рад ње би ло, оста је ути сак да је она мо гла и мо ра ла да бу де знат но са др жај ни ја, што би, 
ве ро ват но, до при не ло сма ње њу про бле ма ко је је има ла на ша др жа ва у том пе ри о ду. 
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ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ АДЕ КВАТ НИХ КА ДРО ВА,  

ОПРЕ МЕ И ОСПО СО БЉЕ НОСТ СЛУ ЖБИ

За сва ку озбиљ ни ју де лат ност, што се на ро чи то од но си на 
функ ци о ни са ње без бед но сних и оба ве штај них слу жби, од су штин-
ског је зна ча ја да има ју до бре ка дро ве, опре му и да је струч на оспо-
со бље ност на ви со ком ни воу. Ако се обез бе де на ве де не прет по-
став ке, мо гу ће је оче ки ва ти да слу жбе пру же аде ква тан до при нос 
си сте му без бед но сти и укуп ним ин те ре си ма др жа ве. Ка дро ви се 
у слу жба ма обез бе ђу ју на ор га ни зо ван и ве о ма па жљив на чин, уз 
све стра ну прет ход ну про ве ру. И по ред то га, у рет ким слу ча је ви ма, 
до га ђа се да се по је ди ни ка дро ви „оси ле“, ве ро ват но ра чу на ју ћи 
на по др шку ути цај них по ли тич ких и стра нач ких струк ту ра, што 
сва ка ко не га тив но ути че на рад слу жби. У том сми слу ве о ма је до-
бра окол ност што је у чла ну 2. За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби 
без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са но: „При пад ни ци слу жби 
без бед но сти не мо гу би ти чла но ви по ли тич ких стра на ка“.12) Ни је 
спор но да вла да ју ће стран ке, кроз ме ха ни зме ин сти ту ци ја пред сед-
ни ка и вла де, има ју ути цај на ка дро ве у слу жба ма. Уоста лом, то им 
је и оба ве за у окви ру ре а ли за ци је без бед но сне по ли ти ке. Ме ђу тим, 
ту тре ба има ти ме ру, ко ја под ра зу ме ва, пре све га, да се слу жбе не 
ста вља ју у функ ци ју ин те ре са би ло ко је стран ке или по је дин ца, 
већ др жа ве и дру штва у це ли ни.

Опре ма ње без бед но сних и оба ве штај них слу жби сред стви ма 
нај са вре ме ни је тех но ло ги је је про сто им пе ра тив за њи хо во успе-
шно функ ци о ни са ње. Иза зо ви, ри зи ци и прет ње, ко ји ма слу жбе 
тре ба да се су прот ста ве, све су са вр ше ни ји и слу жбе те шко мо гу, 
на при мер, кроз опе ра тив ни рад, да на до ме сте евен ту ал не сла бо-
сти опре ме ко јом се слу же. На ро чи та сфе ра са вре ме не опре ме у 
по след ње вре ме од но си се на ин фор ма ци о ну тех но ло ги ју и ње ну 
су прот ност – сај бер-кри ми нал. Уоста лом, већ је по ста ла уста ље на 
прак са да се нај бо љи ре зул та ти на уч них ис тра жи ва ња, а пре све-
га у сфе ри ви со ке тех но ло ги је, по себ но код раз ви је ни јих зе ма ља, 
ко ри сте за вој не по тре бе, од но сно за оба ве штај ни и кон тра о ба ве-
штај ни рад.13) Не ка ис ку ства из ра да на ших слу жби, по себ но у кри-
зним и рат ним вре ме ни ма, по ка зу ју да се др жа ва, и по ред све сти о 

12) За кон о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 116/2007. и 72/2012.

13) У аме рич ком кон гре су пре из ве сног вре ме на је кон ста то ва но да сај бер-кри ми нал пред-
ста вља нај о па сни ји об лик угро жа ва ња без бед но сти САД. У од но си ма САД и ЕУ, на ро-
чи то по сле от кри ћа Е. Сно у де на, ис по ста ви ло се да ме ђу соб но при слу шки ва ње за ди ре 
и у осно ве са ве знич ких од но са. О сај бер-кри ми на лу раз го ва ра ли су сеп тем бра 2015. 



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2015 стр. 1126.

22

зна ча ју до бре опре ме за рад слу жби, ни је увек аде кват но од но си ла 
пре ма тим по тре ба ма, стан дард но се из го ва ра ју ћи да не ма до вољ-
но нов ча них сред ста ва. У том сми слу за бри ња ва чи ње ни ца што 
не ке на ше ин сти ту ци је, ко је су по сти за ле ви со ке на уч не до ме те и 
сво јим ре зул та ти ма сма њи ва ле по тре бу за уво зом ску пе опре ме, 
из ра зних раз ло га ни су на ста ви ле мо гу ћи раз вој. То сва ка ко има 
од ре ђе не не га тив не по сле ди це на укуп ни ка па ци тет си сте ма без-
бед но сти. Струч на оспо со бље ност ка дро ва у на шим слу жба ма је 
на со лид ном ни воу. По ред оп штег обра зо ва ња све слу жбе има ју и 
спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је ко је се ба ве оспо со бља ва њем ка дро-
ва, од нај ни жег ни воа опе ра тив ца, па до нај ви шег ни воа у си сте му 
упра вља ња. Са мо по след њих не ко ли ко го ди на от по че ле су са ра-
дом две зна чај не ин сти ту ци је: при БИА ка дро ве шко лу је Ака де ми-
ја за на ци о нал ну без бед ност, а при Вој ној ака де ми ји већ не ко ли ко 
го ди на функ ци о ни шу Ви со ке сту ди је без бед но сти и од бра не, где се 
шко лу ју нај ви ши пред став ни ци вој ске, али и др жав них ор га на. То 
све сва ка ко до при но си бо љем раз у ме ва њу и упра вља њу еле мен ти-
ма си сте ма без бед но сти.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ БЕЗ БЕД НО СНЕ  
КУЛ ТУ РЕ НА НА ЦИ О НАЛ НОМ НИ ВОУ

Ве о ма је зна чај но да се на на ци о нал ном ни воу раз ви ја сво-
је вр сна без бед но сна и оба ве штај на кул ту ра. То под ра зу ме ва да се 
на та ко озбиљ ним по сло ви ма, као што је без бед ност и оба ве штај-
но де ло ва ње, ан га жу ју и чи ни о ци ван тих слу жби, укљу чу ју ћи и 
ши ро ки круг гра ђа на. Без бед но сна кул ту ра зна чи и то да се пре-
ко ме ди ја у по ли тич ком и уоп ште јав ном дис кур су по тен ци ра да 
у си сте му и ме то ду ра да тих слу жби сва ко тре ба да вр ши сво ју 
функ ци ју она ко ка ко је то за ко ном, под за кон ским ак ти ма и дру-
гим до ку мен ти ма ре гу ли са но. Код нас, је ме ђу тим, прак са да се 
пре у ве ли ча ва зна чај ру ко во ди о ца по је ди них слу жби. Та ко се у не-
дав ној про шло сти го во ри ло да је бив ши на чел ник Ре со ра ДБ Јо ви-
ца Ста ни шић 1990-тих го ди на био дру ги чо век по мо ћи у Ср би ји. 
Слич но се у јав но сти тре ти рао и бив ши шеф ка би не та пред сед ни ка 
ре пу бли ке и ру ко во ди лац Би роа за ко ор ди на ци ју слу жби без бед-
но сти пок. Ми о драг Ра кић. Ве ро ват но су на ова кав од нос јав но сти 
ути ца ли не ки до га ђа ји из на ше про шло сти, као што је уло га ше фа 
вој но-оба ве штај не слу жбе Кра ље ви не Ср би је пу ков ни ка Дра гу-

го ди не аме рич ки и ки не ски пред сед ни ци. До не дав но је би ло го то во не мо гу ће да се та-
кве те ме по ста вља ју на днев ни ред са стан ка пред сед ни ка две ве ли ке си ле.
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ти на Ди ми три је ви ћа Апи са у мај ском пре вра ту 1903. го ди не, као 
и афе ра ве за на за на вод но при слу шки ва ње пред сед ни ка Ти та од 
стра не Алек сан дра Ран ко ви ћа, ко ји је у та да шњој вла сти имао ве-
ли ки ути цај на без бед но сно – оба ве штај не слу жбе.

Без бед но сна и оба ве штај на кул ту ра под ра зу ме ва и ства ра ње 
та кве ат мос фе ре у дру штву да у по сло ви ма ко ји ма се ба ве слу жбе 
зна чај ну уло гу има ју и на ши гра ђа ни. Без бед ност зе мље је оп ште 
до бро за ко је би тре ба ло да бу де за ин те ре со ва но што ви ше гра ђа на. 
И су прот но, ако без бед ност ни је на по треб ном ни воу, не ма ве ли ке 
ко ри сти од то га да се окри вљу ју са мо слу жбе14). По вре ме но се код 
нас, де ло ва њем не ких ме ди ја и по је ди на ца, ства ра и чуд на ат мос-
фе ра да је ло ше ако гра ђа нин са ра ђу је са слу жбом сво је зе мље, а 
по сто ји раз у ме ва ње за оне за ко је се прет по ста вља да има ју чак и 
за ко ном за бра ње не ре ла ци је са слу жба ма не ких стра них зе ма ља. 
До при нос за шти ти сво је зе мље од ра зних иза зо ва, ри зи ка и прет-
њи, тре ба да бу де по нос сва ког гра ђа ни на, јер ће се та ко по ди ћи 
ка па ци тет си сте ма без бед но сти, афир ми са ти ин те ре си др жа ве, а 
сва ка ко, и ње них гра ђа на.

Раз ви ја њу без бед но сне кул ту ре мо гу да до при не су пре све га 
ме ди ји, под усло вом да ту про бле ма ти ку тре ти ра ју са до брим на-
ме ра ма, а не да се ве ћи део па жње за др жа ва са мо на не ким афе ра ма 
ве за ним за слу жбе. На тај на чин јав ност би мо гла да бу де и чи ни-
лац у ко рек ци ји ра да без бед но сно-оба ве штај них слу жби.

Зна ча јан ути цај на рас по ло же ње јав но сти пре ма слу жба ма 
има ју ста во ви нај ви ших др жав них ор га на о њи хо вом ра ду. У том 
сми слу ни је до бро да се по вре ме но де мон стри ра по ни жа ва ју ћи 
став пре ма тој де лат но сти, у сти лу „без об зи ра на упо зо ре ње слу-
жби...“. Нај бо ља је ва ри јан та, по себ но за ма ње зе мље, да се ува жа-
ва ју ин фор ма ци је и про це не слу жби, а ако оне то не ра де на за до во-
ља ва ју ћи на чин, по треб но је да се пред у зи ма ју од ре ђе не ме ре ка ко 
би се ство ри ли усло ви за њи хов со ли дан рад. То ни је ин те рес са мо 
тих ин сти ту ци ја, већ дру штва у це ли ни.

14) Ин те ре сант но је да је по во дом ма сов них ми гра ци ја, бив ши ви со ки пред став ник ЕУ 
Ште фан Ле не из нео да је под ба ци ла оба ве штај на слу жба ко ја ни је на вре ме ука за ла на 
мо гућ ност и раз ме ре ове по ја ве. За спре ча ва ње евен ту ал них не га тив них ути ца ја ми-
гра ци ја на без бед ност зе мље, по ред ан га жо ва ња слу жби, сва ка ко би би ла по треб на и 
при ме ре на ак тив ност ши рих кру го ва.
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Bran ko Kr ga

OR GA NI ZA TION AND EF FI CI ENCY OF IN-
TEL LI GEN CE SER VI CES AS A FAC TOR OF 

SE CU RITY SYSTEMS’ RE LI A BI LITY

Re su me
The fin dings of this analysis cle arly in di ca te that the re is a cor re

la tion bet we en the or ga ni za tion and ef fi ci ency of the in tel li gen ce ser vi
ces and re li a bi lity of the se cu rity system. Mo dern ap pro ach in de fi ning 
the com pe ten ci es of in tel li gen ce agen ci es in stra te gic and doc tri nal 
do cu ments, ap pro pri a te or ga ni za tion, skil lful ma na ge ment, ade qu a te 
se lec tion of per son nel, in clu ding the ir tra i ning and good tec hni cal equ
ip ment, as well as de ve lo ping the se cu rity cul tu re – the se are all fac tors 
that po si ti vely af fect the re li a bi lity of the ove rall se cu rity system. All 
of the abo ve in cre a ses the po ten tial for re spon ding to mo dern se cu rity 
chal len ges and risks, which strengthens not only the se cu rity of the co
un try, but al so its in ter na ti o nal po si tion. Con ver sely, if one can not pro
vi de everything ne e ded for exem plary ef fi ci ency of in tel li gen ce agen ci
es, the co un try can cer ta inly ex pect a num ber of pro blems that are not 
only re la ted to the se cu rity aspects, but al so ha ve much bro a der im pact 
on the im ple men ta tion of na ti o nal in te rests in dif fe rent fi elds. The re fo re, 
we can emp ha si ze the fact that mo dern sta tes can be di vi ded in to two 
gro ups: first, ma de of co un tri es that pay at ten tion to the ir in tel li gen ce 
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ser vi ces and thus pro vi de sta bi lity as a con di tion for ove rall pro spe rity; 
and se cond, that it do es not do so, hen ce is con stantly fa ced with dif fe
rent cri ses, which so me ti mes qu e sti on even the very sur vi val of a sta te. 
Spe cial at ten tion to the se is su es sho uld be de vo ted in co un tri es that 
ha ve smal ler spa tial, de mo grap hic, eco no mic, mi li tary and ot her po
ten ti als. In the in te rest of such co un tri es (among which is the Re pu blic 
of Ser bia) is to esta blish so lidac ting se cu rity or in tel li gen ce ser vi ces 
that pro vi de re li a ble in for ma tion and re a li stic as ses sments, thus fa ci li
ta ting the de ci sionma king pro cess for the hig hest aut ho ri ti es of a sta te. 
The re fo re, Re pu blic of Ser bia has ma de cer tain pro gress, but the re is 
much mo re spa ce for im pro ve ments in the fi eld. Ex perts from the fi eld 
of se cu rity and de fen se stu di es sho uld ca re fully ob ser ve the work of in
tel li gen ce ser vi ces and, if ne ces sary, pro po se the me a su res in or der to 
im pro ve the ir or ga ni za tion and wor king met hods. In that sen se, part of 
pos si ble so lu ti ons is pro po sed in this very pa per.
Keywords: or ga ni za tion, ef fi ci ency, se cu rity system, se cu rity and in tel li gen ce 

ser vi ces, na ti o nal se cu rity stra tegy, na ti o nal se cu rity co un cil.

* Овај рад је при мљен 17. ок то бра 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.
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УЛОГА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У 
ИЗГРАДЊИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

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

штај ни си стем, слу жбе без бед но сти

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

По јам на ци о нал на без бед ност се раз ли чи то де фи ни ше и раз-
ли чи то ту ма чи. У ра ни јем пе ри о ду то је био си но ним за од бра ну, 
од но сно вој ску и ње не ак тив но сти усме ре не на од бра ну др жа ве од 

* Генерал-пуковник Војске Србије у пензији.
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ору жа не агре си је спо ља. Раз во јем са вре ме них рат них сред ста ва 
про ме ње на је фи зи о но ми ја кла сич ног ра то ва ња и ство ре на нео п-
ход ност уче шћа ве ћег бро ја су бје ка та у ње му. Та ко је на стао си-
стем на ци о нал не од бра не ко ји је об је ди ња вао раз ли чи те еле мен те 
са ко ји ма се цен тра ли зо ва но ру ко во ди ло.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У из вр ша ва њу сво јих за да та ка слу жбе без бед но сти при ку-
пља ју по дат ке из јав но до ступ них из во ра или тај но, при ме ном 
по себ них по сту па ка и ме ра ко ји ма се при вре ме но огра ни ча ва ју 
Уста вом за га ран то ва не сло бо де и пра ва гра ђа на. За тај но пра ће ње 
и над зор ли ца као и њи хо вих ко му ни ка ци ја и раз го во ра на отво ре-
ном и у за тво ре ном про сто ру за при пад ни ке Ми ни стар ства од бра не 
(МО) и Вој ске Ср би је (ВС) над ле жна је ВБА, а за оста ле др жа вља-
не Ср би је Без бед но сно-ин фор ма тив на аген ци ја. Вој но о ба ве штај на 
аген ци ја ни је овла шће на за при ме ну ових ме ра. У ци љу што ма-
њег угро жа ва ња људ ских пра ва и сло бо да, За кон пред ви ђа да се 
без бед но сни про блем по ку ша ре ши ти при ме ном ме ра ко ји ма се не 
за ди ре или се ма ње за ди ре у пра ва и сло бо де гра ђа на и тек уко ли ко 
то ни је мо гу ће при ме њу ју се ме ре тај ног над зо ра.
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Слу жбе без бед но сти има ју ве ли ки ути цај на си стем на ци о-
нал не без бед но сти и као нај ва жни ји део тог си сте ма да ју ве ли ки 
до при нос ње го вом успе шном функ ци о ни са њу. Из ме ђу ру ко во де-
ћих ор га на си сте ма на ци о нал не без бед но сти и слу жби без бед но-
сти по сто ји узроч но по сле дич на ве за. Уко ли ко се до не се аде ква тан 
нор ма тив но-прав ни оквир ко ји не спу та ва слу жбе у ра ду и уко ли ко 
над ле жни ор га ни слу жба ма да ју ја сне смер ни це за рад, слу жбе ће 
ефи ка сно функ ци о ни са ти у де мо крат ском окру же њу. Пар ла мен-
тар на и из вр шна власт пре ко ре дов них и пе ри о дич них као и пре-
ко не по сред них из ве шта ја пра ти да ли слу жбе без бед но сти ра де у 
скла ду са да тим смер ни ца ма и ко ли ко успе шно из вр ша ва ју за дат ке 
на иден ти фи ко ва њу и пра во вре ме ном пре се ца њу по тен ци јал ног 
угро жа ва ња.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ти ме се обез бе ђу је ефи ка сно, ра ци о нал но и ком пе тент но 
из вр ша ва ње за да та ка слу жби без бед но сти, чи ме се да је зна ча јан 
до при нос из град њи и функ ци о ни са њу си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти.
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жбе ни лист СЦГ, 17/2004.

Svet ko Ko vac

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

SYSTEM OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

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

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

ci es

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

ОБАВЕШТАЈНИХ АГЕНЦИЈА

Сажетак
Део по ли ти ча ра и исто ри ча ра твр ди да од оба ве штај них 

слу жби не ма ни ка кве ко ри сти, да су ску пе, не ло јал не, не ма ју ре ал
ног ути ца ја на по ли ти ку сво јих др жа ва, сли ка ју свет у ис кри вље
ном све тлу, кре а то ре по ли ти ке пла ше из ми шља њем не при ја те ља 
и ре жи ра ним до га ђа ји ма, уру ша ва ју де мо крат ске вред но сти, да 
су као би ро крат ске ор га ни за ци је ви ше за у зе те сво јим пре жи
вља ва њем и одр жа ва њем при ви ле го ва ног ста ту са не го искре ном 
бри гом за из вр ша ва ње по ве ре них за да та ка, не ком пе тент не да се 
су о че са са вре ме ним без бед но сним иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет
ња ма итд. Са сво је стра не, оба ве штај не слу жбе од го ва ра ју да су 
не моћ не пред ова квим кле ве та ма, с об зи ром да при ро да њи хо вих 
ак тив но сти не до зво ља ва јав ну де ба ту због че га њи хо ви ус пе си 
оста ју скри ве ни у сен ци не у спе ха, не рет ко пра ће них ка та стро
фал ним жр тва ма, ма те ри јал ним ра за ра њи ма, на ру ша ва њем ре
пу та ци је ма тич не др жа ве или ди пло мат ских од но са. Да кле, по ред 
пи та ња cui bo no (ко од њих има ко ри сти?), све че шће се по ста вља 
пи та ње – има ли од њих уоп ште ко ри сти? По ла зе ћи од ка рак те
ра са вре ме них без бед но сних прет њи и чи ње ни це да ће сви бу ду ћи 
оба ве штај ни не у спе си у по гле ду људ ских жр та ва и ма те ри јал них 
ра за ра ња би ти све те жи и ску пљи, у ра ду ће мо ука за ти на не ке 
од узро ка ко ји усло вља ва ју оба ве штај не не у спе хе, гре шке и про ма
ша је ка ко би се схва ти ло за што упр кос ви со ко о бра зо ва ним ка дро
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ви ма, при ме ни нај са вре ме ни јих на уч ноис тра жи вач ких ме то да 
и тех нич котех но ло шких сред ста ва оба ве штај не слу жбе до жи
вља ва ју не у спе хе. 
Кључ не ре чи: оба ве штај не слу жбе, до но си о ци од лу ка, оба ве штај на 

ана ли за, оба ве штај ни про из вод, оба ве штај ни не у спе си.

УВОД

Са вре ме ни свет се су о ча ва са не си гур но шћу као трај ном 
пер спек ти вом и те жњом за си гур но шћу као ду го роч ном пре о ку па-
ци јом што, из ме ђу оста лог, зах те ва ефи ка сне, де ло твор не и про фе-
си о нал не оба ве штај не слу жбе. Има ју ћи у ви ду да су на по чет ку 21. 
ве ка ско ро све зе мље у све ту ви ше или ма ње угро же не де ло ва њем 
раз ли чи тих сна га, спо ља или из ну тра, те да „раз ло зи за по сто ја-
ње угро же но сти ле же, из ме ђу оста лог у њи хо вом ме ђу на род ном 
или ге о по ли тич ком по ло жа ју, хе ге мо ни ји ве ли ких си ла, уну тра-
шњој не ста бил но сти, не раз ви је но сти де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
ра зним су прот но сти ма ин те ре са, по сто ја њу се па ра ти стич ких и се-
це си о ни стич ких те жњи на ци о нал них ма њи на код ви ше на ци о нал-
них др жа ва и сл.“,1) ал тер на ти ва из ме ђу шпи ју ни ра ти или не шпи-
ју ни ра ти се не до во ди у пи та ње. При ро да и ка рак тер са вре ме них 
прет њи (ко је су ви ше „за го нет ке“ не го „сла га ли це“), ком плек сност 
за да та ка и зах те ва од стра не све ве ћег бро ја ко ри сни ка оба ве штај-
них услу га на ме ће знат но ши ри и ди на мич ни ји при ступ од оно га 
из пе ри о да „хлад ног ра та“. Исто вре ме но, при ро да но вих за да та ка 
за со бом по вла чи уве ћа ње етич ких про бле ма и мо рал них ди ле ма 
са ко ји ма се су о ча ва ју оба ве штај ни прак ти ча ри, што је у ди рект ној 
ве зи са тен ден ци јом да је „све ви ше ства ри ко је су из ван кон тро ле 
чак и нај моћ ни јих др жа ва због ра си па ња мо ћи са др жа ва на не др-
жав не ак те ре“,2) на ко је тра ди ци о нал ни ин сти ту ци о нал ни од го во ри 
не да ју ре зул та те. Из тих раз ло га стра те ги ја са вре ме ног оба ве штај-
ног ра да све ви ше по при ма обри се “ло вач ке стра те ги је”, у ко јој 
оба ве штај ни прак ти ча ри све ви ше ли че на “лов це”, а све ма ње на 
“са ку пља че”.3) 

1) Де спо то вић, Љу би ша, Ђу рић, Жи во јин, „Угро жа ва ње ка па ци те та без бед но сти на ци о-
нал не др жа ве због кри зе ње ног упра вља ња“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 3/2013, год. 
ХХ, вол. 41, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 105.

2) Naj, S. Džo zef, Bu duć nost mo ći, Ar hi pe lag, Be o grad, 2012, стр. 14.

3) Mar tin Rud ner, “Hun ters and Gat he rers: The In tel li gen ce Co al li tion aga inst Isla mic Ter ro-
rism”, In ter na ti o nal Jo ur nal of In tel li gen ce and Co un te rin tel li gen ce 17, 2004, рр. 193-230.
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Чи ње ни ца да су у ни зу по зна тих оба ве штај них не у спе ха и 
про ма ша ја кри тич не гре шке би ле по сле ди ца оба ве штај них про фе-
си о на ла ца од го вор них за при ку пља ње по да та ка, ана ли ти ча ра ко ји 
су из њих из во ди ли за кључ ке и, ни шта ма ње, крај њих ко ри сни ка 
про из во да оба ве штај ног ра да, на ме ће по тре бу да се овом про бле му 
по све ти по себ на па жња. Схва та ње узро ка ко ји до во де до оба ве-
штај них гре ша ка и не у спе ха је пр ви, нај ва жни ји, и до са да за по ста-
вља ни ко рак ка ства ра њу ефи ка сни јих, де ло твор ни јих и етич ни јих 
оба ве штај них аген ци ја.

ОБА ВЕ ШТАЈ НО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ – ПУТ ДО  
ОБА ВЕ ШТАЈ НОГ ПРО ИЗ ВО ДА

При ку пља ње по да та ка са мо по се би не пред ста вља су шти-
ну оба ве штај ног ра да, ни ти су та кви по да ци или ин фор ма ци је од 
ко ри сти док не бу ду под врг ну ти про це су ана ли тич ке об ра де, тј. не 
бу ду оце ње ни, си сте ма ти зо ва ни и уве де ни у кон текст оба ве штај ног 
ис тра жи ва ња ка ко би се из вео од го ва ра ју ћи за кљу чак (про из ве ло 
зна ње), чи ју вред ност, по пра ви лу, по твр ђу ју њи хо ви ко ри сни ци. 
Рад на при ку пља њу и ана ли зи ра њу по да та ка зах те ва по се до ва ње 
спе ци фич них зна ња и раз ли чи тих ве шти на. Из огром не ко ли чи не 
збу њу ју ћих и че сто про тив реч них по да та ка и ин фор ма ци ја ко је се 
сли ва ју из отво ре них и тај них из во ра у оба ве штај не си сте ме је ди но 
је про ниц љи ви и кре а тив ни људ ски ум спо со бан да у њи ма уочи 
и пре по зна ва жност, из у чи и из ве де ло гич не и сми сле не за кључ-
ке. Да кле, оба ве штај на ана ли за, ко ја чи ни су шти ну оба ве штај ног 
ра да, пред ста вља про цес оце њи ва ња и тран сфор ма ци је из вор них 
(“си ро вих”) по да та ка у опи се, об ја шње ња и за кључ ке нео п ход не за 
крај ње ко ри сни ке у ци љу ми ни ми за ци је не си гур но сти при до но-
ше њу од лу ка. Због то га “оба ве штај на де лат ност под се ћа на ар хе о-
ло ги ју: пра вил на ин тер пре та ци ја чи ње ни ца јед на ко је ва жна као и 
њи хо во про на ла же ње.”4) Ме ђу тим, и по ред то га што су оба ве штај-
ни са ку пља чи и ана ли ти ча ри об у че ни и оспо со бље ни да при ку-
пља ју, упо ре ђу ју, си сте ма ти зу ју и вред ну ју по дат ке при ку пље не из 
раз ли чи тих из во ра и њи хо во пре тва ра ње у кре ди бил не оба ве штај-
не до ку мен те мо гућ но сти по ја ве не по пра вљи вих гре ша ка у сва ком 
сег мен ту оба ве штај ног про це са су при сут не. 

Сва ки до бро из ве ден оба ве штај ни (ис тра жи вач ки) про је кат, 
пре ма про фе со ру Џе ро му Кла у зе ру, има че ти ри глав не фа зе: а) де-

4) Her man Mic hael, In tel li gen ce Ser vi ces in the In for ma tion Age, Frank Cass Pu blis hers, Lon-
don/Por tland, OR., 2001, p. 10.
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фи ни са ње про бле ма, б) при ку пља ње по да та ка, в) ана ли за по да та-
ка, и г) при пре ма ње из ве шта ја,5) од но сно спе ци фи ко ва ње зах те ва 
и њи хо во пре о бли ко ва ње у ак ци о ни план (план при ку пља ња по-
да та ка); из вр ше ње ак ци о ног пла на (про цес при ку пља ња по да та ка 
и њи хо ва ана ли за); и из ве шта ва ње о ре зул та ти ма ис тра жи вач ких 
ак тив но сти. 

Ток оба ве штај ног ис тра жи ва ња или “оба ве штај ног ци клу са” 
се пред ста вља мо де лом кру га, због че га се на зи ва и “оба ве штај-
ним кру гом”, са број ним ва ри ја ци ја ма у по гле ду опи си ва ња бро ја 
фа за (Сли ка 1 и 2). Иако је овај ли не ар ни мо дел да ле ко од са вр ше-
ног при ка зи ва ња ствар ног то ка оба ве штај ног ис тра жи ва ња, он да је 
оквир за пра ће ње ве ћи не аспе ка та ко ји се ти чу про це са и ак тив но-
сти, по чев ши од фа зе по кре та ња ис тра жи ва ња, ко ја под ра зу ме ва 
де фи ни са ње про бле ма и спе ци фи ко ва ње зах те ва, до фа зе из ра де 
за вр шног оба ве штај ног про из во да. 

Слика 1. Гераинтов модел обавештајног циклуса6)

 

Континуирана 
процена 

Планирање 

Приоритети прикупљања 

Правац и приоритети 

Обрада Анализа Израда 

Дисеминација 

Разматрање 

5) Cla u ser Je ro me, An In tro duc tion to In tel li gen ce Re se arch and Analysis, Jan Gold man (ed.), 
Sca rec row Press, Lan ham/Maryland/To ron to/Plymo uth, 2008, pp. 58-69. 

6) Geraint Evans, “Rethinking Military Intelligence Failure, Putting the Wheels Back on the 
Intelligence Cycle”, Defence Studies, 9(1), 2009, pp. 22-46.
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Слика 2. Тревертонов “реални” модел обавештајног циклуса7)

 Задаци и прикупљање 

Обавештајне потребе  “Сирова” обавештења  

Политика прикупљања 

реаговања 

Анализа 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И 
ОБАВЕШТАЈНИХ ЗАХТЕВА

Уоча ва ње и де фи ни са ње про бле ма, оце на ње го вог зна ча ја 
и спе ци фи ко ва ње зах те ва, од но сно по ста вља ње ци ља за ко ји се 
прет по ста вља да мо же би ти оства рен нео п ход ни су пред у сло ви за 
ауто ри за ци ју сва ке оба ве штај не опе ра ци је. Кла у зер сма тра да ова 
фа за има две кључ не функ ци је: мар ки ра ње про бле ма и утвр ђи ва ње 
оства ри во сти пред ло же ног при сту па ње го вом ре ша ва њу.8) Ја сно 
је да су ове функ ци је ме ђу соб но по ве за не, из че га про ис ти че да 
при ро да за дат ка на ме ће по тре бу за се лек то ва њем ти па нео п ход них 
по да та ка и из во ра ко ји их по се ду ју (или мо гу до ћи у њи хов по-
сед), као и људ ских и ма те ри јал них ре сур са слу жбе ко ји се мо ра ју 
ан га жо ва ти. Ква ли тет по да та ка и људ ских ре сур са (аге на та, са ку-
пља ча и ана ли ти ча ра), бу џет и вре мен ски окви ри ни су је ди ни ли-
ми ти ра ју ћи чи ни о ци ко ји ути чу на ефи ка сно ре ша ва ње про бле ма. 
По че так и крај оба ве штај ног лан ца се на ла зи у ру ка ма до но си ла ца 
од лу ка и њи хо вој спо соб но сти да ор га ни зу ју рад и кон кре ти зу ју 

7) Treverton, F. Gregory, Reshaping National Intelligence for an Age of Information, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003, p. 266.

8) Cla u ser, Je ro me, An In tro duc tion to In tel li gen ce Re se arch and Analysis, (ed. Jan Gold man), 
Sca rec row Press, Lan ham/Maryland,/To ron to/Plymo uth, 2008, pp. 58-69. 
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за да так, јер “ни јед на од лу ка ни је до не та уко ли ко ње но из вр ша ва-
ње у од ре ђе ним фа за ма ни је по ста ло не чи ји рад ни за да так и не чи ја 
од го вор ност”.9)

Са ста но ви шта оба ве штај них слу жби ве о ма је ва жно да спе-
ци фи ко ва ње зах те ва бу де од стра не ко ри сни ка оба ве штај них про-
из во да ка ко би се ели ми ни са ле или ума њи ле мо гу ће гре шке у раз-
у ме ва њу њи хо вих по тре ба јер, ка ко прак са по ка зу је, по ли тич ки 
од лу чи о ци не ка да ни су у мо гућ но сти да пре по зна ју тип ин фор ма-
ци ја ко је су им ну жне, што мо же да до ве де до раз ли чи тих схва та ња 
оно га што ана ли тич ки про из вод тре ба да са др жи. У при лог на ве-
де ном, Хен ри Ки син џер при зна је да – “че сто ни је знао ко ју вр сту 
оба ве штај них по да та ка же ли, али је знао ка да их има”.10) Из о ста нак 
ја сних зах те ва и смер ни ца оста вља про стор да оба ве штај не слу жбе 
бу ду пре пу ште не са ме се би, тј. да са ме по ста вља ју зах те ве, про из-
во де оба ве ште ња и оце њу ју соп стве ни рад.

На кон фор му ли са ња про бле ма и утвр ђи ва ња ци ља ис тра жи-
ва ња сле де ћи ко рак у пре ци зи ра њу пред ме та ис тра жи ва ња је по-
ку шај да се уна пред по ну ди ре ше ње про бле ма, од но сно из ло жи 
иде ја за ко ју се прет по ста вља да мо же би ти ње го во ре ше ње. Проб-
не прет по став ке се увек за сни ва ју на те о риј ским или ис ку стве ним 
ар гу мен ти ма, тј. пред ста вља ју про из вод обра зо ва ња, ра ни јег ис ку-
ства, ак ту ел ног ви ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња и про у ча ва не ба зе 
по да та ка, с об зи ром да се оба ве штај ни про бле ми у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва не мо гу ди рект но ис тра жи ва ти. Фор му ли са ње хи по те за 
пред ста вља кре а ти ван чин за ко ји је по треб на има ги на ци ја, ко ја 
се, за раз ли ку од оста лих свој ста ва ко ја се мо гу сте ћи обу ком (нпр. 
ве шти не и зна ња), ве о ма те шко раз ви ја. Оно што је глав но за јед ну 
хи по те зу је да из др жи про ве ру, тј. за до во љи два основ на кри те ри-
ју ма: ло гич ки и ис ку стве ни. Ло гич ким ми шље њем, ко је у ана ли-
тич ком про це су има нај ве ћу уло гу, ана ли ти чар на сто ји да уста но ви 
где и на ко ји на чин се мо же до ћи до нео п ход них по да та ка ко ји ће 
по твр ђи ва ти или од ба ци ва ти по ста вље ну хи по те зу, при че му обра-
зо ва ње и прак тич но ис ку ство до при но си пре по зна ва њу де та ља ко-
ји би за оста ле (укљу чу ју ћи и ма ње ис ку сне ана ли ти ча ре) мо гли 
оста ти не при ме ће ни. 

Од ја сно ће, од ре ђе но сти и сте пе на пре ци зно сти хи по те зе за-
ви си са знај на вред ност це ло куп ног ис тра жи ва ња, а за ње но про-
ве ра ва ње је под јед на ко ва жно тра жи ти до ка зе ко ји је по др жа ва ју 

9) Dra ker Pi ter, Moj po gled na me nadž ment, Adi žes, No vi Sad, 2006, стр. 283. 

10) На ве де но пре ма: Са вић Ан дре ја, Ба ја гић Мла ден, “Уло га оба ве штај не ак тив но сти у 
спољ ној по ли ти ци”, На у ка, без бед ност, по ли ци ја, 8(1), Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја, Бе о град, 2003, стр. 32. 
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као и оне ко ји је оспо ра ва ју. Упра во раз ли ке ме ђу до ка зи ма да ју 
те жи ну из ве де ним за кључ ци ма. На кон фор му ли са ња про бле ма и 
хи по те зе, ко ја се мо же ме ња ти у за ви сно сти од са др жа ја но вих по-
да та ка, на ста вак ана ли тич ког про це са под ра зу ме ва: из ра ду пла на 
при ку пља ња и ева лу а ци ју при ку пље них по да та ка; из во ђе ње је дин-
стве ног за кључ ка из ре зул та та; и да ва ње од го во ра на пи та ња они ма 
ко ји ма су од го во ри по треб ни. 

ПЛАН ПРИКУПЉАЊА  
И ЕВАЛУАЦИЈА ПОДАТАКА

Због спе ци фич но сти по ља ин те ре со ва ња раз ли чи тих оба ве-
штај них слу жби не по сто ји стан дар дан обра зац за из ра ду пла на 
при ку пља ња. Ме ђу тим, оп шти план при ку пља ња по да та ка без об-
зи ра на спе ци јал ност оба ве штај не слу жбе укљу чу је: зах те ве ко је 
по ста вља онај ко ји по кре ће ис тра жи ва ње; тип нео п ход них по да та-
ка и из во ре ко ји их по се ду ју или мо гу до ћи у њи хов по сед; но си о-
це од го вор но сти за при ку пља ње сва ког по да тка; и на чин кон тро ле 
на пре до ва ња про це са при ку пља ња по да та ка.

Ева лу а ци ја при ку пље них по да та ка, ко је па жљи во и све стра-
но из у ча ва ју раз не гру пе спе ци ја ли ста, те че упо ре до са про це сом 
при ку пља ња по да та ка. То зах те ва да се сва ки до би је ни по да так 
про це њу је пре ма сте пе ну по у зда но сти из во ра и ва лид но сти са ме 
ин фор ма ци је. Из тих раз ло га ква ли тет на про це на по да та ка зах те-
ва од го во ре ко ји се од но се на сле де ћа кључ на пи та ња: а) сте пен 
по у зда но сти из во ра ин фор ма ци је?; б) да ли је из вор ин фор ма ци је 
ра ни је ко ри шћен?; в) сте пен по у зда но сти ин фор ма ци је?; и г) ко-
ли ко је ин фор ма ци ја ак ту ел на? Ка ко прин цип об ма на и пре ва ра у 
оба ве штај ном ра ду игра кру ци јал ну уло гу по ста вља ње на ве де них 
пи та ња је на чин да се на пра ви раз ли ка из ме ђу објек тив них ин фор-
ма ци ја и оних ко је мо гу би ти под мет ну те (дез ин фор ма ци је), или 
обо је не при стра сно шћу ње ног из во ра или пре но си о ца. У том сми-
слу је по себ но осе тљив рад са се кун дар ним по да ци ма. 

До објек тив ног утвр ђи ва ња сте пе на по у зда но сти по да та-
ка до ла зи се кроз су бјек ти ван про цес, с об зи ром да је ра су ђи ва ње 
кључ ни део тог про це са. Због то га у про це су утвр ђи ва ња сте пе на 
по у зда но сти по да та ка оба ве штај ни ана ли ти чар нај пре мо ра да у 
раз ма тра ње узме ши рок спек тар еле ме на та, пре све га: ком пе тент-
ност из во ра; ква ли тет и це ло ви тост до ста вље них по да та ка; лич не 
ин те ре се из во ра; сте пен под ло жно сти ути ца ју; мо гућ ност тај ног 
ма ни пу ли са ња из во ром; мо гућ ност пре вр бо ва ња из во ра; тач ност 
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прет ход них ин фор ма ци ја ко је је из вор да вао; ње го ве ствар не (прак-
тич не) мо гућ но сти (нпр. да ли је из вор имао при ступ да до ђе до 
ин фор ма ци ја ко је је до ста вио); итд. Те о рет ски, овом про це су би 
тре ба ло под вр ћи сва ки но во при ку пље ни по да так (јер се ни је дан 
по да так не мо же сма тра ти ап со лут но по у зда ним), али је то с об зи-
ром на њи хов огро ман при лив и кри тич ност вре ме на у прак си јед-
но став но не мо гу ће оства ри ти. За кљу чу је се да је ева лу а ци ја те жак 
и ве о ма ва жан про цес јер при стра сност из во ра по да та ка, пре но-
си о ца (аген та), оба ве штај ног са ку пља ча или оба ве штај ног ана ли-
ти ча ра мо же не по вољ но да ути че на про дукт оба ве штај не ана ли-
зе, са мим тим и на успех це ло куп ног оба ве штај ног ис тра жи ва ња. 
Да кле, до бра ева лу а ци ја пред ста вља ре зул тат објек тив не про це не 
по у зда но сти из во ра ко ја се од ви ја не за ви сно од про це не кре ди би-
ли те та ин фор ма ци је. Ако ана ли ти чар мо же да по ве же по дат ке са 
дру гим из во ри ма ин фор ма ци ја за ко је сма тра да су по вер љи ви он-
да ће то те о рет ски по ве ћа ти шан се да су по да ци тач ни. Због то га 
ве ћи на оба ве штај них слу жби зах те ва да се пре упо тре бе по да ци 
мо ра ју ве ри фи ко ва ти из нај ма ње два или ви ше не за ви сних из во ра 
ка ко би се сма тра ли по у зда ним. Ипак, ко ли ко год се ова кав при ступ 
сма трао по у зда ним гре шке су мо гу ће. У при лог то ме мо же мо на-
ве сти нај јед но став ни ји хи по те тич ки при мер “са мо по твр ђи ва ња” 
ин фор ма ци ја: Ин фор ма ци ја оба ве штај ног са ку пља ча “А” је ука за-
ла на мо гућ ност одр жа ва ња ску па на ко ме ће уче ство ва ти ли це од 
по себ ног ин те ре са за слу жбу (обје кат, ме та опе ра ци је). Ако би то 
би ло по твр ђе но до при не ло би упот пу ња ва њу не до ста ју ћих са зна-
ња. Озбиљ ност и зна чај ин фор ма ци је зах те ва да љу про ве ру пре ко 
дру га два оба ве штај на прак ти ча ра (са ку пља ча) “Б” и “Ц”, ко ји су 
на кон не за ви сног ис тра жи ва ња по твр ди ли по дат ке оба ве штај ног 
прак ти ча ра “А”. Ме ђу тим, ана ли зом са др жа ја до би је них ин фор-
ма ци ја оба ве штај ни ана ли ти чар је уочио да се у из ве шта ји ма до-
ста вље ним од оба ве штај них прак ти ча ра “Б” и “Ц”, ко ја по твр ђу ју 
ин фо р ма ци ју оба ве штај ног прак ти ча ра “А”, упо тре бља ва ве ли ки 
број слич них сим бо ла. Про ве ра ва њем из во ра по да та ка от кри ве но 
је да су се сва три из ве шта ја оба ве штај них прак ти ча ра “А”, “Б” и 
“Ц” за сни ва ла на истом ма те ри ја лу, ко ји су њи хо ви из во ри не за-
ви сно ко ри сти ли. По да ци су са ми се бе по твр ђи ва ли. Оба ве штај на 
про це на за сно ва на на три по твр ђу ју ћа из во ра би се мо гла сма тра ти 
тач ном, иако би се на кра ју мо гло уста но ви ти да је пот пу но по гре-
шна. За кљу чак ко ји про ис ти че је да – ра зни си сте ми про це не по да-
та ка ко ји се при ме њу ју мо гу да бу ду са мо осно ва за про це њи ва ње 
али не и по у здан ме тод про це њи ва ња, те да кључ на од го вор ност 
у по гле ду из бо ра по да та ка и оце ни из во ра ле жи на оба ве штај ном 
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ана ли ти ча ру, тј. ефек ту (ути ску) ко ји на ње га оста вља ју из во ри и 
по да ци на осно ву ко јих до но си суд, ства ра сли ку или за кљу чак. 

ПИ СА ЊЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈА  
И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ПРО ИЗ ВО ДА

Из ра да за вр шног оба ве штај ног до ку мен та, од но сно ин тер-
пре та ци ја по да та ка и до но ше ње за кљу ча ка пред ста вља ког ни ти-
ван про цес ко ји се пре све га за сни ва на оп штем зна њу, ис ку ству и 
мо рал ном ра су ђи ва њу оба ве штај ног ана ли ти ча ра. Вред ност за вр-
шног до ку мен та ни је де тер ми ни са на ње го вим оби мом већ мо гућ-
но сти ма при ме не, или, пре ма про фе со ру Р. В. Џон су - “кри те ри ју-
ми до брог про из во да се не сво де на то да сте у пра ву. Ин фор ма ци ја 
је ду жна да убе ди опе ра тив не и ислед не ор га не да при ме не од го-
ва ра ју ће ме ре.”11) Да кле, да бу де ко ри сна, а ко ри сност ана ли тич ког 
про из во да де тер ми ни ше низ свој ста ва: ње го ва ак ту ел ност, објек-
тив ност (исти ни тост), ја сно ћа, убе дљи вост за кљу ча ка и по ру ка и, 
јед на ко ва жно, пра во вре ме но до ста вља ње. 

Од свих оба ве штај них про фе си о на ла ца се оче ку је да се при-
др жа ва ју си сте ма вред но сти за сно ва ног на ин те гри те ту, објек тив-
но сти и по ште њу. Уз ин те гри тет, пре ма Мај клу Ан дре гу, фун да-
мен тал ни етич ки зах тев у оба ве штај ној ана ли зи је објек тив ност.12) 
Објек тив но ин фор ми са ње зна чи да но си о ци од лу ка тре ба да до би ју 
не при стра сну “сли ку”, јер дру га чи је ни је ни про фе си о нал но ни му-
дро, а сва ка иде ја да се не ка тврд ња мо же пре о бра ти ти у “исти ну” 
ако по сто ји и нај ма њи део по зи тив них до ка за да је по др же, Год-
фри Дрек сел сма тра “опа сном бе сми сли цом”13). Сва ки не у спех од 
стра не оба ве штај них ана ли ти ча ра да са оп ште исти ну она кву ка ква 
је сте во ди до не из бе жног гу бит ка кред би ли те та, а та кав про пуст 
мо же ре зул ти ра ти гу бит ком при сту па и по ве ре ња код по ли тич ких 
од лу чи ла ца, од ко јих су оба од кључ ног зна ча ја за оба вља ње оба-
ве штај не ми си је. Гу би так кре ди би ли те та и при сту па ујед но зна че и 
гу би так ин те ре со ва ња за оба ве штај ни про из вод без об зи ра на ње-
го ву по тен ци јал ну вред ност.

Ка да је реч о вред но сти ин фор ма ци је тре ба на по ме ну ти да 
ње на вред ност у јед ном тре нут ку не зна чи и вред ност у дру гом. Са 

11) Плэтт, В. Ин фор ма ци он ная ра бо та стра те ги че ской раз вед ки, Из да те ль ский дом “Фо-
рум”, Мо сква, 1997, стр. 34.

12) An dregg Mic hael, “In tel li gen ce Et hics”, у: Stra te gic In tel li gen ce, Vol. 2, Loch Johnson (ed.), 
West port, CT., Pra e ger Se cu rity In ter na ti o nal, 2007, р. 56.

13) God frey Dre xel Jr., “Et hics and In tel li gen ce”, Fo re ign Af fa irs, April 1978, pp. 624-642.
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про то ком вре ме на вред ност ин фор ма ци је опа да про пор ци о нал но 
ње ној ва жно сти (нпр. вред ност стра те гиј ских ин фор ма ци ја знат но 
спо ри је опа да у од но су на те ку ће ин фор ма ци је), што зна чи да је 
ин фор ма ци ја “квар љи ва ро ба” (Гра фи кон 1). 

Графикон 1. Време застаревања обавештајних информација14)

 

А В 

С 

D 

А: оперативно-тактичка информацијa ................................... дневни пад вредности =10%; 

B: стратегијска информација у ратно време............................. месечни пад вредности =10%; 

C: стратегијска информација у мирно време........................... годишњи пад вредности = 20%; 

Иако се у оба ве штај ној те о ри ји и прак си че сто опе ри ше са 
пој мом “пра во вре ме но”, не по сто ји пре ци зно од ре ђе ње шта се 
под њим тач но под ра зу ме ва, ни ти ко ји је то оп ти ма лан вре мен ски 
оквир ко ји тре ба узе ти у об зир да би оба ве штај ни про из вод оства-
рио оп ти мал но деј ство. Има ју ћи у ви ду да са вре ме на по ли тич ка 
ствар ност на ме ће по тре бу да пре о ку па ци је по ли ти ча ра у нај ве ћој 
ме ри бу ду усме ре не на до но ше ње тре нут них и прак тич них од лу ка, 
пре не го ду го роч них и стра те шких, што не тр пи ду го трај на ис тра-
жи ва ња, мо же се за кљу чи ти да вре мен ски оквир ко ји под ра зу ме ва 
“пра во вре ме но” оба ве шта ва ње или упо зо ра ва ње у нај ве ћој ме ри 
за ви си од хит но сти про бле ма и сте пе на по ве ре ња ко ји вла да ју из-
ме ђу до но си о ца од лу ка и оба ве штај них слу жби. На рав но, то увек 
за ви си и од то га ко је ствар ни ко ри сник оба ве штај ног про из во да 
(пред сед ник, пре ми јер, ми ни стар или не ко од њи хо вих са вет ни ка), 
ко ли ко вре ме на по све ћу је ана ли зи про из во да и ко ли ко је у ста њу 

14)  Плэтт, В., оп. цит., стр. 30.
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да га раз у ме, пре не се и ис ко ри сти. У сва ком слу ча ју, оба ве ште ње 
мо ра би ти до ста вље но пре не го што се при сту пи до но ше њу од-
лу ке, јер на кон тог ро ка и нај бо љи оба ве штај ни про из во ди мо гу 
по ста ти бе зна чај ни.

ДЕФОРМАЦИЈА АНАЛИТИЧКОГ 
ПРОЦЕСА КАО ИЗВОР ГРЕШАКА

Упр кос то ме што ка но ни ака дем ског ис тра жи ва ња на сто је да 
се у нај ве ћој ме ри при ме не на оба ве штај на ис тра жи ва ња у прак си 
се рет ко де ша ва да ти ка но ни мо гу би ти за до во ље ни. Пре ма Хе-
дли ју - “на уч ни ци се раз ли ку ју од ана ли ти ча ра у по гле ду ма те ри-
ја ла са ко јим ра де, вре ме на и окол но сти ко је има ју на рас по ла га њу 
за про из вод њу и њи хо вом ауди то ри ју му”.15) Из тих раз ло га оба ве-
штај но ис тра жи ва ње у мно гим аспек ти ма мо же да бу де чак и ан-
ти те за ака дем ском ис тра жи ва њу. Ака дем ски ис тра жи ва чи на сто је 
да ко ри сте по дат ке нај ви шег ква ли те та. Они са ми би ра ју по дат ке, 
про ве ра ва ју из во ре, по твр ђу ју ин фо р ма ци је и ис кљу чу ју оне из не-
си гур них и не по у зда них из во ра, а ис тра жи ва ње не об ја вљу ју док 
не бу ду си гур ни да су њи хо ви за кључ ци за сно ва ни на не по бит ним 
до ка зи ма. Оба ве штај ни прак ти ча ри, у по ку ша ју да ко пи ра ју свог 
ака дем ског двој ни ка, че сто се на ла зе у окол но сти ма у ко ји ма су 
је ди ни до ступ ни по да ци из из во ра чи ја по у зда ност те шко мо же би-
ти утвр ђе на. По ред то га, они не рет ко на и ла зе и на по дат ке ко ји 
су на мер но при пре мље ни ка ко би не што са кри ли или за ва ра ли. У 
та квим окол но сти ма чак ни нај и ску сни ји оба ве штај ни ана ли ти ча-
ри ни су у ста њу да оце не ква ли тет свих по да та ка са ко ји ма рас-
по ла жу, а услед стро ге по де ле по сло ва уну тар са ме ор га ни за ци је 
ве о ма че сто ни ком пе тент ност њи хо вих из во ра. Сле ди да упр кос 
то ме што су оба ве штај ни ана ли ти ча ри об у че ни и оспо со бље ни за 
упо ре ђи ва ње, си сте ма ти зо ва ње и вред но ва ње оба ве штај них по да-
та ка из свих из во ра (ХУ МИНТ, СИ ГИНТ, ОСИНТ итд.) и њи хо во 
пре тва ра ње у кре ди бил не оба ве штај не до ку мен те, гре шке и про ма-
ша ји су увек мо гу ћи. 

Ана ли за зна чај ног де ла оба ве штај них гре ша ка од би блиј-
ских вре ме на до да нас по ка зу је да су оне, пре све га, про из вод: а) 
не на мер них гра ша ка у про це су и ра њу ин фор ма ци ја, што се мо же 
де фи ни са ти као не мо ти ви са на нео бјек тив ност, и б) на мер них гре-

15) Пре ма: Фред Шре ер, Тран сфор ми ро ва ние раз ве ды и ва те ль ных служб: как сде лат их бо
лее си ль ны ми, ди на мич ны ми, ре зу ль та тив ны ми и еф фек тив ны и ми, Ки ев/Же не ва, 2011, 
стр. 197.
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ша ка у про це су и ра њу ин фор ма ци ја, од но сно мо ти ви са на нео бјек-
тив ност.16) 

Не на мер не гре шке у ана ли тич ком про це су мо гу би ти узро-
ко ва не де фор ми те том по да та ка, не до стат ком или ви шком по да та-
ка,17) ис ку ством, не зна њем (исто као и ве ли ким зна њем ко је мо же 
да спу та ва кре а тив ност и ма шту ана ли ти ча ра, не до зво ља ва ју ћи 
му да ис ко ра чи из утвр ђе них кли шеа), пре ду бе ђе њем ана ли ти ча ра, 
стре сном си ту а ци јом итд. И по ред то га што се зна да у осно ви оба-
ве штај ног ра да ле же пре ва ра и об ма на, оба ве штај ни ана ли ти ча ри 
се, уко ли ко са ми не уче ству ју у при ку пља њу по да та ка, у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва мо ра ју осла ња ти на ин фор ма ци је до би је не из сум-
њи вих из во ра ко је ни су под ло жне не за ви сним пот кре пљи ва њи ма 
или ин ди рект ним по твр да ма. Про из и ла зи да у та квим окол но сти ма 
ана ли ти ча ри по сту па ју са гла сно ин те гри те ту и објек тив но сти пр-
вог слу жбе ни ка у лан цу ко ји је за ду жен за при ку пља ње по да та ка. 

Ис ку ство је у сва кој про фе си ји це ње но јер раз ви ја спо соб-
но сти де ло ва ња на осно ву ин ту и ци је. Али ис ку ство и ин ту и ци ја 
ни су га ран ци ја успе ха. То по твр ђу је и сту ди ја ко ју је спро вео Цен
тар за про у ча ва ње оба ве штај них по да та ка у Ен гле ској, у ко јој су 
екс пе ри мен тал ни пси хо ло зи ис пи ти ва ли од нос из ме ђу ко ли чи не 
ин фор ма ци ја до ступ них оба ве штај ним ана ли ти ча ри ма и тач ност 
про це на ко је они до но се на осно ву ових ин фор ма ци ја. Нај зна чај-
ни ји ре зул тат ис тра жи ва ња је био сле де ћи: јед ном ка да ис ку сни 
ана ли ти чар има ми ни мум ин фор ма ци ја ко је су му по треб не да до-
не се, по ње го вом ми шље њу, ис прав ну про це ну, при ба вља ње но вих 
ин фор ма ци ја ге не рал но не по бољ ша ва тач ност ње го ве прет ход не 
про це не. До дат не ин фор ма ци је, ме ђу тим, мо гу до ве сти до то га да 
ана ли ти чар бу де си гур ни ји у сво ју про це ну до тач ке пре ко мер ног 
са мо по у зда ња ко ја оне мо гу ћа ва уоча ва ње гре ша ка у соп стве ном 
раз ми шља њу или, што је још те же, до убе ђе ња да је ње го во раз ми-
шља ње из над мо гу ћих гре ша ка. По ред то га, ис ку сни ана ли ти ча ри 

16) Uri, Bar-Jo seph, “The Pro fes si o nal Et hics of In tel li gen ce Analysis”, у: In tel li gen ce Et hics: 
De fi ni ti ve Work of 2007, Cen ter for the Study of In tel li gen ce and Wis dom, Min ne a po lis. USA, 
2007, рр. 29-31.

17) За раз ли ку од пе ри о да “хлад ног ра та” ка да су слу жбе “па ти ле” због не до стат ка по да та-
ка, но ве окол но сти су оба ве штај ним слу жба ма до не ле но ве про бле ме ко је је 1998. го ди-
не, у свом ра ду об ја вље ном у ча со пи су ЦИА, пред ви део ана ли ти чар Рос Трај верс, у ко-
ме упо зо ра ва: “Оба ве штај на за јед ни ца ће за др жа ти спо соб ност да са ку пља податк e, али 
ана ли ти ча ри, за гу ше ни оби мом до ступ них ин фор ма ци ја, не ће би ти у ста њу да раз дво је 
зна чај не чи ње ни це од “гла си на”. Ква ли тет ана ли за ће све ви ше иза зи ва ти по до зре ње... 
Ана ли ти ча ри ће има ти по дат ке, али не ће би ти у ста њу да раз у ме ју њи хо во зна че ње... 
Већ од 2001. го ди не про ма ша ји оба ве штај них слу жби ће по ста ти не из бе жни”. Ви де ти: 
Ве й нер Тим, ЦРУ: Прав ди вая ис то рия, Цен тро по ли граф, Мо сква, 2013, стр. 478. И као 
што је по зна то, упра во је 2001. го ди не усле дио на пад Ал Ка и де. 
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че сто не ма ју са вр ше но раз у ме ва ње за то ко је ин фор ма ци је они за-
пра во ко ри сте у про це њи ва њу. Они ни су све сни у ко јој ме ри се њи-
хо ве про це не за сни ва ју на не ко ли ко до ми нант них фак то ра у од но-
су на си сте мат ску ин те гра ци ју свих рас по ло жи вих ин фор ма ци ја. 
Кључ ни за кљу чак ис тра жи ва ња је по ка зао да ана ли ти ча ри за пра во 
ко ри сте мно го ма ње рас по ло жи вих ин фор ма ци ја не го што ми сле.18) 
Про из и ла зи да и нај и ску сни ји ана ли ти чар мо же на пра ви ти пре вид 
ко ји мо же узро ко ва ти оба ве штај не гре шке и про ма ша је са те шким 
по сле ди ца ма. Та ко ђе, ду бље сту ди је о оба ве штај ним не у спе си ма 
по ка зу ју да је у мно гим слу ча је ви ма сле ђе ње по гре шних пред ра-
су да упр кос до ступ но сти од ре ђе них ин ди ка то ра ко ји ба ца ју сум њу 
на њи хо ву ва лид ност би ло ве ћи из вор гре ша ка не ко би ло ка кав об-
ма њу ју ћи по сту пак не ке стра не др жа ве или оба ве штај не слу жбе. 
Пре ду бе ђе ње је јед на од нај ве ћих смет њи у оба ве штај ном ра ду.19) 

Ка ко је по ље оба ве штај ног ра да ко ди ра но соп стве ним сло же-
ним реч ни ком упо тре ба од ре ђе не тер ми но ло ги је од стра не оба ве-
штај ног ана ли ти ча ра и се ман ти ка мо гу иза зва ти од ре ђе не ре ак ци је 
или не на мер но про ме ни ти зна че ње оба ве штај ним про из во ди ма. 
Ре чи, тј. на чин на ко ји их ко ри сти мо и на ко ји их раз у ме мо ка да 
их дру ги из го ва ра ју, об ли ку ју на ша уве ре ња, пред ра су де, иде а ле и 
те жње.20) Ре чи и фра зе, по себ но ако је реч о ана ли зи ма те ри ја ла на 
стра ном је зи ку, ко је ко ри сти ана ли ти чар мо гу из ме ни ти зна че ње, 
ис кри ви ти и из вр ну ти по ру ку или иза зва ти од ре ђе не ин тер пре та-
ци је и асо ци ја ци је ко је мо гу од у да ра ти од ствар ног са др жа ја ана-
ли зи ра них чи ње ни ца. Чак и нај и ску сни ји оба ве штај ни ана ли ти чар 
мо же не све сно да ис ко ри сти не ку реч или фра зу и да из бор пад не 
на по гре шну оп ци ју, да ју ћи ли цен цу по ли тич ким чи ни о ци ма да је 
при хва те. Да кле, ре чи и фра зе у опи су по ја ва ко је ис тра жу ју оба ве-
штај не слу жбе има ју по себ ну ва жност због то га што на чин њи хо-
вог пред ста вља ња и са оп шта ва ња мо же про у зро ко ва ти низ по сле-
ди ца, ка ко по зи тив них та ко и не га тив них.21) 

18) Se lim Ge or ge, “Tal king Ter ro rism: Can We Et hi cally Com mu ni ca te the Thre at?”, In ter na ti o
nal Jo ur nal of In tel li gen ce Et hics, 2(2), 2011, pр. 45-67.

19) Дал лес Ал лен, Док три на: Рос сию на до по ста ви ть на ме сто, Ал го ритм Эк смо, Мо-
сква, 2011, стр. 45.

20) Hayaka wa, I. S., Hayaka wa, R. A., Lan gu a ge in Tho ught and Ac tion, San Di e go, Har co urt 
Bra ce Jo va no vich, 1990, р. 40.

21) У Пла то но вом де лу Фе дон, нај ра ни јем трак та ту о ре то ри ци, Со крат на по ми ње да би се 
оства ри ла ква ли тет на ко му ни ка ци ја са љу ди ма тре ба раз го ва ра ти у окви ри ма њи хо вог 
ис ку ства, што под ра зу ме ва да се мо ра ју ко ри сти ти ме та фо ре сто ла ра ка да се раз го ва ра 
са сто ла ри ма. Да кле, ко му ни ка ци ја се мо ра оства ри ва ти са мо на је зи ку при ма о ца, тј. 
ко ри сте ћи ње го ве из ра зе ко ји су нај ве ћим де лом за сно ва ни на ис ку ству јер у су прот ном 
не ће мо ћи да их при ме с об зи ром да пре ва зи ла зе гра ни це њи хо вог опа жа ња. Дру гим 
ре чи ма, не мо же се ко му ни ци ра ти а да се пр во не са зна шта при ма лац мо же да “ви ди”. 
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Не мо ти ви са на гре шка се мо же ја ви ти и у окол но сти ма ка да 
се код оба ве штај ног ана ли ти ча ра по ја ви сум ња да су оба ве штај-
не ин фор ма ци је од од ре ђе ног из во ра до би је не вр ше њем фи зич ког 
или пси хич ког на си ља над из во ром. По у зда ност ин фор ма ци ја до-
би је них на овај на чин се по ка за ла као ди ску та бил на због че га се 
увек узи ма ју са ре зер вом. Ме ђу тим, с об зи ром на спе ци фич ност 
оба ве штај ног ра да ана ли ти ча ри ни су увек у при ли ци да зна ју на-
чин на ко ји су оба ве штај ни по да ци до би је ни, по себ но ка да је у пи-
та њу раз ме на са стра ним оба ве штај ним слу жба ма. 

Ве ћи на ис тра жи ва ча је са гла сна да стрес у зна чај ној ме ри 
ути че на по на ша ње и про цес об ра де ин фор ма ци ја. По ка за ло се да 
уме ре ни стрес код по је ди них ана ли ти ча ра мо же чак да бу де и од 
ко ри сти, ис по ља ва ју ћи се кроз “па жљи ви ју об ра ду ин фор ма ци-
ја”. Хол сти и Џорџ на во де да се уза јам ни од но си из ме ђу ког ни ци је 
и стре са мо гу пред ста ви ти сло вом “U”. Ако ни ски или уме ре ни 
стрес до при но си ве ћој ефек тив но сти, то је ви со ки стрес сни жа-
ва.22) Пре ма то ме, у усло ви ма ви со ког стре са (узро ко ва ног ва жно-
шћу про бле ма, те сним вре мен ским окви ри ма, при ти ском од стра не 
до но си ла ца од лу ка, де фи ци том по да та ка, умо ром, исто вре ме ним 
ра дом на ви ше за да та ка итд) оба ве штај ном ана ли ти ча ру мо же би ти 
ума ње на моћ ра су ђи ва ња, што се мо же од ра зи ти на ква ли тет за вр-
шног про из во да. 

Мо ти ви са на не објек тив ност у ана ли тич ком оба ве штај ном 
про це су се, пре све га, мо же ја ви ти као ре зул тат на ме ре оба ве штај-
ног ана ли ти ча ра или по сле ди ца при ти са ка од стра не до но си ла ца 
од лу ка. Сва ки по ку шај, чак и пар ци ја лан, да се оба ве штај ни про из-
вод при ла го ди по тре ба ма по ли тич ких ко ри сни ка пред ста вља ја сну 
де ви ја ци ју прин ци па да исти на мо ра би ти из над све га, од но сно кр-
ше ње про фе си о нал не ети ке оба ве штај ног ана ли ти ча ра. То отва ра 
пут ка ко за по ли тич ки при ти сак та ко и за по пу шта ње под при ти-
ском, услед че га крај њи ре зул тат мо же би ти не при ја тан (нпр. не у-
спех пред ви ђа ња и упо зо ра ва ња). Про фе си о нал ни им пе ра тив да се 
ко ри сни ку ка же “исти на, и ни шта осим исти не” је глав на етич ка 
ба ри је ра про тив та квог по на ша ња. 

Лич на, мо рал на, вер ска или по ли тич ка убе ђе ња ана ли ти ча ра 
мо гу ути ца ти на ана ли тич ки про цес и про из вод. Ако је, ка ко сма-

Ка да је реч о про из во ду ана ли тич ког про це са си ту а ци ја је иден тич на. Ка те го ри јал ни 
апа рат са др жан у про из во ду се мо ра при ла го ди ти ње го вом кон зу мен ту јер се у су прот-
ном мо же де си ти да ко му ни ка ци ја не ће да ти ре зул тат. 

22) Hol sti O.R., Ge or ge A., „Ef fects of Stress on the Per for man ce of Fo re ign Po licy-Ma kers“, C. 
Cot ter. Po li ti cal Sci en ce An nual, Vol. 6, Bobbs-Mer rill, In di a na po lis, 1975. 
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тра фи ло зоф Деј вид Хјум, “мо рал ствар осе ћа ња, а не чи ње ни ца”,23) 
оба ве штај ни ана ли ти чар се у раз ли чи тим тре ну ци ма ана ли тич ког 
про це са мо же су о чи ти са “кри зом са ве сти” и на мер но де фор ми са-
ти ана ли тич ки про цес/про из вод (по гре шним из бо ром ме то да об-
ра де по да та ка, сра чу на тим пи са њем или из о ста вља њем од ре ђе ног 
са др жа ја у за вр шном до ку мен ту ка ко би се из ме ни ло ње го во зна-
че ње, до уба ци ва ња ко мен та ра ко ји мо гу да ти ја чи ну пре фе ри ра ној 
оп ци ји или је омек ша ти при ли ком усме не ин тер пре та ци је). Мо рал-
ност ци ља за ко ји се оба ве штај ни про из вод ра ди, од но сно ње го ва 
на ме на, код оба ве штај ног ана ли ти ча ра мо же иза зва ти ди ле му ко ја, 
за ви сно од ње го вог си сте ма вред но сти, мо же ути ца ти на са др жај 
за кљу ча ка ко је из во ди. 

На мер на де фор ма ци ја ана ли тич ког про це са и про из во да од 
стра не ана ли ти ча ра мо же се по сма тра ти и кроз при зму дру штве ног 
си сте ма ко јем ана ли ти чар слу жи. Ако је крај ња свр ха оба ве штај-
ног про из во да пре зен ти ра ње исти не кре а то ри ма по ли ти ке, чак и 
ка да је не по жељ на, он да је хра брост по себ но по треб на у ауто ри-
тар ним и не де мо крат ским си сте ми ма у ко ји ма “го во ре ње исти не” 
оба ве штај ног про фе си о нал ца мо же ко шта ти сло бо де, жи во та или 
у нај бла жој ва ри јан ти ка ри је ре.24) Свест ко ја не мо же сло бод но да 
се из ра зи мно го је опа сни ја и ри гид ни ја од оне ко ја сво ја уве ре ња 
мо же јав но да са оп шти. Уто мље на свест, по пра ви лу, екс пло ди ра у 
из не над ним си ту а ци ја ма. Да кле, ис ку ше ња оба ве штај них ана ли ти-
ча ра у ап со лу ти стич ким и не де мо крат ским си сте ми ма су не у по ре-
ди во ве ћа не го у де мо крат ским си сте ми ма, што усло вља ва да сте-
пен при ла го ђа ва ња оба ве штај них про из во да “уку су” ре ци пи је на та 
бу де знат но из ра же ни ји. По ред то га, де фор ма ци ја ана ли тич ког ци-
клу са/про из во да мо же на ста ти и као ре зул тат на ме ра оба ве штај ног 
ана ли ти ча ра не са мо да за до во љи оче ки ва ња оба ве штај ног ко ри-
сни ка, већ и да ма ни пу ла ци јом код ње га стек не ути цај и по зи ци ју. 

По ред на ве де ног, по ли ти за ци ја оба ве штај них слу жби од 
стра не до но си ла ца од лу ка се мо же ис по ља ва ти на ви ше на чи на, од 
нај фла грант ни јих - ка да се дик ти ра ка кве за кључ ке оба ве штај ни 
про из вод тре ба да са др жи (или не са др жи), до те же ви дљи вих - ко-
је под ра зу ме ва ју: под сти ца ње и фор си ра ње слу жбе ни ка ко ји пра ве 
“функ ци о нал не” про це не; при јем слу жбе ни ка ко ји де ле по ли тич ка 
убе ђе ња са вла да ју ћим по ли тич ким струк ту ра ма; ор га ни за ци о не 
тран сфор ма ци је ко је под ра зу ме ва ју сма ње ње или уки да ње ор га-

23)  Rac hels Ja mes, The Ele ments of Mo ral Phi lo sophy, Ran dom Ho u se, New York, 1986, р. 34.

24) Ви де ти: Ko na tar Ve se lin, “Tran si ti o nal Uity: Po li ti cal Eli tes, In tel li gen ce Struc tu res and Or-
ga ni zed Cri me”, у: Re vi stă de Stu dii de Se cu ri ta te, Si biu: Uni ver si ta tea „Lu cian Bla ga“ din 
Si biu / De par ta men tul de Re la ţ ii In ter na ţ i o na le, Şti i nţe Po li ti ce şi Stu dii de Se cu ri ta te, 6(3), 
2012, рр. 76-92. 
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ни за ци о них је ди ни ца чи је ана ли зе “пра ве не во ље”; за у ста вља ње 
ка ри је ра оба ве штај них про фе си о на ла ца ко ји не де ле исте по гле де 
на пре фе ри ра ну по ли ти ку; “по ли ти за ци ја не чи ње њем”, ко ја се од-
но си на све сно иг но ри са ње оба ве штај них про из во да чи је су ана ли-
зе не при јат не за по ли тич ке од лу чи о це; да ва ње по ли тич ких уме сто 
про фе си о нал них од го во ра (што под ра зу ме ва па жљи ву и раз вод-
ње ну ме ша ви ну дво сми сле но сти пу ну ра зних ал тер на тив них лин-
гви стич ких мо гућ но сти) ка да ана ли ти ча ри ни су си гур ни у сво је 
соп стве не су до ве. Дра сти чан при мер по ли ти за ци је оба ве штај ног 
про из во да на во ди Ле о нид Ше бар шин, је дан од ру ко во ди ла ца КГБ 
СССР, ко ји, из ме ђу оста лог, пи ше: “Мно го го ди на су оба ве штај ну 
слу жбу, ми ни стар ство ино стра них по сло ва, све оне ко ји су у ста њу 
да ми сле и пи шу, те ра ли да ми сле и пи шу она ко ка ко се то сви-
ђа ло прет по ста вље ни ма. Ако се ми шље ње прет по ста вље них ни је 
по кла па ло са ре ал но шћу, тим го ре за ре ал ност.”25) Исто на во ди и 
Мел вин Гуд ман, ко ји из но си да су ме на џе ри и ви ши ана ли ти ча ри 
Цен трал не оба ве штај не аген ци је (ЦИА) пре кр ши ли сва ку нор му 
про це са оба ве штај не ана ли зе у на сто ја њу да по мог ну Бу шо вој ад-
ми ни стра ци ји да на пра ви “свој рат” про тив Ира ка.26) 

По ла зе ћи од чи ње ни це да сва ка вр ста при ти ска угро жа ва 
основ не ква ли те те оба ве штај не ана ли зе - објек тив ност, искре-
ност, пра во вре ме ност, као и кре ди би ли тет и ин те гри тет са мог 
оба ве штај ног ана ли ти ча ра и слу жбе у це ли ни, Гуд ман сма тра да 
је - “Све ти Грал оба ве штај не про фе си је за шти ти ти се од по ли ти за-
ци је, и на тај на чин обез бе ди ти ефи ка сну оба ве штај ну ана ли зу”.27) 
Ме ђу тим, упр кос то ме што мно ги сма тра ју да је по ли ти за ци ја кар-
ди нал ни грех Ури Бар-Јо зеф је ми шље ња да је то ве о ма те шко из-
бе ћи јер ако се из гу би “ухо” кре а то ра по ли ти ке он да ни нај бо ља, 
нај пре ци зни ја и нај и скре ни ја ана ли за на све ту не зна чи ни шта.28) 
Ова квог ста ва је и Мајкл Хер ман, ко ји за па жа да све вла де пре-
фе ри ра ју оба ве штај ни рад ко ји по др жа ва њи хо ву по ли ти ку, те шко 
при хва та ју ћи ло ше ве сти.29) Хер ма но ва из ја ва иде у при лог тврд њи 
Ар ту ра Хул ни ка да у са вре ме ном до бу по ли тич ки од лу чи о ци ви ше 

25) Ше бар шин Ле о нид, По след ний бой КГБ, Ал го ритм, Мо сква, 2013, стр. 138.

26) Оп шир ни је: Go od man Mel vin, “CIA Fa i lu res of Тradecraft and In tel li gen ce Pri or to the Se-
cond Iraq War”, у: In tel li gen ce Et hics: the de fi ni ti ve work of 2007. (ed. Mic hael Murphy An-
dregg). Cen ter for the Study of In tel li gen ce and Wis dom, St. Paul, Min ne so ta, USA, 2007, рр. 
32-35.

27) Ибид. 

28) Bar-Jo seph Uri, “The Pro fes si o nal Et hics of In tel li gen ce Analysis”, In ter na ti o nal Jo ur nal of 
In tel li gen ce and Co un te rin tel li gen ce, 24(1), Spring 2011, pp. 22-43.

29) Her man Mic hael, "Et hics and In tel li gen ce af ter Sep tem ber 2001", In tel li gen ce and Na ti o nal 
Se cu rity, 19(2), Sum mer 2004, pp. 342-358. 
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же ле и тра же по ли тич ку по др шку оба ве штај них слу жби не го да их 
оне оба ве шта ва ју.30) 

ИС КЉУ ЧИ ВА ЊЕ ОБА ВЕ ШТАЈ НИХ СЛУЖБИ 
ИЗ ПРО ЦЕ СА ДО НО ШЕ ЊА ОД ЛУ КА

Основ на на ме на оба ве штај них слу жби сво ди се на то да до-
но си о ци ма од лу ка омо гу ће бо љи увид и кон тро лу над не по зна тим. 
Оба ве ште ње (оба ве штај но зна ње) се у овом кон тек сту из јед на ча-
ва са уви дом или мо гућ но шћу да се пред у пре ди и сма њи сва ки 
вид не си гур но сти. За др жа ва ње кон тро ле над до га ђа ји ма у спољ ној 
око ли ни, што је пре ма Ро се нау цен трал ни за да так спољ не по ли ти-
ке,31) не мо гу ће је оства ри ти без аде кват не ин фор ми са но сти, тј. оба-
ве ште но сти, ко ја је, из ме ђу оста лог, про дукт си сте мат ског спро-
во ђе ња оба ве штај них ак тив но сти. Из то га сле ди да оба ве штај ну 
де лат ност мо же мо по сма тра ти као вр сту “па мет не мо ћи”32) ко ја до-
но си о ци ма од лу ка обез бе ђу је не са мо сти ца ње уви да у не по зна то, 
из бор оп ци ја и мо гућ ност кон тро ле над тре нут ном си ту а ци јом, већ 
и кре и ра ње бу ду ћих до га ђа ја. Ме ђу тим, на су прот ста ву да оба ве-
штај не ак тив но сти пред ста вља ју вр сту мо ћи по сто је ми шље ња ко-
ја твр де су прот но, тј. да се оне не мо гу сма тра ти за себ ним еле мен-
том др жав не мо ћи већ сред ством за усме ра ва ње ње не упо тре бе.33) 

Ука зу ју ћи на зна чај од но са из ме ђу кре а то ра по ли ти ке и 
оба ве штај них слу жби у про це су до но ше ња од лу ка про фе сор Ха-
ри Рен сом на гла ша ва: “Ни шта ни је ва жни је у про це су до но ше ња 
на ци о нал них од лу ка од од но са из ме ђу оба ве штај них аген ци ја и 
по ли ти ке или, у ши рем сми слу, из ме ђу оба ве ште ња и ак ци је.”34) 
Та ко ђе, пре ци зи ра ју ћи уло гу оба ве штај них слу жби у кре и ра њу 
на ци о нал не по ли ти ке Хен ри Ки ни џер пред кон гре сом САД из ја-
вљу је: “Сва ко ко је за о ку пљен на ци о нал ном по ли ти ком мо ра би ти 
за ин те ре со ван и уве рен да оба ве штај на де лат ност во ди, а не пра ти 

30) Hul nick, Art hur S., “What's wrong with the In tel li gen ce Cycle”, In tel li gen ce and Na ti o nal 
Se cu rity, 27(1), 2012, рр. 959-979.

31) Ro se nau, Ja mes, The Sci en ti fic Study of Fo re ign Po licy, Free Press, New York/Col li er-Mac-
mil lan, Lon don, 1971, p. 37. 

32) Тер мин “па мет на моћ” пр ви пут у упо тре бу уво ди Џо зеф Нај у књи зи Бу дућ ност мо ћи. 
Ви де ти: Naj S. Džo zef., Bu duć nost mo ći, Ar hi pe lag, Be o grad, 2012.

33) Her man Mic hael, (2008). In tel li gen ce Po wer in Pe a ce and War, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
The Royal In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs, 2008.

34) Ran som Н. Ha rry, The In tel li gen ce Esta blis hment. Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
MA, 1971, р. 3.
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на ци о нал ну по ли ти ку.”35) Из на ве де ног би се мо гао из ве сти за кљу-
чак да цен трал на уло га у кре и ра њу на ци о нал не по ли ти ке при па да 
оба ве штај ним слу жба ма. Та кав за кљу чак је по гре шан. 

Иако је о ре ла ци ја ма из ме ђу по ли тич ких од лу чи ла ца и оба-
ве штај них слу жби на пи са но ве о ма ма ло, из ме мо а ра по ли тич ких 
ли де ра, ви со ких по ли тич ких де лат ни ка и ру ко во ди ла ца оба ве штај-
них слу жби мо гу ће је из ве сти од ре ђе не за кључ ке ко ји опо вр га ва ју 
на во де Хен ри ја Ки син џе ра. На и ме, упра во је он, као са вет ник за 
на ци о нал ну без бед ност у ад ми ни стра ци ји три аме рич ка пред сед-
ни ка, све сно ис кљу чи вао оба ве штај не слу жбе из про це са до но-
ше ња од лу ка зах те ва ју ћи да му се при ку пље не ин фор ма ци је до-
ста вља ју у “си ро вом” ста њу ка ко би их сам про ве ра вао, из во дио 
за кључ ке и са њи ма упо зна вао пред сед ни ке. Ова ква си ту а ци ја се 
по на вља и са Збиг ње вом Бже жин ским. Њих дво ји ца су чи ни ли све 
на по ре да ру ко во ди о це слу жби др же што да ље од пред сед ни ка, при 
че му их оба ве штај ни про из во ди уоп ште ни су ин те ре со ва ли.36) 

О од но су кре а то ра по ли ти ке пре ма сво јим оба ве штај ним 
слу жба ма го во ре и сле де ћи при ме ри: Не мач ки кан це лар Ото фон 
Би змарк у сво јим ме мо а ри ма пи ше да ни ка да ни је ве ро вао сво јим 
оба ве штај ци ма за то што су ве ћи ну вре ме на тро ши ли на из ми шља-
ње исто ри је, тру де ћи се да по твр де сво ју не за ме њи вост и до ка жу 
да до де ље ни им но вац ни је по тро шен уза луд.37) Хајнц Фелф, при-
пад ник на ци стич ке слу жбе без бед но сти и не мач ке оба ве штај не 
слу жбе БНД, о од но су свог ру ко вод ства пре ма из ве шта ји ма ко ји 
су се ра зи ла зи ли са њи хо вим пре ду бе ђе њем у ме мо а ри ма на во ди: 
“Ка да су сти за ле за бри ња ва ју ће ин фор ма ци је, ру ко вод ство – Хи-
млер, Ри бен троп и Хи тлер – јед но став но им ни су ве ро ва ли и ни су 
их при хва та ли озбиљ но. Ве ро ва ли су са мо у оно што се по кла па ло 
са њи хо вом ра ни је са ста вље ном сли ком. Ин фор ма ци ја ко ја се раз-
ли ко ва ла од ње од ба ци ва на је као не тач на или дез ин фор ма ци ја”.38) 
Хи тлер, ко ји је дик ти рао и стра те гиј ски и так тич ки рас по ред не мач-

35) US Con gress, No mi na tion of He nry A. Ki sin ger, Was hing ton, D.C. US Go vern ment Prin ting 
of fi ce, 1973, p. 529.

36) Ова кав про блем је при су тан и ка да је реч о од но су ру ко во ди ла ца оба ве штај них слу жби 
пре ма про из во ди ма сво јих ана ли ти ча ра. Та кав при мер на во ди ана ли ти чар ЦИА ко ји је 
не за до во љан на чи ном на ко ји су му оце њи ва ли рад из ја вио да је ње гов над ре ђе ни Ален 
Да лес имао оби чај да ква ли тет ана ли тич ких до ку ме на та про це њу је у за ви сно сти од њи-
хо ве те жи не. “Он је ме рио њи хо ву те жи ну ру ка ма и до но сио од лу ке, чак и не чи та ју ћи и 
не го во ре ћи шта о то ме ми сли”. Оп шир ни је: Да ни нос Франк, Пов се днев ная жи знь ЦРУ. 
По ли ти че ская ис то рия 19472007, Мо ло дая гвар дия, Мо сква, по гла вље 5.

37) Мле чин, Ле о нид., Ис то рия вне шней раз вед ки. Ка рь е ры и су дь бы, Цен тро по ли граф, Мо-
сква, 2011, стр. 5.

38) Фе ль фе Ха йнц, Ме му а ры раз вед чи ка. По ли ти здат, Мо сква, 1988, стр. 75.
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ке вој ске у Дру гом свет ком ра ту, умео је да пад не у не кон тро ли са ни 
бес ако би му се ње гов штаб су прот ста вио.39) Не ма ју ћи по ве ре ња у 
шпи ју на жу не мач ки кан це лар Хел мут Шмит је то ком “хлад ног ра-
та” ам ба са до ру Де мо крат ске ре пу бли ке Не мач ке Мај клу Ко лу из-
нео сле де ћи пред лог: “Ва ља ло би пре ки ну ти с тим до сад ним шпи-
јун ским при ча ма. (...) Оно што је бит но иона ко се зна. (...) Це ли 
тај на пор је не по тре бан и за пра во слу жи са мо то ме да се те слу жбе 
пра ве ва жним, да до ка жу оправ да ност сво га по сто ја ња и да са чу-
ва ју сво ја фи нан сиј ска сред ства”.40)

У ар хи ви ма КГБ ле жи де ло ка пе та на ру ске жан дар ме ри је, 
пи са но ру ком 1915. го ди не, ко је се на кон опи са си ту а ци је у опо-
зи ци о ним кру го ви ма и стра те ги је њи хо вог де ло ва ња за вр ша ва за-
кључ ком са др жа ним у јед ној ре че ни ци: “Сна га спо соб на да сме ни 
по ли тич ку власт у Ру си ји већ по сто ји”.41) Цар ски ре жим, ако га је 
уоп ште не ко и про чи тао, ни је при хва тио упо зо ре ње; Ге не рал Фи-
лип Ива но вич Го ли ков је три ме се ца пре по чет ка Дру гог свет ског 
ра та пред ста вио оп ши ран до ку мент ко ји је не про ве ре но све до чио 
о при пре ма ма Не мач ке за на пад на СССР, на по ми њу ћи да: “Ве ћи на 
аген тур них по да та ка, ко ји се од но се на мо гућ ност ра та с СССР-ом 
про ле ћа 1941. го ди не, по ти че из ан гло-аме рич ких из во ра, чи ји је 
тре нут ни за да так, без сум ње, по ку шај на ру ша ва ња од но са из ме ђу 
СССР и Не мач ке... Гла си не и до ку мен та ко ја го во ре о не из бе жном 
ра ту про тив СССР нео п ход но је оце ни ти као ен гле ску дез ин фор-
ма ци ју и, мо гу ће, не мач ке оба ве штај не слу жбе.”42) Два де сет го ди на 
ка сни је на пи та ње исто ри ча ра – за што је у ин фор ма ци ји на пра вљен 
за кљу чак ко ји је не ги рао ве ро ват ност оства ри ва ња из ло же них Хи-
тле ро вих пла но ва и да ли је Го ли ков ве ро вао чи ње ни ца ма или не, 
он је од го во рио кон тра пи та њем – “Да ли сте ви зна ли Ста љи на? 
Ја сам му био пот чи ње ни и бо јао сам га се. Он је био ми шље ња 
да Не мач ка, док не за вр ши рат са Ен гле ском, на нас не ће на па сти. 
Ми смо, зна ју ћи ње гов ка рак тер, сво јим за кључ ци ма по ди ла зи ли 
ње го вој тач ки ви ђе ња.”43) Као по твр да то ме Фи лип Нај тли, пи шу ћи 
о Ста љи ну, на во ди: “Со вјет ски ли дер мо же да по слу жи као уџ бе-
нич ки при мер две вр сте бо ле сти ко је за хва та ју прак тич но све оне 

39) Hjuz –Vil son Džon, Gre ške i za ta ška va nja voj no o ba ve štaj nih slu žbi, Al bion Bo oks, Be o grad, 
2013, стр. 11.

40) Wolf, Mar kus, Čo vjek bez li ca. Šef špi ju na u taj nom ra tu (S ne mač kog pre veo To mi slav Ja-
kić), Gol den mar ke ting/Teh nič ka knji ga, Za greb, 2004, стр. 307.

41) Боб ков, Фи липп, Как го то ви ли пре да те лей, Эк смо Ал го ритм, Мо сква, 2011, стр. 209.

42) Мле чин, Л., оп. цит., стр. 65.

43) Ибид. 
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ко ји се пре ви ше осла ња ју на шпи ју на жу. Он је ве ро вао у то да је 
ин фор ма ци ја до би је на тај но увек вред ни ја не го ин фор ма ци ја до-
би је на из отво ре них из во ра. А у слу ча ју ако се по ка же да тај на 
ин фор ма ци ја про ти ву реч ни ње го вим оце на ма он би је од ба ци вао, 
сма тра ју ћи је ла жном, про во ка ци јом или за ве ром”.44) Слич на си-
ту а ци ја се по на вља и ка да је Гор ба чов у пи та њу. Он је иг но ри сао 
алар мант не спољ но по ли тич ке и уну тар по ли тич ке ин фор ма ци је 
ко је је до ста вљао КГБ СССР, јер су га за ма ра ле “глу пе ве сти” ко је 
до но си ова слу жба.45) 

Жак Пом пи ду је фран цу ске оба ве штај не слу жбе сма трао 
“збо ри штем пи ја них ин те лек ту а ла ца – не срећ ни ка”,46) док је ге не-
рал Де Гол пре ма њи ма јав но ис ка зи вао пре зир.47) 

Пре ми јер и пред сед ник САД Ха ри Сим сон и Хер берт Ху вер 
де ли ли су ми шље ње да је оба ве штај ни рад “пр љав по сао”, не до-
сто јан аме рич ке де мо кра ти је и исто вре ме но опа сан по њу. Та кав 
од нос де ли мич но об ја шња ва за што су САД за ка сни ле са из град-
њом са вре ме ног оба ве штај ног апа ра та.48) Ву дро Вил сон та ко ђе 
ни је ве ро вао шпи ју ни ма,49) као што ни Ру звелт ни је ве ро вао ОСС 
(Упра ва стра те гиј ских слу жби – пре те ча ЦИА) и ФБИ.50) Због то га 
се ко ри стио услу га ма ужег кру га при ја те ља из ре до ва ди пло ма та и 
нео фи ци јел них ли ца ко ји су га не по сред но оба ве шта ва ли о на ме-
ра ма пред сед ни ка стра них др жа ва.51) Тра ди ци ју иг но ри са ња оба-
ве штај них про из во да и пре зи ра ња оба ве штај них слу жби сле де и 
дру ги аме рич ки пред сед ни ци – Џон сон, Ник сон, Форд, Кар тер и 
Клин тон.52) 

За јед ни чи име ни лац свих на ве де них при ме ра нај јед но став-
ни је би мо гао би ти из ра жен ре чи ма про фе со ра Рен со ма: “Има ти 
ви со ко ква ли те тан оба ве штај ни про из вод је, на рав но, сјај но, али 

44) Ша ва ев А. Г., Ле ка рев, С. В., Раз вед ка и кон тр ра звед ка. Фраг мен ты ми ро во го опы та и 
те о рии, Из да те ль ская груп па «БДЦ-пресс», Мо сква, 2003, стр. 12.

45) Хло бу стов Олег, КГБ СССР 19541991: Та й на ги бе ли Ве ли кой дер жа вы. (Ар хив ска гра-
ђа), “Аква-Терм”, Мо сква, 2011, стр. 419-420.

46) Мел ник, Кон стан тин, Со вре мен ная раз вед ка и шпи о наж, Ри пол кла сик, Мо сква, 2009, 
стр. 462. 

47) Ибид, стр. 20. 

48) Да ни нос, Ф., оп. цит., по гла вље 1.

49) Ибид. 

50) Ви де ти: Су до пла тов П.А. Спе цо пе ра ции. Лу бян ка и Кре мль 19301950 го ды, Ол ма-
Пресс, Мо сква, 1997.

51) Да ни нос, Ф., оп. цит.

52) Ве й нер, Т., оп. цит., стр. 13. 
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ако по тро шач у ње га не ве ру је, ако ни сте у ста њу да га “про да те”, 
ни је тре ба ло ни да га при ку пља те, про це њу је те и под но си те”.53) 
Ме ђу тим, у ци љу раз ја шња ва ња ком пли ко ва них од но са из ме ђу 
кре а то ра од лу ка и оба ве штај них слу жби нео п ход но је по тра жи ти 
од го вор на два кључ на пи та ња ко ја се ди рект но ти чу тих од но са 
– пр во, шта по ли тич ки од лу чи о ци оче ку ју од оба ве штај ног про-
из во да, и дру го, ка ко се до но се по ли тич ке од лу ке? Из не знат ног 
бро ја ра до ва ко ји ис тра жу ју од нос по ли тич ких де лат ни ка пре ма 
оба ве штај ним слу жба ма мо гу ће је из ву ћи за кљу чак о по сто ја њу 
два ам би ва лент на при сту па: пр ви, пре ма ко ме су оба ве штај не слу-
жбе и оба ве штај ни про из во ди ко ри сни за уве ћа ње зна ња и про ве ру 
ин фор ма ци ја ко ји ма вла да ју, до би је них пу тем дру гих ка на ла (ми-
ни ста ра, ди пло ма та, иза сла ни ка, ми си ја итд.); и дру ги, из ко га се 
ви ди да по ли тич ки де лат ни ци је дин стве ни из вор истин ских зна ња 
и пра вил них су до ва нео п ход них за ре ша ва ње по ли тич ких про бле-
ма пре све га ви де у прак тич ном ис ку ству а не оба ве штај ним про-
из во ди ма. Са гла сно то ме, по бор ни ци овог гле ди шта су уве ре ња 
да прак тич но ис ку ство раз ви ја спо соб ност “осе ћа ња про бле ма”, 
те да са мо “ше сто чу ло” мо же од стра ни ти све сум ње при ре ша ва-
њу сло же них про бле ма спољ не по ли ти ке и по мо ћи у про на ла же њу 
нај е фек тив ни јих пу те ва де ло ва ња.54) Да кле, оба ве штај на слу жба је 
ду жна да до ста вља ин фор ма ци је, а из у ча ва ње мо гућ но сти ко је се 
отва ра ју пред по ли ти ком је по ли тич ка функ ци ја. 

Ка да је реч о про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка нео п-
ход но је на гла си ти да се он раз ли ку је од про це са до но ше ња дру гих 
ти по ва од лу ка у сле де ћем: пр во, раз ли чи то сти ма у по гле ду ци ље-
ва; дру го, про це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка увек при су ству ју 
кон ку рент ске гру пе раз ли чи тих ци ље ва и ин те ре са; и тре ће, сви 
уче сни ци про це са вла да ју од ре ђе ним сте пе ном по ли тич ке вла сти 
и ути ца ја.55) У та квим окол но сти ма кре а то ри од лу ка су ду жни да у 
том про це су из ми ре кон фликт не ин те ре се стра на за ин те ре со ва них 
за од лу ку, од ко јих је јед на увек оба ве штај на слу жба. У ана ли тич-
ком сми слу, пре ма Штај ну и Тан те ру, сам про цес до но ше ња од лу ка 
об у хва та пет фа за: 1) ди јаг но сти фи ко ва ње си ту а ци је; 2) тра же ње 
ин фор ма ци ја (у ци љу сни жа ва ња нео д ре ђе но сти); 3) по нов но раз-
ма тра ње (из ме на пр во бит них оце на на осно ву но вих ин фор ма ци-
ја); 4) за вр шно оце њи ва ње (од ре ђи ва ње и ска ли ра ње вред но сти и 

53) Ran som H.H., Cen tral In tel li gen ce and Na ti o nal Se cu rity, Har vard Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, MA.. 1958, р. 53. 

54) Hlsman Ro ger, Stra te gic In tel li gen ce and Na ti o nal de ci si ons, Glen coe, 1956, ch. 3.

55) Hils man R. To Mo ve a Na tion: The po li tics of fo re ign po licy in the ad mi ni stra tion of John F. 
Ken nedy, Do u ble day, Gar den City, N.Y., 1967, стр. 547. 
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упо ре ђи ва ње мо гу ћих ал тер на ти ва); и 5) из бор јед не од оп ци ја.56) 
По ред то га што ак тив но уче ству ју у пр ве две фа зе, ин те рес оба ве-
штај них слу жби је да уче ству ју у свим фа за ма до но ше ња од лу ка с 
об зи ром да оне увек и њих по га ђа ју. Али, као што не ма га ран ци ја да 
ће по у зда ни оба ве штај ни по да ци про из ве сти до бар про из вод, та ко 
не по сто је ни га ран ци је да ће до бар ана ли тич ки про из вод ути ца ти 
на из бор крај ње од лу ке. То у мно го ме за ви си од лич но сти кре а то ра 
по ли ти ке и при сту па до но ше њу од лу ка, ко ји мо же би ти - ана ли-
тич ки, ин ту и тив ни или мо ти ва ци о ни (при че му по јам “при ступ” 
у овом кон тек сту исто вре ме но под ра зу ме ва те о риј ску па ра диг му 
и стра те ги ју до но ше ња од лу ка).57) Сва ки од на ве де них при сту па 
има сво је спе ци фич но сти и раз ло ге ко ји на ме ћу укљу чи ва ње или 
ис кљу чи ва ње оба ве штај них слу жби из про це са до но ше ња од лу ка 
без об зи ра на ква ли тет про из во да ко ји “про да ју”. У сва ком слу ча-
ју, бли скост од но са из ме ђу ру ко во ди ла ца оба ве штај них слу жби и 
кре а то ра од лу ка од кључ ног je зна ча ја за “про да ју” оба ве штај ног 
про из во да и ефек тив ност оба ве штај них слу жби. Ко ли ко од но си 
тре ба да бу ду бли ски пи та ње је око ко јег ће спо ро ви тра ја ти док 
оба ве штај не слу жбе бу ду по сто ја ле. 

ЗАКЉУЧАК

Исто ри ја не дво сми ле но све до чи да су у кре и ра њу и ре а ли за-
ци ји све у куп не др жав не по ли ти ке оба ве штај не слу жбе од у век би-
ле ва жан и мо ћан фак тор. Ме ђу тим, исто ри ја та ко ђе све до чи да су 
број ни оба ве штај ни не су пе си, гре шке и про ма ша ји за по сле ди цу 
има ли по ли тич ке не у спе хе, ра то ве, људ ске жр тве и ма те ри јал на ра-
за ра ња.58) По ка за ло се да су у ду гом ни зу по зна тих оба ве штај них 
не у спе ха кри тич не гре шке би ле усло вље не ква ли те том при ку пље-
них по да та ка, ком пе тен ци ја ма или на ме ра ма ана ли ти ча ра ко ји су 
из њих из во ди ли за кључ ке и по ве зи ва ли “ре фе рент не тач ке” и, ни-
шта ма ње, не спо соб но сти по ли тич ких од лу чи ла ца, као на ру чи ла-
ца и крај њих ко ри сни ка оба ве штај ног про из во да, да спе ци фи ку ју 

56) Ви де ти: Stein Ј, Tan te R., Ra ti o nal De ci sionma king: Israel’s Se cu rity Cho i ces, 1967, Ohio 
Sta te Uni ver sity Press, Co lum bus, 1980, стр. 23-65

57) Оп шир ни је: Far nham, B., Ro o svelt and Mu nich Cri sis: A Study of Po li ti cal De ci sion Ma king, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, NJ., 1997, стр. 265.

58) Ја пан ски на пад на Перл Хар бор, не мач ки на пад на СССР, Ви јет нам ски рат, Ко реј ски 
рат, Јом-ки пур ски рат, Ин диј ско-па ки стан ски рат, про из вод ња атом ске бом бе од стра не 
СССР, про из вод ња ин диј ске атом ске бом бе, пад Иран ског ша ха, пад Бер лин ског зи да, 
рас пад СССР, те ро ри стич ки на пад Ал Ка и де на САД, итд., са мо су не ки од при ме ра не-
у спе ха оба ве штај них слу жби у по гле ду пред ви ђа ња и упо зо ра ва ња. 



Веселин Конатар, Љубиша Деспотовић УЗРОЦИ ОБАВЕШТАЈНИХ ...

67

зах те ве (усме ре ис тра жи ва ње) или ис ко ри сте до би је ни ана ли тич ки 
про дукт. 

Оба ве штај не ак тив но сти про ис ти чу из др жав не по ли ти ке (и 
уса гла ша ва ња са њом) и не мо гу се за по чи ња ти без одо бре ња др-
жав них ор га на ко ји су над ле жни за ње но кре и ра ње и оства ри ва ње. 
Уоча ва ње и де фи ни са ње ис тра жи вач ког пи та ња (про бле ма), оце-
на ње го вог зна ча ја и спе ци фи ко ва ње зах те ва, нео п ход ни су пред у-
сло ви за ауто ри за ци ју сва ке оба ве штај не опе ра ци је и усме ра ва ње 
ре сур са на при ку пља ње аде кват них по да та ка из до ступ них из во-
ра и њи хо ву ана ли тич ку об ра ду. Онај ко ји до но си од лу ке, по ста-
вља пи та ња или тра жи са ве те ини ци ра оба ве штај но ис тра жи ва ње 
(“оба ве штај ни ци клус”), ко је се од ви ја по ме то до ло ги ји ака дем-
ских ис тра жи ва ња (фор му ла ци ја про бле ма; при ку пља ње по да та ка; 
оце њи ва ње, упо ре ђи ва ње и ана ли за по да та ка; из во ђе ње за кљу ча ка 
и њи хо во пред ста вља ње). Али, за раз ли ку од ака дем ског ис тра жи-
ва ња, оба ве штај но ис тра жи ва ње је ду жно да сле ди са мо је дан циљ 
– да бу де од ко ри сти до но си о ци ма од лу ка. 

При ку пља ње по да та ка са мо по се би не пред ста вља су шти ну 
оба ве штај ног ра да, ни ти су та кви “си ро ви” по да ци или ин фор ма-
ци је од ко ри сти док не бу ду под врг ну ти про це су ана ли тич ке об-
ра де, тј. не бу ду оце ње ни, си сте ма ти зо ва ни и уве де ни у кон текст 
оба ве штај ног ис тра жи ва ња ка ко би се из вео од го ва ра ју ћи за кљу-
чак (про из ве ло зна ње). Зна ње се у овом оба ве штај ном кон тек сту 
из јед на ча ва са уви дом у не по зна то, што до при но си сма ње њу не си-
гур но сти при до но ше њу од лу ка и кон тро лу над да том си ту а ци јом. 
У том сми слу се кон тро ла мо же по сма тра ти и као моћ. 

Ева лу а ци ја при ку пље них по да та ка је сло жен про цес ко ји те-
че па ра лел но са про це сом при ку пља ња по да та ка. То зах те ва да се 
сва ки до би је ни по да так про це њу је пре ма сте пе ну по у зда но сти из-
во ра и ва лид но сти са ме ин фор ма ци је. Из тих раз ло га ква ли тет на 
про це на по да та ка зах те ва од го во ре ко ји се од но се на сле де ћа кључ-
на пи та ња: сте пен по у зда но сти из во ра ин фор ма ци је; да ли је из вор 
ин фор ма ци је ра ни је ко ри шћен; сте пен по у зда но сти ин фор ма ци је?; 
и ко ли ко је ин фор ма ци ја ак ту ел на? До објек тив ног утвр ђи ва ња 
сте пе на по у зда но сти по да та ка до ла зи се кроз су бјек ти ван про цес, 
с об зи ром да је ра су ђи ва ње кључ ни део тог про це са, због че га у 
про це су утвр ђи ва ња сте пе на ва лид но сти по да та ка ана ли ти чар узи-
ма у раз ма тра ње ши рок спек тар еле ме на та, пре све га: ком пе тент-
ност из во ра; ква ли тет и це ло ви тост до ста вље них по да та ка; лич не 
ин те ре се из во ра; сте пен под ло жно сти ути ца ју; мо гућ ност тај ног 
ма ни пу ли са ња из во ром; мо гућ ност пре вр бо ва ња из во ра; тач ност 
прет ход них ин фор ма ци ја ко је је из вор да вао; ње го ве ствар не (прак-
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тич не) мо гућ но сти (нпр. да ли је из вор имао при ступ да до ђе до 
ин фор ма ци ја ко је је до ста вио); итд. Те о рет ски, овом про це су би 
тре ба ло под вр ћи сва ки но во при ку пље ни по да так (јер се ни је дан 
по да так не мо же сма тра ти ап со лут но по у зда ним), што је у прак си 
не мо гу ће оства ри ти. Да кле, кључ на од го вор ност у по гле ду из бо ра 
по да та ка и оце ни из во ра ле жи на оба ве штај ном ана ли ти ча ру, тј. 
ефек ту (ути ску) ко ји на ње га оста вља ју из во ри и по да ци на осно ву 
ко јих до но си суд, ства ра сли ку или за кљу чак. 

Про цес из ра де за вр шног оба ве штај ног до ку мен та, од но-
сно ин тер пре та ци ја по да та ка и до но ше ње за кљу ча ка пред ста вља 
ког ни ти ван про цес ко ји се за сни ва на оп штем зна њу, ис ку ству и 
мо рал ном ра су ђи ва њу оба ве штај ног ана ли ти ча ра, а вред ност за-
вр шног ана ли тич ког до ку мен та ни је усло вље на ње го вим оби мом, 
већ мо гућ но сти ма при ме не. Ко ри сност та квог до ку мен та де тер-
ми ни ше низ свој ста ва, ко ја се пре све га од но се на - ак ту ел ност, 
тач ност, це ло ви тост и пра во вре ме ност. Иако се у оба ве штај ној те-
о ри ји и прак си че сто опе ри ше са пој мом “пра во вре ме но”, не по-
сто ји пре ци зно од ре ђе ње шта се под њим тач но под ра зу ме ва, ни ти 
ко ји је то оп ти ма лан вре мен ски оквир ко ји тре ба узе ти у об зир да 
би оба ве штај ни про из вод оства рио оп ти мал но деј ство. Има ју ћи у 
ви ду да са вре ме на по ли тич ка ствар ност на ме ће по тре бу да пре-
о ку па ци је по ли ти ча ра у нај ве ћој ме ри бу ду усме ре не на до но ше-
ње тре нут них и прак тич них од лу ка, пре не го ду го роч них и стра-
те шких, мо же се за кљу чи ти да вре мен ски оквир ко ји под ра зу ме ва 
“пра во вре ме но” оба ве шта ва ње у нај ве ћој ме ри за ви си од хит но сти 
про бле ма и сте пе на по ве ре ња ко ји вла да ју из ме ђу до но си о ца од лу-
ка и оба ве штај них слу жби. На рав но, то увек за ви си и од то га ко је 
ствар ни ко ри сник оба ве штај ног про из во да (пред сед ник, пре ми јер, 
ми ни стар или не ко од њи хо вих са вет ни ка), ко ли ко вре ме на по све-
ћу је ана ли зи про из во да и ко ли ко је у ста њу да га раз у ме, пре не се 
и ис ко ри сти. У сва ком слу ча ју, оба ве ште ње мо ра би ти до ста вље но 
пре не го што се при сту пи до но ше њу од лу ке, јер на кон тог ро ка и 
нај бо љи оба ве штај ни про из во ди мо гу по ста ти бе зна чај ни.

Оба ве штај на аген ци ја у слу жби по ли ти ке и по ли ти за ци ја 
оба ве штај не слу жбе су две су штин ски раз ли чи те ства ри. Оба ве-
штај на слу жба је ду жна да слу жи по ли ти ци, али њи хо ва “по ли-
ти за ци ја”, са уми шља јем или без уми шља ја, пот ко па ва основ не 
по сту ла те оба ве штај ног ра да – објек тив ност и тач ност крај њег 
про из во да, ин те гри тет оба ве штај ног ана ли ти ча ра и кре ди би ли тет 
слу жбе у це ли ни. Етич ки прин цип да исти на и исти ни то ин фор ми-
са ње бу ду из над све га у са вре ме ним усло ви ма све ви ше за ме њу је 
тен ден ци ја да се по др же већ до не те по ли тич ке од лу ке и одр жа ва 
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са мо по у зда ње њи хо вих до но си ла ца, од но сно оба ве штај не аген ци-
је све ви ше по сма тра ју као “улич ни сту бо ви за под у пи ра ње, уме-
сто осве тља ва ње”. 

На кра ју, има ју ћи у ви ду при ро ду и ди на ми ку са вре ме них 
без бед но сних прет њи, огром ну ко ли чи ну отво ре но цир ку ли ра ју-
ћих по да та ка из ко јих је ве о ма те шко из дво ји ти ко ри сне, по ја ча-
ну по тре бу за тај ним и не рет ко не по у зда ним из во ри ма (аген ти ма), 
оба ве штај не ана ли ти ча ре ко ји ће све ма ње вре ме на има ти за те-
мељ не ана ли зе, а све ве ћи број стре сних си ту а ци ја и по ли тич ких 
при ти са ка, те по тре бу да до но си о ци од лу ка бу ду оба ве шта ва ни у 
ре ал ном вре ме ну, до дат ни су еле мен ти ко ји ће ути ца ти на успех 
ми си је оба ве штај них слу жби. 
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Veselin Konatar, Ljubisa Despotovic

CAUSES OF INTELLIGENCE FAILURE 
AND POLITICIZATION OF THE 

INTELLIGENCE AGENCIES' WORK

Resume
Some of politicians and historians claim that there is no any use 

of the intelligence services, that they are expensive, disloyal, don’t have 
real influence on their country’s policies, make picture of the world in a 
distorted light, fear policymakers by inventing enemies and staged events, 
undermine democratic values, that as bureaucratic organizations are 
more preoccupied with their own survival and maintain the privileged 
status than genuine concern for the performance of assigned tasks, 
incompetent to deal with modern security challenges, risks and threats 
, etc. For its part, the intelligence services are powerless against such 
slander, considering the nature of their activities does not allow public 
debate, why their successes remain hidden in the shadow of failure, 
not often followed by the catastrophic victims, material damage, the 
reputation of your home country or diplomatic relations. Therefore, 
besides the question of cui bono (who has benefits?), more and more 
often the question arises  have you ever used any? Starting from 
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the character of contemporary security threats and the fact that all 
future intelligence failures in terms of human casualties and material 
destruction will be more difficult and more expensive the work will point 
out some of the causes of that condition intelligence failures mistakes 
and failures, in order to understand why, despite highly educated staff, 
application of modern scientific research methods and technological 
means intelligence services experienced failures. intelligence agency 
in the service of politics and politicization of intelligence services are 
two essentially different things. Intelligence is obliged to serve policy 
but their ‘politicization’, with intent or without it, undermines the basic 
principles of intelligence work  objectivity and accuracy of the final 
product, integrity and intelligence analysts, credibility and service 
as a whole. The ethical principle that truth and truthful information 
are above all in modern conditions increasingly replaces tendency to 
support the political decisions that have already been made and to 
maintain the confidence of their decision apropo ntelligence agencies 
are increasingly viewed as a ‘street poles for support, instead of lighting’. 
Finally, forasmuch the nature and dynamics of modern security threats, 
a tremendous amount of openly circulating data from which it is very 
difficult to extract useful ones, increased need for secret and often 
unreliable sources (agents), intelligence analysts who will have less and 
less time for the underlying analysis, an increasing number of stressful 
situations and political pressure and the need for decision makers to 
be informed in real time, are additional elements that will influence the 
success of the mission of the intelligence services.
Keywords: intelligence services, decisionmakers, intelligence analysis, intel

ligence product, intelligence failures.

* Овај рад је примљен 22. октобра 2015. године, а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 10. новембра 2015. године.
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ПОШТОВАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Сажетак
Мно ге ак ту ел не де ба те на те му људ ских пра ва на ла зе се у 

окви ру мо дер них иза зо ва и окол но сти, на ро чи то у сек то ру без бед
но сти. То ком два де се тог ве ка, ин сти ту ци о нал на зло у по тре ба мо
ћи угро зи ла је мно ге мо рал не пер спек ти ве, из ме ђу оста лог и ону 
ко ја се ти че по што ва ња људ ских пра ва. Људ ска пра ва у том сми
слу не тре ба по сма тра ти као се кун дар ни фе но мен, већ као есен
ци ју ор га ни за ци о не и кул тур не по став ке да на шњег све та. Бор ба 
про тив те ро ри зма је до не ла но ве иза зо ве и но ве при ти ске за број
не вла де. По ли ти ке и ме то де ко је се у овој бор би ко ри сте, мно ги 
ауто ри ка рак те ри шу као не мо рал не и кон трапро дук тив не. На
ци о нал на без бед ност је је дан од нај ва жни јих прин ци па за др жа ве 
и гра ђа не, али ње ни до ме ти не сме ју угро зи ти дру ге по ли тич ке, 
дру штве не и мо рал не вред но сти.
Кључ не ре чи: људ ска пра ва, без бед ност, оба ве штај не слу жбе, без бед

но сни иза зо ви
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УВОД

Го во ре ћи о људ ским пра ви ма да нас, чи ни се да се че шће по-
ку ша ва изо ло ва ти јед но пра во и оно оце њи ва ти или про те жи ра ти 
кроз нор ме или ме ђу на род не рас пра ве, док це ли на свих ових вред-
но сти оста је не схва ће на или до вољ но не са гле да на. Иако је “на кон 
кра ја Дру гог свет ског ра та па жња о пи та њи ма људ ских пра ва ра сла 
и опа да ла, да би се по но во по ди гла”1), пи та ња етич но сти, мо рал но-
сти, ху ма но сти, од ре ђе не ко ре не има ју још у ра до ви ма ис так ну тих 
фи ло зо фа 17. и 18. ве ка. Пр ви озбиљ ни ји дру штве ни по кре ти ко-
ји су се ба ви ли пи та њи ма људ ских пра ва, а ства ра ли су се сре ди-
ном 20. ве ка, би ли су ви ђе ни као ком пе ти ци ја по љу на ци о нал не 
без бед но сти. На про мо ви са ње људ ских пра ва ду го је гле да но као 
на сво је вр стан “лук суз”, ко ји мо же би ти при ма мљив он да ка да је 
ди пло ма ти ја на за до во ља ва ју ћем ни воу, а на ци о нал на без бед ност 
ни је угро же на.2) Сти че се ути сак да су пи та ња људ ских пра ва чак 
и да нас под ре ђе на без бед но сној про бле ма ти ци. Мно ге рас пра ве о 
пи та њи ма људ ских пра ва ко је се да нас во де, ни су и не мо гу би ти 
ли ше не са вре ме них окол но сти и иза зо ва; та ко се “бит ка” о ин те ре-
си ма, за шти ти и гло бал ним про бле ми ма во ди и на по љу очу ва ња 
ко лек тив не без бед но сти и по што ва њу људ ских пра ва, још кон крет-
ни је – оба вља њу оба ве штај не де лат но сти као јед не од кру ци јал них 
за без бед ност за јед ни ца и етич но сти по је ди них ме то да ко је се у те 
свр хе ко ри сте.

Ка ко би се ови иза зо ви и ди ле ме раз у ме ли, по треб но је, пре 
све га пре по зна ти основ не прав це у схва та њу етич но сти, ка ко би 
мо гли са гле да ти укуп ну ра ван иза зо ва ко ји се пред гло бал но дру-
штво по ста вља ју, са аспек та па ра диг ме мо гу ће исто вре ме не за-
шти те и угро жа ва ња људ ских пра ва. Три су прав ца, шко ле ми шље-
ња у ети ци, кроз ко је се мо гу са гле да ти и ди ле ме и по на ша ња оних 
ко ји кон крет но де лу ју, у овом слу ча ју на по љу без бед но сти, а ко је 
ана ли зи ра ју еле мен те про це са и при ро де до но ше ња од лу ка – ка-
рак тер, зна че ње и ис ход. 

Кон се квен ци ја ли зам, као јед на од шко ла ми шље ња, ис ти че 
да је де ло “мо рал но нај ви ше у за ви сно сти од по сле ди ца чи ње ња 

1) Gi deon Sjo berg, Eli za beth A. Gill, Nor ma Wil li ams, “A So ci o logy of Hu man Rights”, So cial 
pro blems, Vol. 48, No. 1, 2001, str. 11.

2) Ши ре ви де ти: Wil li am W. Bur ke, “Hu man Rights and Na ti o nal Se cu rity: The Stra te gic Cor-
re la tion”, Har vard Hu man Rights Jo ur nal, Vol. 17, 2004. 
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или мо ти ва”.3) Фо кус је на ре зул та ти ма де ло ва ња, док су ме то де у 
дру гом пла ну. Мо рал ност се, у овом слу ча ју ме ри ко ри сно шћу ко ја 
на кра ју де ло ва ња про из и ла зи, чи ме сам чин не мо ра би ти ети чан 
и при хва тљив. У том сми слу, мо же се ре ћи да би ме то де оба ве штај-
ног де ло ва ња би ле у пот пу но сти при хва тљи ве, уко ли ко је њи хов 
ре зул тат по сти за ње и очу ва ње вред но сти ка ква је на ци о нал на без-
бед ност.

Су прот ност на ве де ном прав цу је сте де он то ло ги ја, шко-
ла ко ју је за сту пао Ема ну ел Кант, а по ко јој је зна че ње, де ло ва ње 
вред ни је и ва жни је од ис хо да. Де он то ло ги ја ис ти че да уни вер зал-
не ду жно сти, по пут вред но ва ња и за шти те људ ских пра ва ни ка да 
не сме ју би ти угро же ни без об зи ра на ре зул та те ко ји не ким ак ти-
ма мо гу би ти по стиг ну ти. При ме на ова квог ста ва “без об зи ра на 
ути цај на на ци о нал ну без бед ност, не ке ме то де при ку пља ња оба ве-
штај них по да та ка ни ка да не би оправ да ла”.4)

Вир ту ел на ети ка, као тре ћи пра вац ко ји ов де ис ти че мо, по-
чи ва на ра до ви ма Ари сто те ла, а “окре ну та” је ква ли те ту жи во та 
и лич но сти, ка јој тре ба те жи ти. Сре ћа, за до вољ ство, до бро та, ка-
рак те ри сти ке су ко је ова шко ла ми шље ња ис ти че као кру ци јал не 
за по ста вља ње етич ких прин ци па. Вир ту ел на ети ка по др жа ва по-
све ће ност оп штем до бру, а ко је до зво ља ва пот пу ни раз вој ху ма-
но сти.5)

За сам по јам људ ских пра ва по сто ји не ко ли ко де фи ни ци ја 
ко је су оп ште при хва ће не. Аутор Mic hael Ig na ti eff сфе ру људ ских 
пра ва по сма тра као ка па ци тет сва ког по је дин ца да по стиг не ра ци-
о нал не ин те ре се, али у окви ри ма ре ли ги о зних и кул ту ро ло шких 
ве ро ва ња по ко ји ма жи ви.

Ин сти ту ци о на ли за ци ја про бле ма ти ке људ ских пра ва пре вас-
ход но се вр ши из раз ло га што се на тај на чин чи ни по зи тив но прав-
ни ефе кат на ка па ци те те др жа ве да се са овим иза зо ви ма су о ча ва ју 
и ре ша ва ју их, као и из раз ло га што се на тај на чин свим гра ђа ни ма 
га ран ту ју јед на ка пра ва и трет ман. 

По је ди ни ауто ри ко ји се ба ве про бле ма ти ком етич но сти ме-
то да оба ве штај ног ра да, сма тра ју да би се упра во овим прав цем 
тре ба ло во ди ти у до но ше њу од лу ка у слу жби на ци о нал не без бед-
но сти и ње не за шти те. Оба ве штај не слу жбе тре ба ле би се во ди ти 

3) E. N. Zal ta, “Con se qu en ti a lism”, Stan ford Encyclo pe dia: www.pla to.stan ford.edu/en tri es/
con se qu en ti a lism/, при сту пље но 12. 08. 2015.

4) Исто.

5) Ши ре ви де ти: Ma nuel Ve la squ ez, Cla i re An dre, Tho mas Shanks, Mic hael J. Meyer, “Et hics 
and Vir tue”, Is su es in Et hics, 1/3, 1999. 
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оп ште при хва ће ним мо рал ним вред но сти ма, у ком слу ча ју ни ме то-
де ни ре зул та ти не би тре ба ли би ти у су прот но сти са мо рал но шћу 
и шти ће ним вред но сти ма.

БЕЗ БЕД НО СНИ ИЗА ЗО ВИ И ИМ ПЛИКАЦИЈЕ 
НА ОЧУ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ ПРАВA

По ста вља ње људ ских пра ва у сам врх ме ђу на род не по ли ти ке 
и дру штве них пи та ња, у ве ли кој ме ри је ре зул тат су о ча ва ња на ци ја 
са на ци стич ким Хо ло ка у стом. Оно што да нас мно ги ауто ри ис ти-
чу је сте да ге но цид, по ли тич ка тор ту ра, кр ше ње људ ских пра ва и 
мно ги дру ги дру штве ни фе но ме ни мо ра ју, без раз ли ке има ти ур-
ген тан и јед нак трет ман, без об зи ра на за јед ни цу у ко јој се од и гра-
ва ју.6) То ком 20-ог ве ка, мно ге мо рал не пер спек ти ве до во ђе не су у 
пи та ње зло у по тре бом ин сти ту ци ја и по лу га мо ћи. Људ ска пра ва 
не тре ба ју би ти епи фе но мен, већ су шти на ор га ни за ци о не и кул-
ту ро ло шке по став ке са вре ме ног све та. На кон, чи ни се све оп ште 
са гла сно сти о ну жно сти до но ше ња и по што ва ња над на ци о нал ног 
и ме ђу нор ма ти ва ма јед ног од при о ри тет них до ку ме на та, ка ква је 
Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма, да нас се до шло до 
тач ке где се пре и спи ту је вред ност и ста бил ност основ них људ ских 
пра ва и њи хо ва ва жност у од но су на дру га, не ма ње ва жна пи та ња, 
у овом слу ча ју по пут на ци о нал не без бед но сти и ње ног оства ри ва-
ња. Чи ни се да се до шло до тач ке да ова два кључ на сту ба сва ке др-
жа ве до ла зе у ко ли зи ју и ка ко то да оства ри ва ње по жељ ног ни воа 
без бед но сти др жа ве че сто мо ра под ра зу ме ва ти ме ре ко је ума њу ју 
и за ко ни ма га ран то ва на људ ска пра ва и сло бо де? “Кр ше ње људ-
ских пра ва” из раз је ко ји је че сто у упо тре би у са вре ме ним те о риј-
ским, али и дру штве но-по ли тич ким и прав ним по ле ми ка ма. Ка ко 
ова по ја ва и из раз не би би ли зло у по тре бље ни по треб но је са гле-
да ти “кри те ри ју ме” ко ји оце њу ју озбиљ ност по ја ве угро жа ва ња, а 
ко ји се огле да ју у при ро ди пра ва ко ја су ус кра ће на, ин тен зи те ту 
на си ља, ста ту су жр тве/жр та ва, као и по сле ди ца ма ко је на ста ју. Као 
сво је вр сно “пра ви ло” по ста вио се за кљу чак про и за шао из број них 
ме ђу на род них де ба та и ис ку ста ва, а ко ји ука зу је да “рас про стра-
ње ност” или “си сте ма тич ност” ни су нај ва жни је по ја ве ко је би ука-
зи ва ле на озбиљ но кр ше ње људ ских пра ва. “Ме ђу на род на прак са 
ти пич но је на ста но ви шту да угро жа ва ња ко ја под ра зу ме ва ју чак и 

6) Ши ре ви де ти: Gi deon Sjo berg, Eli za beth A. Gill, Nor ma Wil li ams, “A So ci o logy of Hu man 
Rights”, So cial pro blems, Vol. 48, No. 1, 2001, str. 112.
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ин ди ви ду ал ну кри вич ну од го вор ност, на ин тер на ци о нал ном ни воу 
тре ба ју пред ста вља ти озби љан про блем”.7)

На кон те ро ри стич ких на па да 11. 09. 2001. у САД, овај без-
бед но сни про блем по стао је при мат ме ђу на род них од но са, ка ко 
по ли тич ких, та ко и вој них и оба ве штај них. Бор ба про тив те ро ри-
зма по че ла је да вр ши сна жан при ти сак на вла де мно гих зе ма ља. 
По ли ти ке, ме ре, ме то де ко је се ко ри сте у др жав ној бор би про тив 
те ро ри зма по је ди ни ауто ри оце њу ју као “не мо рал не и чак про дук-
тив не за раз вој на си ља”.8) Ауто ри Ka te Mar tin и An dr zej Rze plin
ski из не ли су не ко ли ко прин ци па ко ји ма би се оба ве штај не слу-
жбе тре ба ле ру ко во ди ти, а ко је се од но се и на њи хо во по сто ја ње 
и де ло ва ње у устав ним де мо кра ти ја ма, као и на област по што ва ња 
људ ских пра ва. Ти ме, очу ва ње на ци о нал не без бед но сти не мо же 
би ти оправ да ње ре ду ко ва њу људ ских пра ва, по пут сло бо де кре та-
ња, пра ва на не за ви сно су ђе ње, пра ва на при ват ност и слич на. Оно 
што је кре а то ри ма и из вр ши о ци ма без бед но сне, али и дру штве-
не по ли ти ке по треб но је су ба ланс, кон тро ла, ко ор ди на ци ја. Очу-
ва ње (над)на ци о нал но уте ме ље них људ ских и гра ђан ских пра ва, 
у усло ви ма по ја ча ног де ло ва ња оба ве штај них слу жби (има ју ћи у 
ви ду ак ту ел ност бор бе про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла), под ра зу ме ва по сто ја ње и ин сти ту ци о нал ну за шти ту сле де-
ћих пра ва и сло бо да љу ди: сло бо да го во ра, пра во на при ват ност, 
пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, сло бо да кре та-
ња, пра во на не при стра сно су ђе ње и дру га. По сто ја ње и ин сти ту-
ци о нал на за шти та ових и дру гих пра ва, у ве ли кој ме ри га ран ту је 
да ак тив но сти др жав них ор га на, укљу чу ју ћи оба ве штај не слу жбе, 
не мо гу ићи на ште ту по је ди на ца и за јед ни це, у сми слу њи хо вог 
нео ме та ног жи во та и ра да, све док, на рав но, не ко не по чи ни или 
учи ни сум њу на не за ко ни ту рад њу. Оба ве штај не ме то де ко је со бом 
но се угро жа ва ње пи са них и не пи са них вред но сти јед ног дру штва, 
а ко јих је, по не ким ана ли за ма (Brin kley; Pi az za & Walsh) све ви-
ше у прак си, “уру ша ва ју људ ска пра ва љу ди и чи не свет опа сни-
јим ме стом”.9) У по ре ђе њу са дру гим др жав ним ин сти ту ци ја ма и 
слу жба ма, оба ве штај не аген ци је свој рад по ста ви ле су иза “зи до-
ва”, чи ме се евен ту ал не ме то де и на чи ни ра да мо гу ана ли зи ра ти и 

7) Ge ne va Aca demy of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law and Hu man Rights, “What amo unts 
to ‘a se ri o us vi o la tion of in ter na ti o nal hu man rights law – an analysis of prac ti ce”, Ge ne va, 
2004, str. 6.

8) Emi lie Haf ner-Bur ton, Ja cob N. Sha pi ro, “Tor tu red Re la ti ons: Hu man Rights Abu ses and Co-
un ter te ror rism Co o pe ra tion”, Po li ti cal Sci en ce and Po lo tics, Vol. 43, No. 3, 2003, стр. 415.

9) Am nesty In ter na ti o nal , “Re port 2004: War on Glo bal Va lu es – At tacks by Ar med Gro ups and 
Go ver ments Fuel Mi strust, Fe ar and Di vi sion”. Пре у зе то са: www.am nesty.org/en/li brary/
in fo/POL10/016 , 10.06.2015.
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ме ња ти са мо услед њи хо вих ин тер них про це на и по тре ба. По раст 
те ро ри зма у све ту и оба ве штај на бор ба ко ја се про тив ње га во ди, 
до ве ли су до сма ње ња сло бо де го во ра, из ра жа ва ња ве ре или на ци-
о нал не при пад но сти. Са ма тај но ви та при ро да и са мо-ре гу ла ци ја 
ра да оба ве штај них слу жби “чи ни зна ча јан иза зов кон цеп ти ма де-
мо кра ти је и од го ва ра ју ћој уло зи без бед но сних слу жби у њи ма”.10) 
Оба ве штај ни рад тре ба да бу де у слу жби по ли ти ке и пра ва, а не да 
их кре и ра. Да нас се че сто по ста вља пи та ње “ка кав ути цај оба ве-
штај не слу жбе има ју на вла ду, а ка кав вла да на њих?”.11) Сти че се 
ути сак да де мо крат ски иза бра не вла сти не ма ју до во љан и сва ка ко 
по тре бан ути цај на рад оба ве штај них слу жби, њи хо ве ме ре и ме то-
де. Ова ква пи та ња у цен тру су па жње мно гих са вре ме них ауто ра из 
раз ло га што су упра во зло у по тре бе оба ве штај ног ра да до во ди ле до 
ре фор ми без бед но сног сек то ра у пост-ауто ри та тив ним дру штви-
ма, а ко ја су те жи ла мно го де мо кра тич ни јој др жав ној и дру штве ној 
ар хи тек ту ри; да би се, на ро чи то у по след њој де це ни ји по че ло по-
ста вља ти пи та ње ка ко се осве до че на де мо крат ска дру штва од но се 
пре ма сво јим “тај ним” слу жба ма и да ли су ус по ста вље ни ме ха ни-
зми кон тро ле аде кват ни и одр жи ви. 

По се бан иза зов по ли ти ци и за да ци ма др жав не и ци вил не 
кон тро ле оба ве штај них слу жби пред ста вља њи хо во по сто ја ње и 
рад у та ко зва ном не-др жав ном сек то ру,а то у све тлу по ра ста бро ја 
при ват них без бед но сних аген ци ја оли че них у кор по ра тив ним без-
бед но сним ком па ни ја ма, ко је фор ми ра ју чак и соп стве не при ват не 
вој ске. Нај ве ћи део за да та ка и по сло ва ових ком па ни ја ве зан је за 
уго во ре са др жав ним ор га ни ма, али ме то де ра да оста ју из ван ин-
сти ту ци о нал не кон тро ле.

Де ли кат но по ље на ко јем се ла ко мо гу кр ши ти људ ска пра ва 
је сте по сто ја ње “еко ном ског оба ве штај ног ра да”, тај не без бед но-
сне де лат но сти чи ји су ци ље ви нај че шће при ку пља ње по да та ка ра-
ди сти ца ња про фи та за ком па ни је-на ло го дав це. При ку пља ње оба-
ве штај них по да та ка у ове свр хе, че сто под ра зу ме ва “кра ђу” ба за 
по да та ка за по сле них, њи хо во ана ли зи ра ње, уце њи ва ње, “вр бо ва-
ње”, тр го ви ну лич ним по да ци ма и дру го. Овај са вре ме ни иза зов 
по за шти ту људ ских пра ва мно го ви ше па жње до би ја у европ ској 
ли те ра ту ри (на ро чи то у Шпа ни ји и Фран цу ској), не го у ан гло-аме-
рич кој те о ри ји и прак си. 

10) Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te xas In ter na ti o nal 
Law Jo ur nal, Vol.46, No.151, 2010. str. 166.

11) Pe ter Gill, Mark Phythian, “In tel li gen ce stu di es: so me tho ughts on the sta te of the art”, An nals 
of the Uni ver sity of Buc ha rest, Po li ti cal Sci en ce Se ri es 14, 2012. str. 12.
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МЕ ЂУ НА РОД НА ОБА ВЕ ШТАЈ НА СА РАДЊА 

И УРУ ША ВА ЊЕ ЉУД СКИХ ПРА ВА

По след њих го ди на, као по се бан иза зов очу ва њу стан дар да 
људ ских пра ва, по сма тра се рад оба ве штај них слу жби у по гле ду 
њи хо ве ме ђу на род не са рад ње и раз ме не без бед но сно зна чај них 
ин фор ма ци ја. Гло бал ни иза зо ви, по пут ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
и/или те ро ри зма, зах те ва ју ме ђу на род ну са рад њу раз ли чи тих оба-
ве штај них слу жби, где по је ди ни ауто ри као про блем ис ти чу да је 
про бле ма тич но скла па ње до го во ра ме ђу без бед но сним слу жба ма, 
ко ји су че сто из ван до ма ша ја и кон тро ле иза бра них вла сти, као и да 
ме ха ни зми кон тро ле од стра не вла сти гу бе при кљу чак са ак тив но-
сти ма оба ве штај них аген ци ја.12) Са дру ге стра не, по је ди ни ауто ри 
(Al drich; Holt) по ста вља ју пи та ње да ли вла сти зе ма ља (ли бе рал не) 
де мо кра ти је на пу шта ју не ка да сво је прин ци пе и пре ви ђа ју чи ње ни-
це то та ли та ри зма и кр ше ња пра ва у зе мља ма ауто крат ског уре ђе-
ња, уко ли ко су им баш од та квих вла сти и оба ве штај них струк ту ра 
по треб не без бед но сно осе тљи ве ин фор ма ци је. Да ли су оба ве штај-
не слу жбе раз ли чи тих зе ма ља (дру штве но-по ли тич ког уре ђе ња), 
спрем не да ме ђу соб но са ра ђу ју иако је то про тив но ста во ви ма и 
вред но сти ма соп стве ног на ро да? Ова и слич на пи та ња по ста вља ју 
се из раз ло га што “парт не ри из то та ли тар них ре жи ма не ну де оба-
ве штај не по дат ке из ал тру и стич них мо ти ва, као што би то тре ба ло 
да бу де, већ тра же ћи не што за уз врат”,13) при че му “вра ћа ње услу-
ге” нај че шће под ра зу ме ва не на па да ње и од су ство кри тич но сти о 
по на ша њу ауто крат ских, не де мо крат ских вла сти пре ма соп стве-
ним гра ђа ни ма. Ти ме, за шти та соп стве них на ци о нал них ин те ре са 
и без бед но сти чи ни се да мо ра ићи на ште ту очу ва ња над на ци-
о нал них вред но сти и ути ца ја на не ли бе рал на дру штва у по гле ду 
њи хо вог раз во ја и раз ви ја ња де мо кра ти је. Са рад ња оба ве штај них 
слу жби Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Ира на зна чи ла је да за-
пад не оба ве штај не слу жбе, у за ме ну за ин фор ма ци је да те иран-
ским ко ле га ма, мо гу, без стра ха од на ру ша ва ња са рад ње и од но са, 
да вр ше тор ту ру над иран ским ди си ден ти ма на соп стве ној те ри то-
ри ји.14) Ова кви и слич ни при ме ри упу ћу ју на бо ја зан да по сто ји ма-

12) Ши ре ви де ти: Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te
xas In ter na ti o nal Law Jo ur nal, Vol.46, No. 151, 2010.

13) Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te xas In ter na ti o nal 
Law Jo ur nal, Vol.46, No. 151, 2010, стр. 175.

14) Ши ре ви де ти: Mic hael Her man, In tel li gen ce Ser vi ces in the In for ma tion Age: The ory and 
Prac ti ce, Taylor & Fran cis, Lon don, 2001.
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њак ле ги сла ти ве ко ја би ус по ста ви ла од го ва ра ју ћу кон трол ну моћ 
над ра дов оба ве штај них слу жби из ван на ци о нал них гра ни ца. Та ко 
до го во ри, са рад ња и уступ ци ко је оба ве штај не слу жбе у све ту чи не 
ме ђу соб но оста ју без ја сног над зо ра и по ста вље них ли ми та. Као 
ре зул тат ова квих “до го во ра” и не прин ци пи јел не са рад ње, про цес 
ус по ста вља ња и уз ди за ња људ ских пра ва у мно гим зе мља ма би ва 
знат но успо рен, а у раз ви је ним де мо кра ти ја ма че сто “за мр знут”. У 
за ме ну за до би је не оба ве штај не по дат ке од без бед но сних слу жби 
Уз бе ки ста на, вла сти САД пре ста ле су са кри ти ком уз бе ки стан ског 
пред сед ни ка Ка ри мо ва, због бру тал но сти ко ју спро во ди пре ма не-
ис то ми шље ни ци ма.15) Има ју ћи све из не то у ви ду, са пра вом се во де 
по ле ми ке о “це ни” ко ја се пла ћа у (оба ве штај ној) бор би про тив 
гло бал них иза зо ва и опа сно сти, као и да ли до сти за ње же ље ног 
ни воа на ци о нал не без бед но сти са дру ге стра не уру ша ва оп ште-
уте ме ље на људ ска пра ва и вред но сти, на ко ји ма по чи ва или тре ба 
по чи ва ти сва ко дру штво ко је те жи сло бо ди, ми ру и раз во ју. По сто-
је ће ме ре кон тро ле и над зо ра над ме ђу на род ним де ло ва њем оба ве-
штај них слу жби су, бла же ре че но, не до вољ но раз ви је не.16) 

Кон тро ла оба ве штај ног ра да на ин тер на ци о нал ном ни воу 
ну жна је из раз ло га што гло ба ли за ци ја раз ме не осе тљи вих по да та-
ка ства ра де фи цит по ве ре ња у соп стве ним др жа ва ма и дру штви ма. 
У ра до ви ма ауто ра по пут Wills и Sep per као основ не про бле ме ме-
ђу на род ног оба ве штај ног ра да у од но су на за шти ту уте ме ље них 
вред но сти др жа ве и дру штва ви де сле де ће:

–– –ко ла бо ра ци ја раз ли чи тих оба ве штај них слу жби по тен ци-
јал но пред ста вља зна ча јан ри зик за по што ва ње људ ских 
пра ва; лич ни по да ци по је ди на ца при ку пље ни оба ве штај-
ним ра дом, мо гу би ти зло у по тре бље ни, а ино стра ни без-
бед но сни парт не ри мо гу има ти ма ло или ни ма ло кон тро-
ле над ти ме ка ко ће пру же ни по да ци би ти ис ко ри шће ни;

 –  вла да, дру штве на за јед ни ца, па чак и оба ве штај не слу жбе 
ко је по шту ју ци вил ну кон тро лу и над зор, не мо ра ју или 
не мо гу има ти са зна ња о ме то да ма и на чи ни ма на ко је су 
по да ци ко ји су им по треб ни, при ку пље ни у ино стра ним 
зе мља ма; та ко ђе се по ста вља пи та ње (чак и са опи са не 
етич ке тач ке гле ди шта), уко ли ко је при ку пља њем оба ве-
штај них по да та ка до шло до кр ше ња људ ских пра ва, да ли 
су та кве ин фор ма ци је мо рал но вред но сне?

15)  Ши ре ви де ти: Tho mas Ca rot hers, “Pro mo ting De moc racy and Fig hting Ter ror”, Fo re ign 
Af fa irs, Vol. 84, No. 86, 2003. 

16)  Ши ре ви де ти: Hans Born, Ian Le igh, Aidan Wills (eds.), In ter na ti o nal In tel li gen ce Co o pe
ra tion and Ac co un ta bi lity, Ro u tled ge, Lon don, 2011.
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 –  са рад ња са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, ка ко би се 
из бе гла кон тро ла вла сти у соп стве ној др жа ви и ти ме све-
сно да ва ње пра ва ино стра ном “парт не ру” да кр ши људ ска 
пра ва у ци љу сти ца ња и де ље ња ин фор ма ци ја.17) 

Ме ђу на род на са рад ња оба ве штај них слу жби, са ма по се би 
но си број не ри зи ке, по пут раз ли ка у пер цеп ци ји ни воа прет њи, 
аси ме трич не рас по де ле мо ћи, ни ског ни воа за шти те људ ских пра-
ва, раз от кри ва ња из во ра ин фор ма ци ја и дру гих. Ови као и раз ло зи 
дру штве но-по ли тич ке и ди пло мат ске при ро де, ука зу ју на ну жност 
не дво сми сле не и стро ге кон тро ле ра да без бед но сних аген ци ја. Др-
жа ва, у сми слу за ко но дав не и из вр шне вла сти, мо же га ран то ва ти и 
очу ва ти ни во и ква ли тет људ ских пра ва, као и кон тро ли са ти без-
бед но сну си ту а ци ју и рад сво јих “осе тљи вих” слу жби са мо ако 
ње на де мо крат ски по ста вље на моћ по чи ва на не за ви сно сти, пу-
ном при сту пу слу жба ма и спо соб но сти кон тро ле. Раз ви ја ње ме ха-
ни за ма кон тро ле ко ји ће над зор ак тив но сти учи ни ти ефи ка сни јим 
и ка зни ти кр ше ње пра ва, на чи ни ће са рад њу ефек тив ни јом.18) Гра-
ђа ни и уоп ште дру штва у де мо крат ским уре ђе њи ма, на чи ни ла су 
сво је вла сти и окру же ње та кви ма, упра во из же ље и по све ће но сти 
по што ва њу и уз ди за њу људ ских пра ва и сло бо да. Ако се вра ти мо 
по љу етич но сти, са по чет ка овог Ра да, као и у мно гим за кљу чи ва-
њи ма, а ко ја се ти чу осе тљи вих обла сти, та ко и у овом, те шко је 
др жа ти се јед ног прав ца ми шље ња. Људ ска пра ва и сло бо де, вред-
но сти су за ко је су се мно га дру штва де це ни ја ма или чак ве ко ви ма 
бо ри ла и ко ја по сто је да би љу ди пред иза зо ви ма вре ме на оп ста ја-
ли и ква ли тет но жи ве ли. Без бед ност гра ђа на сва ка ко је јед но од вр-
хун ских на че ла и по тре ба сва ке др жа ве, али ње но до сти за ње ка ко 
на ин ди ви ду ал ном, та ко и на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, 
не би сме ло до во ди ти у за пе ћак оста ла мо рал на и дру штве но-по-
ли тич ка на че ла, ина че де мо крат ски ли бе ра ли зам ко ме се те жи не 
мо же оп ста ти и до сти ћи свој сми сао. Са аспек та оба ве штај ног ра-
да, по сти за ње ци ља ва жан је и основ ни за да так њи хо вог по сто ја ња 
и ра да, али ме то де (ка ко то ис ти че Кон се квен ци ја ли зам), не сме ју 
би ти под ре ђе не том за дат ку. Ти ме циљ, али и Кан то во да ва ње сми-
сла са мом чи ну и по сту па њу, тре ба да су, уз лич не (мо рал не) ка рак-
те ри сти ке, укуп на во ди ља до но си о ци ма и спро во ди о ци ма од лу ка у 
обла сти по ли ти ке и без бед но сти.

17)  Ши ре ви де ти: McGruddy Ja ni ne, “Mul ti la te ral In tel li gen ce Col la bo ra tion and In ter na ti o nal 
Over sight”, Jo ur nal of Stra te gic Se cu rity, Vol. 6, No. 5, 2013, str. 216.

18)  Ши ре ви де ти: McGruddy Ja ni ne, “Mul ti la te ral In tel li gen ce Col la bo ra tion and In ter na ti o nal 
Over sight”, Jo ur nal of Stra te gic Se cu rity, Vol. 6, No. 5, 2013, str. 219.
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GAT HE RING OF IN TEL LI GEN CE DA TA AS 
A CHAL LEN GE TO HU MAN RIGHTS

Re su me
In this ar tic le we ma de the o re ti cal ap pro ach on ac tual glo bal 

chal len ge to pro tect hu man rights du ring in ten si ve in tel li gen ce worg 
aga inst ter ro rism and or ga ni zed cri me. Many aut hors ster ted to re se
arch phe no me na that met hods and po li ci es used at  in tel li gen ce age in
ci es to pro vo de se cu rity for its ci ti zens ac tu ally de gra de hu man rights 
and fre e dom. Spe cial aten tion aut hors gi ve to pro blem of in ter na ti o nal 
co o pe ra tion bet we en in tel li gen ce ser vi ce whe re le vel of de moc racy, hu
man rights and le gi sla ti ve at so me autoc ra tic re gi mes is not im por
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tant for de moc ra tic de ci sion ma kers. We ana li zed et hi cal ap pro ach to 
this pro blem as well as ac tual the o re ti cal and em pi ri cal re se ar ches on 
this mat ter. Our aim was to ana li ze this pa ra digm and pro vi de the o
re ti cal ba se for furt her re se ar ching. Many ac tual de ba tes on hu man 
rights qu e sti ons can not be se pa ra ted from mo dern chal len ges and cir
cum stan ces. Du ring 20th Cen tury many mo ral per spec ti ves we re thre
a te ned be ca u se of in sti tu ti o nal po wer abu se. Hu man rights sho uld not 
be epip he no me na, but es sen ce of or ga ni za ti o nal and cul tu ral set tings of 
mo dern world. Fig hting aga inst ter ro rism star ted to ma ke high pres su
re for many go vern ments. Po li ci es and met hods used at ac tion aga inst 
ter ro rism, so me aut hors qu a lify as im mo ral and nonpro duc ti ve. Na ti
o nal se cu rity is one of the most im por tant prin ci ples for sta tes and ci
ti zens, but its ac hi e ve ment sho uld not je o par di ze ot her po li ti cal, so cial 
and mo ral va lu es. 
Keywords: hu man rights, se cu rity, in tel li gen ce, chal len ges

* Овај рад је при мљен 1. но вем бра 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.
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ТЕХНОЛОГИИ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
Ав тор рас сма три ва ет ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии 

в ка че стве од ной из глав ных угроз на ци о на ль ной без о па сно сти в 
со вре мен ном ми ре. Для под твер жде ния сво ей ги по те зы он рас кры
ва ют про цесс раз ру ше ния струк ту ры на ци о на ль ной без о па сно сти 
и ее клю че вых эле мен тов  без о па сно сти го су дар ства, общ е ства 
и лич но сти при по мо щи этих тех но ло гий. Ста тья на пи са на с ис
по ль зо ва ни ем но ве й ше го фак то ло ги че ско го ма те ри а ла, вклю ча ет 
кри ти че ский ана лиз про бле мы. 
Клю че вые сло ва: ги брид ная во й на, „цвет ная“ ре во лю ция, на ци о на ль ная 

без о па сно сть, угро за и риск на ци о на ль ной без о па сно сти, 
обес пе че ние на ци о на ль ной без о па сно сти. 

На про тя же нии дол го го исто ри че ско го вре ме ни на ци о на-
ль ная без о па сно сть, по ни ма е мая как за щ и щ ен но сть жи знен но 
ва жных ин те ре сов лич но сти, общ е ства и го су дар ства в раз лич-
ных сфе рах жи зне де я те ль но сти от вне шних и вну трен них угроз, 
обес пе чи ва ю щ ая ус то й чи вое раз ви тие стра ны,1) рас сма три ва ла сь 
в ка че стве си сте мо о бра зу ю щ ей ха рак те ри сти ки го су дар ствен ных 
ор га ни змов, сво е го ро да ve na por tae го су дар ствен но го и общ е-
ствен но го ус тро й ства. Уже в но ве й шее вре мя спо соб но сть дер жа вы 
эф фек тив но обес пе чи ва ть соб ствен ную на ци о на ль ную без о па сно-
сть все ми име ю щ и ми ся ре сур са ми и во змо жно стя ми от но си ли к 

1) Сытник, Г.П. Государственное управление в сфере национальной безопасности. 
Словарь-справочник/ Под ред. Г. П. Сытника. - Киев: Русское слово, 2012, c. 41. 
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клю че вым кри те ри ям ге о по ли ти че ско го мо гу щ е ства.2) В на ши дни 
эти по сту ла ты хо тя и не под вер га ют ся сом не нию в сво ей прин ци-
пи а ль ной ча сти, но все же не смо гли из бе жа ть опре де лен ной эро-
зии из-за во зде й ствия не ско ль ких фак то ров. Услов но эти фак то-
ры мо жно раз де ли ть на две груп пы. К пер вой мы от не сем вли я ние 
гло ба ли за ци он ной до ми нан ты ми ро во го раз ви тия на со сто я ние 
на ци о на ль ной го су дар ствен но сти, став шее осо бен но за мет ным в 
кон це про шло го и пер вом де ся ти ле тии ны не шне го сто ле тия.3) Гло-
ба ли за ция как про цесс все мир ной ин те гра ции и уни фи ка ции, за-
ро див ши сь в ин фор ма ци он ной и фи нан со во-эко но ми че ской сфе ре, 
до ста точ но бы стро за хва тил обла сть го су дар ствен ных от но ше ний 
и ин сти ту тов. Рост вли я ния тран сна ци о на ль ных су бъ ек тов хо зя й-
ствен ной и фи нан со вой де я те ль но сти (ВТО, МВФ, Ми ро вой банк, 
мно го чи слен ные ТНК) и раз ви тие ре ги о на ль ных эко но ми че ских 
цен тров (Евро пе й ский Со юз) не из бе жно ве ли к со кра щ е нию го-
су дар ствен но го вме ша те ль ства в эко но ми ку, а за тем и ча стич но-
му вы во ду эко но ми че ских по ли тик из-под ве де ния на ци о на ль ных 
юрис дик ций. Утра тив (хо тя и не в пол ной ме ре) кон тро ль над 
соб ствен ной эко но ми кой и фи нан са ми, на ци о на ль ные го су дар-
ства осла би ли свой су ве ре ни тет и в во про сах обес пе че ния без о-
па сно сти, обо ро ны, в сфе ре вне шней по ли ти ки, де ле ги ро вав эти 
пол но мо чия та ким вли я те ль ным ме жду на род ным ор га ни за ци ям, 
как НА ТО или ЕС. Тран смис сия су ве рен но сти от на ци о на ль ных 
го су дарств к над на ци о на ль ным ак то рам в этих обла стях по су ти 
за вер ша ет про цесс фор ми ро ва ния пост со вре мен ной го су дар ствен-
но сти из го су дар ствен но сти тра ди ци он но го ти па. За ме тим сра зу, 
что дан ная тен ден ция опи ра ет ся бо ль шей ча стью на объ ек тив ные 
осно ва ния и че ло ве че ская во ля вряд ли спо соб на кар ди на ль ным 
обра зом пе ре ло ми ть или из ме ни ть ха рак тер ее те че ния.

Иной по со дер жа нию явля ет ся вто рая груп па фак то ров, так 
как она есть ре зу ль тат ру ко твор ной и спла ни ро ван ной де я те ль но-
сти лю дей и по ли ти че ских ор га ни за ций. Ре чь идет о со зна те ль ном 
под ры ве основ су ве ре ни те та го су дарств и, пре жде все го, их спо-
соб но сти обес пе чи ва ть без о па сно сть общ е ства. Эта угро за ис хо дит 
от не тра ди ци он ных ак то ров ме жду на род ных от но ше ний, а имен но 
опре де лен ных по ли ти че ских ор га ни за ций („Аль-Ка и да“, „Та ли-

2) Spykman, N. The Geography of the Peace.  New York: Harcourt, Brace and Company, 1944, 
p. 7.

3) См. например: Неклесса, А.И. Ordo quadro: пришествие постсовременного мира / Ме-
гатренды мирового развития/ Под ред. М.В. Ильина, В.Л. Иноземцева. - Москва: Эко-
номика, 2001.
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бан“) и ква зи го су дар ствен ных обра зо ва ний на по до бие Ислам ско-
го го су дар ства (ИГ), ве ду щ их бес пре це дент ную крос сгра нич ную 
во й ну в не ско ль ких ге о гра фи че ских ре ги о нах ми ра. При чи ны, по 
ко то рым эти си лы стре мят ся по дор ва ть без о па сно сть го су дарств 
че рез де мон таж тра ди ци он ной для этих стран си сте мы по ли ти че-
ской вла сти, ими не скры ва ют ся. На сту пле нию За па да, все о бщ ей 
ве стер ни за ции, на са жде нию чу ждых цен но стей и тра ди ций ну жно 
про ти во по ста ви ть ра ди ка ль ную (ре во лю ци он ную) идею все мир-
но го ха ли фа та как ду хов но-по ли ти че ско го оли це тво ре ния под лин-
но ислам ско го го су дар ства, спо соб но го за щ и ти ть ве ру и общ е ство 
от ино род ных и вред ных вли я ний. Свет ские по ли ти че ские ре жи-
мы в му су ль ман ских стра нах рас це ни ва ют ся ра ди ка ла ми как по ме-
хи на пу ти к их иде а лам, по ско ль ку „про да ли сь За па ду“, а по то му 
и долж ны бы ть сме те ны. Пер вые ито ги этой „свя щ ен ной очи сти те-
ль ной во й ны“ (джи ха да) вряд ли сто ит ком мен ти ро ва ть, по ско ль ку 
общ е и звест но, что из-за де й ствий то ль ко од но го Ислам ско го го су-
дар ства прак ти че ски пол но стью бы ла сло ма на го су дар ствен но сть 
в Ли ва не, Си рии и Ира ке, и сто ит под во про сом су ве рен но сть не-
ко то рых дру гих стран в Ма гри бе и Ле ван те.4)

По ско ль ку иде о ло гия и по ли ти че ская прак ти ка джи ха-
дистских ор га ни за ций и про то го су дарств не явля ет ся объ ек том на-
ше го вни ма ния, огра ни чим ся кон ста та ци ей фак та ис клю чи те ль ной 
опа сно сти за ро жде ния и рас про стра не ния псев до ре ли ги о зно го ра-
ди ка ли зма и его но си те лей для без о па сно сти лич но сти, общ е ства 
и го су дар ства, по ско ль ку эти ка те го рии в общ е при ня том по ни ма-
нии ра ди ка лы и эк стре ми сты отвер га ют и от ме ня ют. И зде сь ter ti
um non da tur.

Не ме нее агрес сив ную сре ду на ци о на ль ной без о па сно сти и 
су ве рен ным пра вам го су дарств, на наш взгляд, со зда ют не сто ль ко 
вне си стем ные (по су ти мар ги на ль ные) су бъ ек ты ме жду на род ной 
по ли ти ки, ско ль ко са ми тра ди ци он ные участ ни ки ме жду на род но-
го общ е ния и, пре жде все го, дру гие го су дар ства. Зде сь не име ют ся 
в ви ду три ви а ль ные во й ны и во о ру жен ные кон флик ты ме жду стра-
на ми, ре чь идет о при ме не нии осо бых изо щ рен ных тех но ло гий 
раз ру ше ния струк ту ры го су дар ствен ной вла сти и общ е ства. Эти 
тех но ло гии из вест ны под со би ра те ль ным на зва ни ем „ги брид ная 
во й на“ (в ан гли й ской тран скрип ции - hybrid war fa re) и при ме ня-
ют ся уже не ско ль ко по след них де ся ти ле тий по все му ми ру.5) На и-

4) См. подробно об ИГ: Мирский, Г.И. „Драма Арабского Востока“// Мировая экономика и 
международные отношения. - 2014. - №11, c. 77-78.

5) Феномен гибридной войны достаточно подробно описан в работах: Hoffman, G.F. „Hy-
brid Warfare and Challenges“//Joint Force Quarterly/ Issue 52, 1st quarter 2009. - РР. 34-48; 
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бо лее рас про стра нен ная фор ма ве де ния ги брид ной во й ны - „цвет-
ная“ ре во лю ция, бы ла об ка та на до со вер шен ства на пост со вет ском 
про стран стве, а се й час ра бо та ет в араб ских стра нах.6) Ка ко вы же 
при чи ны по я вле ния ука зан ных тех но ло гий, кто и с ка кой це лью 
при ме ня ет их? Вы ше мы от ме ча ли, что при чи ной во зник но ве ния и 
агрес сив но го по ве де ния джи ха дистских дви же ний и ор га ни за ций в 
от но ше нии все го оста ль но го ми ра ста ла спе ци фи че ская по ли ти зи-
ро ван ная псев до ре ли ги о зная фи ло со фия и иде о ло гия, под ло зун га-
ми ко то рых бо е ви ки-фа на ти ки со вер ша ют свои де й ствия. В на шем 
слу чае по бу ди те ль ным мо ти вом со зда ния и при ви де ния в де й ствие 
ме ха ни зма со зна те ль но го раз ру ше ния го су дар ствен но го су ве ре ни-
те та и на ци о на ль ной без о па сно сти го су дарств ста ла ре а ли за ция не 
ка ких-ли бо иде о ло ги че ских уста но вок, но це лой ге о по ли ти че ской 
док три ны и ле жа щ е го в ее осно ве гло ба ль но го про ек та. Та кой док-
три ной явля ет ся те о рия ми ро во го ли дер ства од ной свер хдер жа вы, 
а про ект ным вы ра же ни ем док три на ль ных идей - од но по ляр ная мо-
де ль ми ро во го ус тро й ства.7) За ин те ре со ван ным в со хра не нии этой 
мо де ли, а зна чит и гло ба ль но го ли дер ства выс ту па ет, по су ти, один 
су бъ ект со вре мен ных ме жду на род ных от но ше ний - Со е ди нен ные 
Шта ты Аме ри ки. На во прос по че му США при бе га ют к ис по ль зо-
ва нию та ких не тра ди ци он ных ме то дов бо рь бы за свои ин те ре сы, 
име ет ся не ско ль ко отве тов. Во-пер вых, рас ту щ ие во ен ные по тен-
ци а лы Ки тая и Рос сии - бли жа й ших ге о по ли ти че ских кон ку рен тов 
США - не по зво лят по след ним всту па ть в от кры тое про ти во сто-
я ние ни с по мо щ ью ядер ных, ни обыч ных во о ру же ний. Во-вто-
рых, ги брид ные во й ны и „цвет ные“ ре во лю ции сто ят на мно го 
де ше вле да же са мой ско ро теч ной, но ре а ль ной во й ны. В-тре ть их, 
как по ка за ла прак ти ка, ги брид ные во й ны го ра здо эф фек тив нее 
тра ди ци он ных, по ско ль ку по зво ля ют при ми ни ма ль ных за тра тах 

Bond, M.S. Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States// Carlisle 
Barracks, Pa: USAWC Strategy Research Project. U.S. Army War College, 2007. - 22 Р.; Mc-
Cuen, J.J. „Hybrid Wars“// Military Review/ Vol. 88, Issue 2 (March-April 2008), pp. 107-113.

6) См. подробно о „цветных“ революциях: Ackerman, P. A force more powerful: a century of 
nonviolent conflict / Peter Ackerman, Jack Du Vall. - NY: St Martin’s Press. 2000; Helvey, 
R.L. On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals. - Boston: the Albert 
Einstein Institute, 2004; Sharp, G., Jenkins B. The AntiCoup. - Boston: the Albert Einstein 
Institute, 2003; Sharp G. There Are Realistic Alternatives. - Boston: the Albert Einstein In-
stitute, 2003; Sharp G. Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century 
Potential / By Gene Sharp with the collaboration of Joshua Poulson and the assistance of 
Cristopher A. Miller and Hardy Merriman. - Boston: Extending Horizons Books: Porter Sar-
gent Publishers, Inc, 2005; Гапич, А. Э., Лушников, Д. А. Технологии „цветных револю
ций“. - М.: РИОР, 2010. - 132 с.; Нарочницкая, Н. А. Оранжевые сети: от Белграда до 
Бишкека. - М.: Алетейя, 2008. - 208 с.

7) Бжезинский, З. Великая шахматная доска: господство Америки и его стратегические 
императивы. - М.: Международные отношения, 1998, c. 12.
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соб ствен ных ре сур сов в ко рот кий срок до би ва ть ся мак си ма ль но-
го ре зу ль та та - сме ны не у год ных ре жи мов вла сти по все му ми ру. 
В-че твер тых, при ме не ние „цвет ных“ тех но ло гий труд нее прос чи-
та ть про тив ни ку, а по то му они явля ют ся ме нее уязви мы ми от де-
й ствия си стем на ци о на ль ной без о па сно сти тех го су дарств, про тив 
ко то рых они при ме ня ют ся. В-пя тых, США не хо тят афи ши ро ва ть 
свою при част но сть к по ли ти че ским пе ре во ро там в дру гих стра нах 
и пред по чи та ют со вер ша ть их чу жи ми ру ка ми. 

Мо жно и да ль ше при во ди ть ар гу мен ты аме ри кан ской сто ро-
ны в по ль зу при ме не ния но ве й ших во ен но-по ли ти че ских тех но-
ло гий в бо рь бе за ми ро вое ли дер ство и ре сур сы, ли бо опи сы ва ть 
их. Вме сте с тем, на наш взгляд, го ра здо ин те ре снее бы ло бы за-
гля ну ть во „вну трен нюю ме ха ни ку“ это го про цес са, из у чи ть, как 
с по мо щ ью „цвет ных“ ре во лю ций раз ру ша ет ся ba sis fun da men tum 
го су дар ства - струк ту ра его без о па сно сти. 

Ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии, объ е ди нив шие под 
сво им на ча лом прак ти че ски ве сь ин стру мен та рий под рыв ной де-
я те ль но сти, угро жа ют клю че вым ком по нен там на ци о на ль ной без-
о па сно сти - го су дар ствен ной, общ е ствен ной и без о па сно сти лич-
но сти. 

Со сто я ние го су дар ствен ной без о па сно сти ха рак те ри зу ет ся, 
как из вест но, уров нем за щ и щ ен но сти стра ны от вне шних и вну-
трен них угроз. За под дер жа ние это го уров ня на над ле жа щ ей вы со-
те отве ча ют во о ру жен ные си лы, ор га ны раз вед ки и кон тр ра звед ки, 
ор га ны без о па сно сти, пра во о хра ни те ль ные ор га ны. Как утвер жда-
ют аме ри кан ские спе ци а ли сты по во ен ной стра те гии и ге о по ли-
ти ке, в стра нах, на зна чен ных жер тва ми „цвет ных“ ре во лю ций, 
дан ные струк ту ры долж ны бы ть па ра ли зо ва ны в пер вую оче ре дь.8) 
Из вест ный „тех но лог“ го су дар ствен ных пе ре во ро тов Э. Лют твак 
еще в 1968 г. от ме чал, что та кой пе ре во рот „…мо жет про ис хо ди ть 
вне пра ви те ль ства, но вну три го су дар ствен ной ма ши ны, ко то рую 
обра зу ет по сто ян ная и про фес си о на ль ная го су дар ствен ная слу жба, 
во о ру жен ные си лы и оп по зи ция. Це ль та ко го пе ре во ро та - ра зо-
бщ и ть по сто ян ных гос слу жа щ их и по ли ти че ское ру ко вод ство“.9) 
Для по лу че ния дан но го ре зу ль та та ве дет ся ак тив ный и це ле на пра-
влен ный по иск сто рон ни ков сме ны ре жи ма по ли ти че ской вла сти 
в си ло вых струк ту рах и ар мии. Эта за да ча мо жет бы ть ре ше на 
ра зны ми спо со ба ми: пря мой вер бов кой от де ль ных ва жных пред-

8) См.: Люттвак, Э. Н. Государственный переворот. Практическое пособие. М.: Универ-
ситет Дмитрия Пожарского, 2012. - 317 с.

9)  Люттвак, Э. Н. Указ. соч. - С. 20. 
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ста ви те лей го су дар ствен ных струк тур (на Укра и не в пред две рии 
вто рой „оран же вой“ ре во лю ции спец слу жба ми За па да бы ло за вер-
бо ва но прак ти че ские все выс шее ру ко вод ство во о ру жен ных сил и 
ор га нов гос бе зо па сно сти), ис по ль зо ва ни ем ме жкла но вых про ти-
во ре чий вну три на ци о на ль ной эли ты (в Ли вии был ис кус ствен но 
раз дут кон фликт ме жду вер ху шкой пле мен, за ни мав шей клю че вые 
по сты в го сап па ра те, и кла ном Кад да фи), про во ци ро ва ни ем меж-
кон фес си о на ль но го рас ко ла в пра вя щ ем клас се (в Ба хре й не ак тив-
но по до гре ва ло сь не до во ль ство ши ит ско го бо ль шин ства мо но-
по ли за ци ей вла сти сун нит ской ко ро лев ской се мь ей аль-Ха ли фа), 
стре мле ни ем ра зор ва ть го су дар ствен ные ор га ны вла сти и упра вле-
ния по на ци о на ль но му при зна ку и та ким обра зом обес си ли ть их (в 
Ма ке до нии нео д но крат но пред при ни ма ют ся по пыт ки во зде й ство-
ва ть на гос слу жа щ их-ал бан цев с це лью скло ни ть их к са бо та жу 
ре ше ний цен тра ль ной вла сти). Вы ра щ и ва ние „аген тов вли я ния“ 
в си сте ме ор га нов вла сти мо жет осу щ ествля ть ся дру ги ми, бо лее 
про за и че ски ми ме то да ми, на при мер, с по мо щ ью под ку па (в Ира ке 
бó ль шая ча сть офи цер ско го кор пу са от ка за ла сь вы пол ня ть при ка-
зы С. Хус се й на из-за со о бра же ний ма те ри а ль ной вы го ды, а поз же 
по той же при чи не ушла в ря ды Ислам ско го го су дар ства), а так же 
по сред ством ис по ль зо ва ния ин стру мен тов „мяг ко го во зде й ствия“ 
(в Гру зии и на Укра и не мно гие „си ло ви ки“ и гра ждан ские слу жа-
щ ие про хо ди ли пе ре под го тов ку в учеб ных цен трах и обра зо ва те ль-
ных уч ре жде ни ях США и За пад ной Евро пы).

По сле то го, как оп по зи ци о не ров в го сап па ра те ста но вит ся 
до ста точ но, из их чи сла фор ми ру ет ся „пя тая ко лон на“ - ор га ни зо-
ван ная груп па вну трен них про тив ни ков ре жи ма, осу щ ествля ю щ их 
по ука за нию извне пла ны по дез ор га ни за ции ра бо ты ин сти ту тов 
вла сти и, пре жде все го, тех, что обес пе чи ва ют за щ и ту го су дар-
ствен но го строя. Ли шив ши сь на де жной опо ры в си ло вых струк-
ту рах, по ли ти че ское ру ко вод ство стра ны ста но вит ся прак ти че ски 
без за щ ит ным пе ред ли цом мас со вид ных оп по зи ци он ных дви же-
ний, спе ци а ль но со зда ва е мых и фи нан си ру е мых из-за ру бе жа для 
рас ша ты ва ния и опро ки ды ва ния вла сти („Порá“ - в Азер ба йд жа-
не, „Пра вый сек тор“ - на Укра и не, „Кхма ра“ - в Гру зии, „Кел-Кел“ 
- в Кир ги зии, „От пор“ - в Сер бии, „Ма ла ды Фронт“ - в Бе ла ру-
си и т.д.).10) Эти дви же ния при по мо щи но вых ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий (Ин тер нет, те ле фо ния, со ци а ль ные се ти) спо соб ны в 

10) Финансовые ресурсы на поддержку оппозиционных движений в странах Восточной Ев-
ропы в основном поступали через американский фонд „Поддержки демократии в Вос-
точной Европе“ (Support for East European Democracy  SEED). Расходы фонда - часть 
бюджета госдепартамента США. Общие финансовые поступления через фонд только в 
Сербию накануне „бульдозерной“ революции (2000 г.) составили 94.6 млн $. На орга-
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счи тан ные дни со бра ть бо ль шие груп пы не до во ль но го вла стью 
на се ле ния, вы ве сти их на ан ти ре жим ные де мон стра ции и мар ши 
про те ста, упра вля ть ими че рез ко ман ды сво их ко ор ди на то ров.11) 
В ре зу ль та те, ког да де ло до хо дит до пря мо го столк но ве ния ме жду 
оп по зи ци ей, уси лен ной на род ны ми мас са ми, и по ли ти че ским ре-
жи мом, осла блен ным вну трен ни ми ра зно гла си я ми, си ту а ция, как 
пра ви ло, скла ды ва ет ся не в по ль зу по след не го. На гляд ный то му 
при мер - „ма й дан ная“ ре во лю ция на Укра и не. С но я бря 2013 г. по 
ян ва рь 2014 г. де й ствия там раз ви ва ли сь вя ло и про ти во ре чия по 
ли нии „вла сть-оп по зи ция“ не раз ре ша ли сь ни как. Бы стрый пе ре-
лом на сту пил ког да „пя тая ко лон на“ в за пад ных обла стях стра ны 
за я ви ла о не под чи не нии мест ных го су дар ствен ных ад ми ни стра-
ций ки ев ской вла сти и по пут но санк ци о ни ро ва ла раз гра бле ние 
во ин ских скла дов и от де ле ний ми ли ции. В ре зу ль та те ору жие 
хлы ну ло на Ма й дан, где со бы тия да ль ше по шли по всем хо ро шо 
из вест но му сце на рию, а по всей стра не на ча ли сь во о ру жен ные мя-
те жи. Зо на упра вля е мо сти цен тра ль ной вла сти рез ко со кра ти ла сь, 
а вско ре не ста ло и са мой вла сти.12) С дру гой сто ро ны, име ют ся 
и иные при ме ры. Если по ли ти че ско му ре жи му уда ет ся в кри зи-
сное вре мя обес пе чи ть соб ствен ную ус то й чи во сть, в том чи сле и 
за счет со хра не ния ра бо то спо соб но сти го су дар ствен но го ап па ра та 
и си ло вых струк тур, вну трен ним и вне шним про тив ни кам при хо-
дит ся от сту пи ть. Так, окон чи ли сь не у да чей „ва си ль ко вая“ ре во лю-
ция в Бе ла ру си (2006 г.), „бо лот ная“ ре во лю ция в Рос сии (2013 г.), 
„ре во лю ция зон ти ков“ в Гон кон ге/Ки тае (2014 г.), „ре во лю ция ро-
зе ток“ в Ар ме нии (2015 г.). На и бо лее же сло жной с точ ки зре ния 
ис хо да про ти во сто я ния вы гля дит си ту а ция в тех стра нах-жер твах 
„цвет ных“ пе ре во ро тов, где де струк тив ные си лы еще не на сто ль ко 
си ль ны, что бы сло ми ть со про ти вле ние вла сти, а струк ту ры го су-
дар ства из-за от сут ствия вну трен не го един ства и де фи ци та во ли не 
мо гут спра ви ть ся с оп по зи ци ей. Та кая бо рь ба про ис хо дит се й час 
в Си рии и Ира ке. Она гро зит за тя ну ть ся на дол гие го ды и бу дет 
не сти не ис чи сли мые бе ды этим стра нам и на ро дам.13) Та ким обра-

низацию „майданного“ мятежа на Украине (2014) через каналы SEED было направле-
но не менее 5 млрд $. 

11) Пономарева, Е. Г. „Секреты „цветных революций“//Свободная мысль. - 2012. - № 3-4. - 
С. 55.

12) См. подробно о „майданной“ революции на Украине, например: Бышок, С. О., Кочетков, 
А. В. Евромайдан имени Степана Бандеры: От демократии к диктатуре. - М.: Изда-
тельство „Книжный мир“; ФРИГО „Народная дипломатия“, 2014. - 432 с. 

13) Общее число жертв гражданской войны в Сирии по состоянию на июнь 2015 г. пре-
высило 230 тыс. чел. В Ираке за восемь лет междоусобицы с участием войск США и 
НАТО - погибло более 162 тыс. чел. мирного населения этой страны.
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зом, мно го чи слен ные при ме ры до ка зы ва ют, что од ним из ре ша ю-
щ их фак то ров обес пе че ния го су дар ствен ной без о па сно сти оста-
ет ся со сто я ние си сте мы го су дар ствен ной вла сти, а ус то й чи во сть 
та кой си сте мы к со ци а ль ным стрес сам и спо соб но сть эф фек тив но 
функ ци о ни ро ва ть в ре жи ме кри зи сно го упра вле ния - явля ет ся се-
рь е зным пре пят стви ем для „цвет ных“ тех но ло гий. Утра та же го су-
дар ством та ких ха рак те ри стик и спо соб но стей рав но знач на по те ре 
су ве ре ни те та и ска ты ва нию общ е ства в ру ко твор ный ха ос.

На ря ду с го су дар ствен ной без о па сно стью „цвет ные“ ре-
во лю ции явля ют ся се рь е зным испы та ни ем для без о па сно сти 
общ е ства, ха рак те ри зу ю щ ей за щ и щ ен но сть ин те ре сов со ци у ма 
- эко но ми че ско го и со ци а ль но го укла дов его жи зни, до сто я ния и 
соб ствен но сти, ин сти ту тов и ор га ни за ций, на ци о на ль ных обы ча ев 
и тра ди ций, сре ды жи зне де я те ль но сти - от вне шних и вну трен них 
угроз. По ско ль ку сфе ра общ е ствен ной без о па сно сти бо лее об шир-
на и мно го а спект на, чем у без о па сно сти го су дар ства, то и во зде-
й ствие на со сто я ние этой сре ды со сто ро ны вне шних ин те ре сан-
тов ста но вит ся бо лее ра зно сто рон ним. Оно бу дет со че та ть при е мы 
под ры ва эко но ми че ских, фи нан со вых, пра во вых, со цио-ку ль тур-
ных основ общ е ствен но го ус тро й ства стра ны. Мо жно ска за ть, что 
имен но в про ти во де й ствии общ е ствен ной без о па сно сти на и бо лее 
от че тли во про я вля ет ся ги брид ный ха рак тер „цвет ных“ тех но ло-
гий. 

Сам ин стру мен та рий раз ру ше ния то же до во ль но об шир ный 
- он раз нит ся от „мяг ких“ до „жест ких“ ме то дов. Так, на при мер, 
хо зя й ствен ная и фи нан со вая си сте мы мо гут под вер га ть ся по сте-
пен ной эро зии пу тем вне дре ния чу же род ной и гу би те ль ной для 
дан ной стра ны мо де ли эко но ми че ских от но ше ний. Во мно гих 
араб ских го су дар ствах, пе ре жив ших „цвет ные“ ре во лю ции в 2010-
2014 г.г., ак тив но ре а ли зо вы ва ла сь нео ли бе ра ль ная мо де ль раз ви-
тия, вы те сняв шая тра ди ци он ную для этих стран го су дар ствен ную 
эко но ми ку.14) По сле крат ко вре мен но го эф фек та (рост ВВП от 3 до 
5% в год), ко то рый на ци о на ль ные эко но ми ки по лу чи ли от ли бе-
ра ли за ции вне шней тор го вли, сво бод но го дви же ния ка пи та лов, 
пре до ста вле ния за й мов и кре ди тов ме жду на род ных фи нан со вых 
ин сти ту тов, на ча ла сь дли те ль ная и бо ле знен ная стаг на ция, вы-
зван ная из дер жка ми нео ли бе ра ль но го ре фор ми ро ва ния. Глав ная 
про бле ма за клю ча ла сь в том, что для основ ной мас сы на се ле ния 
араб ских стран эко но ми че ские пре о бра зо ва ния обер ну ли сь обо-

14) Например, Ливия лишь относительно недавно признала частную собственность на 
факторы производства, а в Сирии и Иордании существуют довольно жесткие правила 
функционирования рыночных механизмов.
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стре ни ем со ци а ль ных бед - без ра бо ти цы, бед но сти, раз ры ва в до-
хо дах. Рос си й ский ис сле до ва те ль Е. Г. По но ма ре ва при во дит та кие 
дан ные. На ка ну не „ре во лю ций“ без ра бо ти ца в Ал жи ре и Егип те 
со ста вля ла око ло 10 %, Ту ни се - 14, Ба хре й не - 15, Иор да нии - 13, 
в Ли вии - 30 %. Кро ме то го, в этих стра нах зна чи те ль ная ча сть 
на се ле ния про жи ва ет за чер той бед но сти. В Ал жи ре этот по ка за-
те ль со ста влял 23 % на се ле ния, в Егип те - 20, в Иор да нии - 14,2 
%.15) Не труд но по ня ть, что при та ком гру зе со ци а ль ных про блем 
раз ба лан си ро ва нию под вер га ет ся не то ль ко эко но ми ка, но и ве сь 
ме ха низм общ е ствен но го раз ви тия. Так, на при мер, хо ро шо из вест-
но, что если по да вля ю щ ее бо ль шин ство без ра бот ных со ста вля ет 
мо ло де жь в во зра сте 15-25 лет, и эта до ля при бли жа ет ся к 20 %, 
то при про чих рав ных усло ви ях в стра не на чи на ют ся со ци а ль ные 
по тря се ния.16) А в ука зан ных стра нах, как раз основ ная мас са без-
ра бот ных и де клас си ро ван ных - это мо ло дое на се ле ние. Ис по ль зуя 
эко но ми че ские труд но сти и бед ствен ное по ло же ние этой обез до-
лен ной и оче нь ак тив ной ча сти на ро да, мо жно лег ко извне на пра ви-
ть ее не до во ль ство про тив по ли ти че ской си сте мы. Та ким обра зом, 
но вая мо де ль эко но ми че ско го раз ви тия, за им ство ван ная мест ны ми 
эли та ми до бро во ль но или на вя зан ная им извне, при опре де лен ных 
усло ви ях впол не мо жет бы ть при спо со бле на для де ста би ли за ции 
по ло же ния в стра нах с не у год ны ми для гло ба ль но го ли де ра по ли-
ти че ски ми ре жи ма ми. 

В слу чае если та кой сце на рий не впол не оправ ды ва ет се бя, 
„тех но ло ги“ го су дар ствен ных пе ре во ро тов мо гут при ме ни ть фор-
си ро ван ные и, сле до ва те ль но, бо лее „жест кие“ спо со бы уду ше ния 
не же ла те ль ной вла сти. К их чи слу от но сят ся эко но ми ко-фи нан со-
вые санк ции и эм бар го. В за ви си мо сти от си ту а ции вве де ние этих 
мер мо жет пре сле до ва ть раз лич ные це ли: а) осло жни ть по ло же
ние стра ны на фи нан со вых рын ках и в си сте ме ми ро вой тор го вли. 
Так, на при мер, США ини ци и ро ва ли от клю че ние Ира на от ме жду-
на род ной ме жбан ков ской си сте мы SWIFT, что сде ла ло не во змо-
жным ве де ние бан ка ми дол ла ро вых опе ра ций за ру бе жом. По пут-
но на Иран бы ло на ло же но неф тя ное эм бар го, бо ль но уда рив шее 
по бюд же ту стра ны и ис клю чив шее ре спу бли ку из чи сла ве ду щ их 
ми ро вых эк спор те ров сы рья; б) по дор ва ть эко но ми че ское мо гу щ
е ство и по ли ти че ское един ство пра вя щ ей эли ты. Эко но ми че ские 

15) Пономарева, Г. Е. Секреты „цветных революций“: Современные технологии смены по
литических режимов, Internet, http://ekklezia.ru›blogi/4702…tehnologii…ponomaryova. 
pdf. html, 04/08/2015.

16) См. демографическиструктурную теорию революции в публ.: Голдстоун, Дж. „К тео-
рии революции четвертого поколения“// Логос. - 2006. - №5. - СС. 58-103.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2015 стр. 85100.

94

и фи нан со вые санк ции За па да про тив Рос сии и Бе ла ру си на пра-
вле ны ско рее про тив ли де ров этих стран и их „ко манд“. Они но сят 
то чеч ный ха рак тер и под ра зу ме ва ют ме жду на род ную изо ля цию 
круп ных про мы шлен ни ков и бан ки ров, свя зан ных с по ли ти че ской 
вла стью17); в) рез ко ухуд ши ть сре ду жи зне де я те ль но сти на се ле
ния. Обыч но США с по мо щ ью ме ха ни змов ООН до би ва ет ся пол-
но го пре кра щ е ния ме жду на род ной тор го вли с кон крет ной стра ной 
(Си рия, Ирак, Ли вия), в ре зу ль та те че го ис кус ствен но со зда ет ся 
про до во ль ствен ный го лод и де фи цит жи знен но нео б хо ди мых то-
ва ров для бо ль шин ства на ро да. 

В ито ге санк ции (не за ви си мо от их со дер жа ния и адре сно-
сти) ка та ли зи ру ют рост ан ти ре жим ных на стро е ний в стра не и как 
бы под тал ки ва ют лю дей, на пра вля е мых оп по зи ци ей, к бо лее ре ши-
те ль ным (не ред ко про ти во за кон ным) де й стви ям в от но ше нии вла-
сти.18) Зде сь ва жно от ме ти ть то об сто я те ль ство, что в хо де „цвет-
ных“ ре во лю ций все со бы тия раз ви ва ют ся ди на мич но, и мо мент 
пе ре хо да от мир но го про те ста к во о ру жен но му со про ти вле нию 
на сту па ет оче нь ско ро. И в этот мо мент без о па сно сть общ е ства 
ока зы ва ет ся пе ред ли цом, по жа луй, са мой глав ной угро зы сво е му 
су щ е ство ва нию - угро зы унич то же ния общ е ствен но го по ряд ка. От 
на ча ла вре мен люд ские кол лек ти вы вы ра ба ты ва ли опре де лен ные 
со ци а ль ные нор мы общ е жи тия, ко то рые по том за кре пля ли сь в ре-
ли гии, мо ра ли, пра ве. Эти нор мы ре гу ли ро ва ли от но ше ния лю дей 
друг с дру гом, с раз лич ны ми общ е ствен ны ми ин сти ту та ми и, на-
ко нец, с го су дар ствен ной вла стью, опре де ляя ме ру до зво лен но го и 
не до зво лен но го, т. е. вно си ли опре де лен ный по ря док в их вза им-
ные свя зи. Твор цы „цвет ных“ ре во лю ций пы та ют ся раз ру ши ть эти 
свя зи, а по ря док - за ме ни ть ха о сом и анар хи ей. Ве дь в си ту а ции, 
ког да про ис хо дит не по ви но ве ние вла стям и вспы хи ва ют мас со вые 
бес по ряд ки, ког да пе ре ста ет де й ство ва ть за кон и пов сю ду бес чин-
ству ет кри ми на ли тет, ког да пси хи ка лю дей пе ре гру же на и не ра бо-
та ют мо ра ль и ве ра - го ра здо про ще ре а ли зо вы ва ть свою глав ную 
про грам му - свер га ть не у год ный ре жим. Имен но та кая опа сная 
си ту а ция во зни кла на Укра и не во вре мя по след не го по вре ме ни 
„цвет но го“ пе ре во ро та. Пре зи дент В. Яну ко вич не ре шил ся во вре-

17) США и их ближайшие союзники пытаются также максимально ослабить ведущие экс-
портные отрасли Российской Федерации - нефтегазовую и ВПК, и вводят в отношении 
них санкции. Общий перспективный ущерб РФ от санкций Международный валютный 
фонд оценивает в 9% ВВП.

18) Экономические санкции, впрочем, могут иметь и обратный эффект. Такие меры мо-
гут способствовать консолидации власти и населения перед лицом внешней опасно-
сти (Иран, Россия, Беларусь), стимулировать осуществление необходимых структур-
ных изменений в экономике и социальной сфере (Россия), подтолкнуть к диверсифика-
ции международных связей и отношений (Россия, Китай). 
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мя за де й ство ва ть име ю щ и е ся в его рас по ря же нии си лы и сред ства 
для под дер жа ния общ е ствен но го по ряд ка и до пу стил рас пол за ние 
„ма й дан ной“ охло кра тии по всей стра не, чем в ито ге ока зал су щ-
е ствен ную по мо щь оп по зи ции в осу щ ествле нии го су дар ствен но го 
пе ре во ро та. Кон тра стом по от но ше нию к Укра и не вы гля дят де й-
ствия ки та й ских вла стей в Гон кон ге в 2014 г. и вла стей Ар ме нии в 
Ере ва не в 2015 г. По ли ти че ское ру ко вод ство и си ло вые струк ту ры 
этих стран мол ни е но сно отре а ги ро ва ли на по пыт ки вну трен ней 
оп по зи ции и вне шних сил осу щ е стви ть оче ред ной „цвет ной“ сце-
на рий, и в кор не пре се ка ли лю бую про ти во прав ную де я те ль но сть. 
В ре зу ль та те кон флик ты бы ли ло ка ли зо ва ны и впо след ствии раз-
ре ши ли сь без зна чи те ль ных эк сцес сов ре фор мистски ми ме то да ми.

Та ким обра зом, мы ви дим, что ста би ль но сть си сте мы общ-
е ствен ных от но ше ний за ви сит от мно же ства фак то ров, сре ди ко-
то рых на пер вое ме сто мы по ста вим спо соб но сть на ци о на ль ной 
эко но ми ки и со ци а ль ной сфе ры обес пе чи ва ть нор ма ль ное функ-
ци о ни ро ва ние и за щ и ту со ци у ма от угроз не во ен но го ха рак те ра. 
В слу чае раз ба лан си ро ва ния эко но ми ко-со ци а ль ных ус то ев общ е-
ства под вли я ни ем вне шних или вну трен них при чин ис клю чи те ль-
ное зна че ние име ет под дер жа ние общ е ствен но го по ряд ка си ла ми 
го су дар ства. При этом пра во о хра ни те ль ные ор га ны долж ны бы ть 
на де ле ны все ми за кон ны ми пол но мо чи я ми для не до пу щ е ния ро-
ста уде ль но го ве са пре сту пле ний и пра во на ру ше ний, вли я ю щ их на 
со сто я ние без о па сно сти общ е ства в це лом и от де ль ных гра ждан в 
част но сти. 

Оце ни вая угро зы го су дар ствен ной и общ е ствен ной без о па-
сно сти, ко то рые та ят в се бе „цвет ные“ ре во лю ции, мы не мо жем 
не за ме ча ть, что при сра ба ты ва нии по доб ных сце на ри ев в рав ной 
сте пе ни за тра ги ва ет ся и без о па сно сть лич но сти. В ли те ра ту ре фе-
но мен без о па сно сти лич но сти опи сы ва ет ся как со сто я ние че ло-
ве ка, при ко то ром де й ствие вне шних и вну трен них фак то ров не 
при во дит к пло хо му со сто я нию, ухуд ше нию функ ци о ни ро ва ния и 
раз ви тия ор га ни зма, со зна ния, пси хи ки и че ло ве ка в це лом и не 
пре пят ству ет до сти же нию опре де лен ных же ла те ль ных для че ло ве-
ка це лей.19) Сле дуя от обрат но го, мо жно с уве рен но стью кон ста ти-
ро ва ть, что „цвет ные“ тех но ло гии как со во куп но сть агрес сив ных, 
про ти во сто я щ их нор ма ль но му фи зи че ско му и пси хо ло ги че ско му 
бы тию ин ди ви да фак то ров, за клю ча ют в се бе вред (ущерб) та ко му 
бы тию, по ско ль ку пред по ла га ют со зна те ль ное ли ше ние или угро-

19) Заплатинський, В. М. „Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття „Безпе-
ка“// Вісник КамянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. - Випуск 5. - 2012. - С. 91.
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зу ли ше ния жи зни лю дей, де струк цию со зна ния и да вле ние на пси-
хи ку. 

О том, что ги брид ные во й ны и „цвет ные“ ре во лю ции со че та-
ют в се бе раз лич ные фор мы во о ру жен но го и не во о ру жен но го на си-
лия, и по э то му опа сны для жи зни че ло ве ка, мы уже упо ми на ли. В 
хо де во ен ных ин тер вен ций, дис тан ци он ных бом бар ди ро вок, мас-
со вых бес по ряд ков, раз гу ла пре ступ но сти, ди вер сий, про во ка ций, 
уби йств ли де ров, эко но ми че ских эм бар го и про до во ль ствен но го 
го ло да, ко то ры ми со про во жда ют ся тех но ло гии унич то же ния го су-
дар ствен но го су ве ре ни те та и са мо до ста точ ных общ е ствен ных си-
стем, гиб нет мас са лю дей, а у зна чи те ль но го их чи сла су щ е ствен-
но ухуд ша ют ся усло вия жи зне де я те ль но сти.20) При ме ча те ль но, 
что для со зда те лей ру ко твор но го ха о са ко ли че ство че ло ве че ских 
жертв и ме ра люд ских стра да ний - по ня тия не су щ е ствен ные. Для 
них - это по боч ный эф фект, не из бе жные из дер жки „нео б хо ди мых и 
дав но на зрев ших пре о бра зо ва ний“ в той или иной стра не. В та ком 
бла го род ном де ле, как „де мо кра ти че ская“ ре во лю ция, ско рее да же 
при вет ству ет ся из вест ный иезу ит ский прин цип „pe i us, in me li us“, 
по ско ль ку на ра ста ю щ ее чи сло жертв об лег ча ет за да чу де мон та жа 
пре жней вла сти.21) Ци низм, с ко то рым тех но ло ги „цвет ных“ пе ре-
во ро тов игра ют жи зня ми и ин те ре са ми со тен ты сяч и мил ли о нов 
лю дей, мог бы по ра зи ть лю бо го нор ма ль но го че ло ве ка, но то ль ко 
не их са мих. И это по нят но, ве дь ги бе ли и опа сно сти под вер га ют ся 
не соб ствен ные гра жда не, а ка кие-то там „ту зем цы“, ко то рые и так 
долж ны бы ть бла го дар ны за свою сво бо ду. 

При хо дит ся при зна ть, что во мно гих стра нах, пе ре жив ших 
го су дар ствен ные пе ре во ро ты по след не го вре ме ни, зна чи те ль ная 
ча сть на се ле ния ока за ла сь ма ло чув стви те ль ной к оби лию жертв 
этих ка та кли змов. Бо лее то го, мас сы лю дей охот но про дол жа ли 
под дер жи ва ть де струк тив ную оп по зи цию и, не смо тря на опа сно-
сть, ока зы ва ли ей под дер жку в про ти во сто я нии с вла стью. Та кой 
„со юз“ мо жно объ я сни ть ли шь од ним об сто я те ль ством - за дол го 
до пло щ ад ных про те стов „цвет ная“ ре во лю ция уже со вер ши ла сь в 
умах. Со зна ние лю дей бы ло пе ре ко ди ро ва но в ну жном на пра вле-
нии, и они ста ли по сту па ть в со о твет ствии с но вы ми сте ре о ти па ми 

20) См.: Лобанов, К. Н. „К вопросу о конфликтогенном содержании террористической де-
ятельности в фазе зарождения межгосударственных противоречий (исторический и со-
временный анализ ситуации)“//Национални интерес. - 2014. - №2. - С. 224.

21) В ходе „майданной“ революции на Украине с 19 по 21 февраля 2014 г. от рук неустанов-
ленных провокаторов (снайперов) погибло 77 гражданских лиц (т.н. „небесная сотня“) 
и 12 правоохранителей. Массовое преднамеренное убийство людей было использовано 
организаторами евромайдана для „ускорения“ процесса осуществления государствен-
ного переворота. 



Константин Николаевич Лобанов  ГИБРИДНЫЕ И “ЦВЕТНЫЕ“ ...

97

и образ ца ми по ве де ния. На при мер, если че ло век ра нее раз де лял 
прин ци пы гра ждан ствен но сти, го су дар ствен но сти, па три о ти зма 
и ру ко вод ство вал ся ими в жи зни, то те пе рь из не го де ла ют не до-
во ль но го су щ е ству ю щ и ми по ряд ка ми и во о ру жа ют иде я ми про-
те ста, дис си дент ства, фрон дер ства, пре да те ль ства. Про из во дит ся 
пе ре ко ди ров ка мас со во го со зна ния с по мо щ ью раз лич ных ин стру-
мен тов: средств ин фор ма ции и ком му ни ка ции, ин сти ту тов обра зо-
ва ния и про све щ е ния, це ле на пра влен ной аги та ции и про па ган ды, 
и упра вля ет ся извне ру ка ми мест ных „аген тов вли я ния“. Ины ми 
сло ва ми, вклю ча ет ся еще один ком по нент ги брид ных тех но ло гий 
- пси хо ло ги че ская во й на. Та кая во й на бо лее пя ти де ся ти лет ве ла сь 
Со е ди нен ны ми Шта та ми про тив СССР и ста ви ла сво ей глав ной 
за да чей по да вле ние пси хо ло ги че ской спо соб но сти и го тов но сти 
про тив ни ка к со про ти вле нию в слу чае во ен но го кон флик та.22) Ус-
тро и те ли „цвет ных“ пе ре мен в пол ной ме ре вос при ня ли при е мы 
пси хо ло ги че ской во й ны и при по мо щи со вре мен ных ин фор ма ци-
он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий да же усо вер шен ство ва ли 
их. Так, ис по ль зуя Ин тер нет и со ци а ль ные се ти, мо жно в ре жи ме 
он-ла йн тран сли ро ва ть свой иде о ло ги че ский ма те ри ал и за ни ма ть-
ся „про мыв кой мо згов“ огром ной ауди то рии.23) Поз же с по мо щ ью 
то го же ком пь ю те ра - уже упра вля ть зом би ро ван ной ча стью ауди-
то рии и, при ме няя не хи трые тех но ло гии се те во го мар ке тин га, за 
ко рот кие сро ки со би ра ть лю дей в мо би ль ные груп пы, что бы за тем 
по ко ман дам ко ор ди на то ров (так на зы ва е мых „ма я ков“) вы во ди ть 
эти груп пы на ор га ни зо ван ный про тест. На ка ждом из этих эта пов 
пси хо ло ги че ской об ра бот ки осу щ ествля ет ся ак тив ное на си лие над 
вну трен ним ми ром че ло ве ка: по да вля ет ся спо соб но сть кри ти че ски 
раз мы шля ть и ана ли зи ро ва ть со бы тия, за тор ма жи ва ет ся ме ха низм 
упра вле ния и кон тро ля над соб ствен ны ми де й стви я ми, от клю ча-
ют ся вро жден ные ре флек сы са мо со хра не ния. В та ком со сто я нии 
лю ди лег ко пре вра щ а ют ся в объ ект ма ни пу ли ро ва ния со сто ро ны, 
и в этом, на наш взгляд, за клю ча ет ся глав ная угро за без о па сно сти 
лич но сти, а вме сте с ней без о па сно сти общ е ства и го су дар ства. И 
зде сь ро ль че ло ве че ско го фак то ра в „цвет ных“ ре во лю ци ях не ль-
зя не до о це ни ва ть. Ис ход бо рь бы за умо на стро е ния, за вну трен ний 
мир че ло ве ка во мно гом опре де ля ет во змо жно сть или не во змо-
жно сть осу щ ествле ния та ких сце на ри ев в кон крет ной стра не.

22) В одном из американских планов агрессии против СССР „Dropshot“ (1949 г.) содержит-
ся детальное описание технологии ведения психологической войны. См. подробно в кн.: 
Яковлев, Н. Н. ЦРУ против СССР. - М.: Правда, 1983. - 320 с.

23) Уже после так называемой „арабской весны“ аналитики изучили последние по време-
ни международные договоры США со странами Магриба и Леванта, и обнаружили при-
сутствие во всех из них без исключения одного условия - не отключать пользователей 
от социальных сетей и Интернета.
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В за клю че нии по ды то жим все ска зан ное: 
 –  ги брид ные и „цвет ные“ тех но ло гии пред ста вля ют со бой 

ком плекс мер да вле ния на не за ви си мые го су дар ства со 
сто ро ны гло ба ль но го ли де ра с це лью ус тра не ния пре град 
на пу ти со хра не ния и упро че ния од но по ляр ной мо де ли 
ми ро во го ус тро й ства; 

 –  ука зан ные тех но ло гии на пра вле ны на раз ру ше ние основ 
су ве рен но сти на ци о на ль ных го су дарств; 

 –  осо бен но де струк тив но му во зде й ствию под вер га ет ся за-
щ ит ный кар кас су ве рен но сти - си сте ма на ци о на ль ной 
без о па сно сти и ее основ ные струк тур ные сег мен ты - без-
о па сно сть го су дар ства, общ е ства, лич но сти;

 –  в сег мен те го су дар ствен ной без о па сно сти угро зы фик си-
ру ют ся в зо не ра бо ты го су дар ствен но го ап па ра та, не су щ-
е го ответ ствен но сть за обес пе че ние по ли ти че ской и во ен-
ной не за ви си мо сти на ции;

 –  в сег мен те общ е ствен ной без о па сно сти основ ны ми объ-
ек та ми угро зы ста но вят ся хо зя й ствен но-фи нан со вая си-
сте ма и общ е ствен ный по ря док, слу жа щ ие ба зи сны ми 
осно ва ни я ми со ци а ль но го строя и со ци а ль ной ста би ль-
но сти;

 –  в сег мен те без о па сно сти лич но сти ри скам под вер га ет ся 
фи зи че ское и пси хи че ское здо ро вье, явля ю щ е е ся ва жне-
й шим усло ви ем гра ждан ско го со сто я ния че ло ве ка;

 –  для не й тра ли за ции угроз и ри сков, ис хо дя щ их от ги брид-
ных и „цвет ных“ тех но ло гий, нео б хо ди мо выс тра и ва ть 
и под дер жи ва ть в ак тив ном со сто я нии си сте му обес пе-
че ния на ци о на ль ной без о па сно сти - ком плек са по ли ти-
че ских, эко но ми че ских, со ци а ль ных, здра во о хра ни те ль-
ных, военных и правовых мероприятий, гарантирующих 
нормальную жизнедеятельность нации, ее защищенность 
от внешней и внутренней агрессии.
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О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
Статья посвящена определению понятия „национальная 

безопасность“, определению ее существенных признаков и струк-
туры. В статье приводятся подходы к определению сущности на-
циональной безопасности, ее базовых элементов. Раскрывается 
содержание национальных интересов и опасностей и угроз, как 
базовых элементов национальной безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, нация, национальная безопасность, 

опасность, угроза, национальный интерес, структура 
национальной безопасности.

В отечественной науке и политической практике понятие 
„национальной безопасность“1) стали активно употреблять в 
начале 90-х годов нынешнего столетия. В последние годы активно 
проводятся исследования связанные с разработкой понятия 
национальная безопасность.2)

Продолжающаяся научная дискуссия по проблемам 
обеспечения национальной, региональной и международной 

1) Термин "национальная безопасность" появился в политическом лексиконе в начале ХХ 
века. Его впервые употребил Президент США Т.Рузвельт в своем послании к Конгрессу 
в 1904 году. Сегодня в США национальная безопасность определяется "как такое состо-
яние общества, "при котором Соединенные штаты сохраняются в качестве свободной 
нации и соблюдается неприкосновенность ее основных институтов и ценностей" (См.: 
Алексин В.И. Советско-американское военное сотрудничество: контакты и осмысление 
их результатов. //Военная мысль. - 1992.- №3. С.63).

2) Важно подчеркнуть, что аналогами понятия „национальная безопасность“ зачастую 
в научной литературе, да и в официальных документах используются понятия „без-
опасность“, „национально-государственная безопасность“, „государственная безопас-
ность“, при этом в них вкладывается достаточно разный смысл. – Авт.



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 2/2015 стр. 101-114.

102

безопасности, особенно в современных условиях, заставляет 
обращаться к понимаю сущности самого понятия „национальная 
безопасность“ и соответственно к понимаю производных от нее 
представлений о безопасности разного уровня. В методологическом 
плане под понятием обычно понимается „абстрактно-логическая 
форма мысли, в которой содержатся существенные признаки 
предмета познания“, поэтому для определения понятия 
„национальная безопасность“ следует выявить и определить 
именно существенные признаки или по-другому, признаки, которые 
присутствуют в национальной безопасности, характеризуют ее и 
отличают ее от данного класса предметов (безопасность). Следует 
отметить, что национальная безопасность может рассматриваться 
по меньшей мере в нескольких проявлениях, например, как 
явление, как процесс достижения определенного состояния, как 
функция чего-либо, как условие, как фактор, как механизм.3) 

В понятии „национальная безопасность“ присутствуют те 
признаки, которые относятся к более общему понятию, а именно к 
понятию „безопасность“. Поэтому необходимо выявить признаки, 
прежде всего, содержащиеся в понятии „безопасность“.

Исходные признаки безопасности были определены более 
130 лет назад В. И. Далем, где в его словаре понятие “безопасность” 
определено как отсутствие опасности, сохранность, надежность.4) 
Таким образом, существенными признаками безопасности 
являются 1) отсутствие опасности; 2) сохранность; 3) надежность. 

 В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: 
„безопасность - это состояние, при котором не угрожает 
опасность“.5) Базовым признаком безопасности тут выступает 
отсутствие угрозы опасности.

 Опираясь на приведенные толкования, учитывая реальности 
нашего времени, можно согласиться, что безопасность означает 
отсутствие опасности, защищенность объекта, системы от 
действий деструктивных сил, ее способность противостоять 
им. Другими словами, в понимании сущности безопасности 
просматривается ряд аспектов. Один из них - отсутствие в данный 
момент непосредственной, вполне определенной опасности для 
объекта, а в нашем случае - жизненно важных интересов личности, 

3) Основы авторского подхода к определению понятия и пониманию сущности нацио-
нальной безопасности изложены см. подробнее: Ницевич В.Ф. Информационное обе-
спечение национальной безопасности России. /Дисс. канд. филос. наук. – М. – 1996. 

4) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т.- М. 1989. Т.1. С.67.

5)  Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М. 1990. С. 47.
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социальной группы, общества, т.к. полное отсутствие каких-либо 
опасностей нереально, поскольку всегда есть какая-то, пусть 
потенциальная, частная, но опасность и угроза. Кроме того, на 
смену преодоленной опасности появляется новая. Отсюда другой 
аспект - состояние защищенности от опасностей, которое зависит 
от способности субъектов, с одной стороны, прогнозировать 
потенциальные и реальные опасности, локализовать их 
превентивными мерами, а с другой - обнаружить опасность на 
самой ранней стадии зарождения и предотвратить ее превращение 
в реальную угрозу. Наконец, третий аспект - устранение 
опасности, реально возникшей, для чего необходимо всегда иметь 
силы, адекватные опасностям и угрозам, чтобы с наименьшими 
издержками пресечь действия деструктивных сил или устранить 
опасности. 

Согласно официально принятым в России взглядам под 
безопасностью понимается „состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз“.6) В этом определении появились новые 
существенные признаки, а именно жизненно важные интересы. 
Следует обратить внимание не потребности, а интересы. 

В свою очередь жизненно важные интересы определяются 
как „совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства“.7) Угроза безопасности 
рассматривается как „совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства“.8) Таким образом, существенными 
признаками понятия „национальная безопасность“ являются 
„защита“, „угроза“, „опасность“, „интересы“, „существование“, 
„развитие“, а также „личность“, „общество“, „государство“. 

Вместе с тем, официальная трактовка понятия 
„безопасность“ является не достаточно полной, в силу того, что, 
во-первых, отражает лишь ее качественную определенность, т.е. 
„состояние защищенности“, а если его нет, то, следовательно, и 
нет безопасности, а во-вторых, о безопасности какого объекта идет 
речь (человека, власти, государства, страны и т.д.). Кроме того, 
такое определение отражает понимание безопасности, которое 
можно было бы назвать охранительным, в широком смысле этого 

6)  См.: Закон РФ "О безопасности". 5 мая 1992. Статья 1. 

7)  См. там же. Статья 3.

8)  См.: Закон РФ "О безопасности". 5 мая 1992. Статья 3.
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слова, то есть, предполагает наличие возможности и способности 
сохранить, оборонить, защитить.

„Охранительство“, в данном случае, указывает на жизненно 
необходимую социальную функцию. Однако, безопасность 
обеспечивается не только за счет охранительства, но и за счет 
жизнеспособности определенного объекта, его возможности в 
конкурентной борьбе, с себе подобными, выжить и развиваться. 
Последнее в свою очередь требует создания необходимых 
оптимальных политических, социально-экономических, духовных 
и иных условий для сохранения и развития объекта безопасности. 
Есть и другие неточности. Например, „жизненно важные интересы“ 
определяются как „совокупность потребностей“, в то время как 
интересы - это всегда субъективное проявление потребностей.

 Далее, „угроза безопасности“ не всегда представляет 
собой совокупность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам, она может быть представлена и 
отдельно взятым условием или фактором. 

Таким образом, понятие безопасность рассматривается, как 
главным образом защищенность объектов, систем, существ от 
какого-либо фактора или совокупности факторов, представляющих 
собой опасность или угрозу. Недостаточность такого определения 
заключена еще и в том, что защита - это лишь один из вариантов 
реагирования на угрозу, которую можно и избежать, сохраняя при 
этом способность защищаться в активной или пассивной форме. 

Безопасность это также и свойство любой системы, объекта, 
условие их существования и развития, это и процесс, и результат 
самой деятельности, предполагающей ее осмысленность с точки 
зрения приемлемого риска.

Понятие безопасность является достаточно абстрактным 
и при его употреблении требуется конкретизация, например, о 
безопасности какого именно объекта идет речь. Дело в том, что 
употребляя его в отношении личности (безопасность личности), 
государства (безопасность государства), нации (национальная 
безопасность9)), региона (региональная безопасность) и т.д., в 
каждом конкретном случае в понятие безопасность вкладывается 
свое содержание, свой смысл. 

9) Согласно Концепции национальной безопасности Российской Федерации под "наци-
ональной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее много-
национального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 
Российской Федерации". (См.: Концепция национальной безопасности Российской Фе-
дерации //Независимое военное обозрение. № 1 (174). 2000. 14 – 20 января).
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Все многообразие определений понятия „национальная 
безопасность“ так или иначе отражает ее сущностной или 
функциональный аспекты и отличаются друг от друга набором 
характеристик и компонентов. Например, национальная 
безопасность это состояние:

–– –защищенности национальных интересов страны в 
условиях реальных и потенциальных угроз;10)

–– –при котором в государстве защищены национальные 
интересы страны в широком их понимании, 
включающем политические, социальные, экономические, 
военные, экологические аспекты, риски, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, распространением 
оружия массового поражения, а также предотвращения 
угрозы духовным и интеллектуальным ценностям 
народа.11)

В определении, где „безопасность есть деятельность 
людей, общества, государства, мирового сообщества, народов 
по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, 
устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 
способных погубить их, лишить фундаментальных материальных 
и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый 
объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для прогрессивного 
развития“,12) речь скорее идет не о самой безопасности, а об 
определении процесса ее обеспечения. Ведь безопасность – это, 
прежде всего, состояние, имеющее определенные параметры 
и характеристики, а деятельность направлена на достижение, 
поддержание и изменение этого состояния. Следует отметить, что 
это состояние не статичное, а находящееся в динамике.

Вторая группа существенных признаком определяется 
понятием „национальная“, как производным от понятия „нация“. 
В буквальном смысле можно полагать, что национальная 
безопасность может пониматься как отсутствие опасности 
(безопасность) для нации. Однако, в отечественной науке и 
практике существует проблема сущности понятия „нация“.13) 

10)  См.: Российская Федерация: безопасность и военное сотрудничество.- М.:Обозреватель. 
1995. С.19.

11) См.: Концепция национальной безопасности в 1995 году.- М.:Обозреватель. 1995. С.23.

12) См.: Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность 
России и армия.- М.:РАН. 1995. С.63.

13) Нужно отметить, что в ходе научной дискуссии обозначились несколько научных школ, 
теоретических направлений, которые по разному определяют сущность нации. К при-
меру: представители психологической теории (О. Бауэр, Р. Шпрингер, Н. Бердяев) сво-
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Продолжительное время считалось единственно верным 
определение нации, согласно которому под ней понимается 
„историческая общность людей, складывающаяся в процессе 
формирования общности их территории, экономических связей, 
языка, некоторых особенностей культуры и характера“.14) В 
советский период, да отчасти и сейчас, такое понимание термина 
„нация“ давало право обозначать им этнические группы населения 
(к примеру: русские, буряты, белорусы, казахи, украинцы и т.д.), 
хотя более уместно обозначать такие группы населения термином 
„этнос“.15) 

Вместе с тем, сам термин „нация“16) впервые употреблен 
во времена Великой Французской революции, когда был 
провозглашен лозунг „Один народ - одна нация“ и в этом смысле 
под нацией понимается государственно организованный народ, 
т.е. совокупность граждан того или иного государства.17) Исходя 
из такого понимания нации, национальная безопасность - это 
безопасность граждан и создаваемых ими объединений и институтов. 
При этом объединения граждан - это социальные, этнические 
группы, социальные образования и в высшей степени общности - 
общество, а институты - это те или иные иерархические структуры, 
социальные, политические, экономические институты, в высшей 

дят нацию к культурно-психологической общности людей, объединенных единой судь-
бой; материалисты (И. Сталин) основополагающим в сущности нации выделяли общ-
ность экономических связей; социологическая теория (П. Сорокин) дает представле-
ние нации как искусственной конструкции, которая не имеет собственной субстанции. 
Кроме того, ряд исследователей определяют тесную связь нации с государством (Ф. Эн-
гельс, К. Каутский, В. Ленин, М. Вебер). Более подробно см. Политология: Энцикло-
педический словарь /Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М.: Изд-во Моск. Коммерч. 
Ун-та. 1993. С.212.

14) См.: Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: 
Советская энциклопедия. 1989. С.881

15) Этнос - исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, пред-
ставленный племенем, народностью, нацией. (См.: Советский энциклопедический сло-
варь /Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989. С.1582).

16) Нужно отметить, что в ходе научной дискуссии обозначились несколько научных школ, 
теоретических направлений, которые по разному определяют сущность нации. К при-
меру: представители психологической теории (О. Бауэр, Р. Шпрингер, Н. Бердяев) сво-
дят нацию к культурно-психологической общности людей, объединенных единой судь-
бой; материалисты (И. Сталин) основополагающим в сущности нации выделяли общ-
ность экономических связей; социологическая теория (П. Сорокин) дает представле-
ние нации как искусственной конструкции, которая не имеет собственной субстанции. 
Кроме того, ряд исследователей определяют тесную связь нации с государством (Ф. Эн-
гельс, К. Каутский, В. Ленин, М. Вебер). Более подробно см. Политология: Энцикло-
педический словарь /Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М.: Изд-во Моск. Коммерч. 
Ун-та. 1993. С.212.

17) Нация - понимается как все население страны, государство. (См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка.- М.:Из-во „Русский язык“. 1978. С.368).
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степени институционализированная структура государство. Таким 
образом, можно полагать, что национальную безопасность следует 
понимать как безопасность граждан, общества и государства. Этот 
подход все более и более утверждается и в науке и в политической 
практике. 

В понимании сущности национальной безопасности 
основополагающее значение имеют такие признаки как 
национальные интересы и опасности, угрозы этим интересам. 

Поскольку национальные интересы представляют собой 
разноуровневые и многоплановые осознанные жизненно 
важные потребности личности, общества и государства, при 
чем, взаимосвязанные и взаимообусловленные, то их можно 
представить как подсистему жизненно важных потребностей. 
В тоже время существуют опасности и угрозы национальным 
интересам, совокупность которых также можно представить как 
подсистему. Представляется, что эти подсистемы составляют 
систему более высокого порядка – систему соотношения 
национальных интересов и опасностей и угроз им. Состояние 
такой системы в определенный момент времени и определяется 
понятием национальная безопасность. При этом национальная 
безопасность выступает показателем защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства и способности 
воздействия на опасности и угрозы с целью их нейтрализации, 
т.е. создания условий для реализации национальных интересов 
(рис.1.1.).

 

 
 

Национальные 
интересы 

Опасности и 
угрозы 

национальным 
интересам 

Национальная безопасность 

Рис.1.1. Система соотношения национальных 
интересов и опасностей и угроз им
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С учетом изложенного представляется, что национальная 
безопасность это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества, государства от внешних и 
внутренних опасностей и угроз, обеспечивающее их надежное 
существование и развитие.

Такая трактовка понятия "национальная безопасность" 
позволяет выделить два главных направления её обеспечения: а) 
защиту от угроз и опасностей; б) создание условий надежного 
существования и прогрессивного развития. Первое предполагает 
создание и функционирование системы противодействия 
адекватной угрозам и опасностям, второе - деятельность по 
созданию и накоплению материального и других потенциалов и их 
использованию для реализации национальных интересов.

Отсюда усматривается что, национальная безопасность 
имеет, по меньшей мере, три аспекта:

1. ценностный (национальная безопасность как совокуп-
ность ценностей, важных для личности, государства и 
общества);

2. деятельностный (национальная безопасность  как сово-
куп ность деятельности субъектов по ее обеспече нию);

3. персонифицированно-индивидуальный (национальная 
безопасность как результат деятельности воплощенный 
в человеке, в обеспечении его прогрессивной жизни).

Человек, его жизнь всегда подвергалась опасности от 
природных явлений, животного мира, от других людей, тем более 
в настоящее время, в век техногенных опасностей, следовательно, 
создать условия отсутствия опасностей практически невозможно. 
Отсюда усматривается, что национальным интересам всегда 
имеется наличие опасностей, но таких, которые допустимы с 
точки зрения приемлемого риска для жизнедеятельности людей, 
их образований и институтов. 

Для более глубокого уяснения сущности национальной 
безопасности следует рассмотреть ее структуру, так как 
представления о тех компонентах, которые ее составляют, дают 
возможность определиться в содержании, общих и частных ее 
проблемах. 

В определении структуры национальной безопасности 
логично исходить из общего понимания термина структура, при 
этом нужно подчеркнуть, что существует несколько точек зрения 
на этот термин. Так, под структурой понимается либо „закон 
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связи между элементами“,18) либо „инвариант системы“,19) либо 
„относительная выделенность в теле его частей и соответствующая 
ей система, порядок материальных взаимосвязей, посредством 
которых они соединяются в то единство, цельность, которым 
является данное тело“.20) Отсюда и многообразие взглядов на 
структуру национальной безопасности. 

В отечественной научной литературе встречается несколько 
подходов к выделению структурных элементов национальной 
безопасности. Так, одни авторы исходя из характера источников 
опасности выделяют такие элементы как: 1) военно-политический, 
подразумевающий выживаемость нации, недопущение любой 
ценой военной конфронтации; 2) промышленный - защиту 
от стационарного или аварийного воздействия мощных 
индустриальных объектов; 3) экономический - предупреждение 
дальнейшего неэффективного ведения хозяйства страны; 
4) политический - недопущение торможения процессов 
демократизации и гласности; 5) национально-культурный 
- сохранение и защиту исторических традиций и наследия, 
предупреждение национальных конфликтов; 6) гуманитарный 
- защиту общечеловеческих ценностей и 7) социально-
политический - защиту социальных достижений советского 
общества.21) Не отрицая определенных достоинств этого подхода 
необходимо отметить его непоследовательность (разнобой 
в классификационных основаниях), неполноту (отсутствие 
ряда важных видов или элементов безопасности, к примеру: 
технологического, демографического, информационного и др. 
видов) и узость содержательной интерпретации представленных 
в ней элементов.

Другие, используя понятие предмета национальной безо-
пасности предлагают следующую классификацию ее эле мен тов: 1) 
жизнь и здоровье людей - экологическая (включая медицинскую) 
безопасность; 2) социально-политические права и условия жизни 
граждан, социальных групп; политическое устройство общества в 
целом - социально-политическая, государственная безопасность; 
3) социально-экономические права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - социально-экономическая 

18) См.: Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в по-
знании. - М.:Наука. 1962. С.11. 

19) См.: Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика.- М.:Наука. 1972.

20) См.: Кузнецов И.В. Принцип причинности и его роль в познании природы /Проблемы 
причинности в современной физике/.- М.:Высшая школа. 1960. С.62.

21) См.: Легасов В.А. Из сегодня - в завтра. //Правда. - 5 октября 1987.
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безопасность; 4) экологические права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - экологическая безопасность; 
5) национально-культурные права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - национально культурная 
безопасность; 6) военный (оборонный) потенциал общества 
(нации) в целом, национальные границы - военно-политическая, 
государственная безопасность; 7) экономический потенциал 
общества (нации) в целом - экономическая безопасность.22)

Такой подход не лишен оснований, но как в первом 
случае ему присущи неполнота представленных элементов (к 
примеру, не выделяются такие элементы как информационная, 
технологическая и другие виды безопасности), определенная узость 
содержательной направленности элементов, их функционального 
предназначения. К примеру: жизнь и здоровье людей обеспечивает 
не только экологическая безопасность, но и экономическая, и 
военная, и генетическая безопасность; или одно и то же понятие 
„экологическая безопасность“ в пункте 1 и 4 подразумевает разные 
вещи.

Интересным является подход тех авторов, которые в качестве 
основания берут всю совокупность угроз. В зависимости от того, 
каким жизненно важным интересам личности, государства и 
общества они угрожают, говорят об экономической, политической, 
правовой, военной, экологической, информационной и т.п. 
угрозах и соответствующих видах безопасности.23) Указанные 
виды безопасности (экономическая, политическая, правовая, 
военная, экологическая, информационная) являются основными 
структурными элементами национальной безопасности. Такого 
подхода к определению структуры национальной безопасности 
придерживаются многие авторы.24) 

Таким образом, в качестве структурных элементов 
национальной безопасности выступают виды безопасности, 
выделенные в зависимости от всей совокупности опасностей 
и угроз жизненно важным интересам личности, общества и 

22)  См.: Порфирьев Б.Н. Системная концепция национальной безопасности. - М. 1995. 
С.11.

23)  См. например: Мухин Г.В. Проблема обеспечения национальной безопасности в совре-
менных условиях. - М.: ВАХЗ. 1994. С.27.

24)  К примеру, Проскурин С.А. утверждает: "Основными структурными элементами, рас-
крывающими содержание (национальной безопасности - автор) являются: политиче-
ская (собственно военная), экономическая, экологическая, информационная безопас-
ность и безопасность культурного развития". (См.: Проскурин С.А. Обороноспособ-
ность в системе национальной безопасности страны. //Военная мысль. - 1992.- №1. 
С.59). 
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государства. Основными являются: политическая, экономическая, 
правовая, социальная, военная, экологическая, генетическая, 
информационная, научно-техническая, технологическая, 
техническая безопасность.

Взяв за основание объекты безопасности в качестве 
структурных элементов национальной безопасности выделяют: 
безопасность личности, безопасность общества, безопасность 
государства25) (рис.1.2.). 

Некоторые авторы в качестве структурных элементов 
выделяют систему безопасности личности, систему безопасности 
общества, систему безопасности государства, рассматривая 
их как подсистемы системы национальной безопасности.26) 
Представляется, что последнее правомерно, если речь идет о 
системе национальной безопасности, а указанные структурные 
элементы, хотя и являются законченными системами, но 
выступают подсистемами системы более высокого порядка - 
системы национальной безопасности. 

 

 

В функционально-деятельностном плане структура национальной безопасности 

представляет взаимосвязанную совокупность: 

 объектов национальной безопасности - жизненно важные интересы личности, 

государства и общества; 

 субъектов национальной безопасности - конкретные институты государства и 

гражданского общества, действующие по защите и реализации национальных 

интересов; 

 целей и задач национальной безопасности; 

 средств обеспечения национальной безопасности - военных и невоенных; 

 взглядов на национальную безопасность - концепция национальной безопасности, 

национальная доктрина государства и др. основополагающие документы; 

 деятельности субъектов по использованию имеющихся средств для достижения 

целей национальной безопасности.27 

                                           
27 См. например: Щипанов Ф.Б Система безопасности РФ и роль Вооруженных Сил в ее обеспечении: Дис. 
... канд. филос. наук. -М.: ГАВС.1994. С.73 и др. 

Рис.1.2. Структура национальной безопасности

25)  См.: Военная политология. - Минск: МВВИУ.1993. С.138. 

26)  См.: Серебряков В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность России 
и армия. - М.: РИЦ ИСПИ РАН. 1995. С.60-88. 
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В функционально-деятельностном плане структура 
национальной безопасности представляет взаимосвязанную 
совокупность:

–– –объектов национальной безопасности - жизненно важные 
интересы личности, государства и общества;

–– –субъектов национальной безопасности - конкретные 
институты государства и гражданского общества, 
действующие по защите и реализации национальных 
интересов;

–– –целей и задач национальной безопасности;
–– –средств обеспечения национальной безопасности - 

военных и невоенных;
–– –взглядов на национальную безопасность - концепция 

национальной безопасности, национальная доктрина 
государства и др. основополагающие документы;

–– –деятельности субъектов по использованию имеющихся 
средств для достижения целей национальной 
безопасности.27)

Видимо, представленную функциональную структуру 
национальной безопасности следует рассматривать не как 
собственно структуру национальной безопасности, а как 
структуру обеспечения национальной безопасности. Это следует 
из того, что состояние, а именно через эту категорию дается 
определение национальной безопасности, не может осуществлять 
деятельность. В данном случае, деятельность, направленную на 
достижение и поддержание заданного состояния, осуществляют 
соответствующие структуры, специально для этого созданные в 
государстве и обществе.

Как видно из приведенных точек зрения, каждый автор 
подходит к рассмотрению вопроса о структуре национальной 
безопасности со своей теоретической позиции, исходя из 
поставленных перед собой задач. В этих подходах много общего, 
но есть и различия, и довольно существенные. 

Следует подчеркнуть, что для каждого из выделенных 
компонентов разрабатывается (или уже разработана) своя теория, 
цели, задачи, организационная структура системы обеспечения и ее 
управления. Таким образом, для каждого компонента национальной 
безопасности существует своя система ее обеспечения. Важно 
отметить, что эти системы являются компонентами более 

27) См. например: Щипанов Ф.Б Система безопасности РФ и роль Вооруженных Сил в ее 
обеспечении: Дис. ... канд. филос. наук. -М.: ГАВС.1994. С.73 и др.
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общей системы, а именно системы обеспечения национальной 
безопасности.

Однако, перечисленные элементы дают не простую 
арифметическую сумму, а некий качественно новый результат 
- целостность, способность к саморазвитию и гармонизации, 
устойчивость, защищенность от деструктивных воздействий.

Кроме того, национальная безопасность имеет два аспекта 
- внутренний и внешний, что обусловлено наличием внутренних 
и внешних опасностей и угроз. О приоритетной значимости того 
или иного аспекта можно судить проанализировав конкретно-
историческую ситуацию. К примеру, для России, в связи со 
снижением глобального военного противостояния и имеющимися 
неразрешимыми внутренними противоречиями во всех областях 
общественной жизни, на современном этапе актуализируются 
внутренние источники опасностей и угроз. Однако нельзя 
забывать, что особую силу набирают внешние экономические, 
экологические, информационные опасности.

Таким образом, национальная безопасность представляет 
собой сложное, многоаспектное, многоуровневое явление. Она 
может рассматриваться как общественное явление, как теория и 
процесс, как показатель состояния национальных интересов.
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О КОНЦЕПТУ И СУШТИНИ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак
Чланак је посвећен дефиницији појма националне безбедно-

сти, укључујући у дефиницију градивне елементе, основне карак-
теристике и структуре које одликују овај концепт. У том смис-
лу, чланак представља покушај да се дефинише како суштина кон-
цепта, тако и његови саставни елементи, нарочито појам наци-
оналног интереса, као и претњи и ризика безбедности, без којих 
не можемо да замислимо суштину саме националне безбедности.
Кључне речи: безбедност, нација, национална безбедност, претње, 

ризици, национални интерес, систем националне 
безбедности

* Овај рад је примљен 26. октобра 2015. године, а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 10. новембра 2015. године.
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Ка да не ка ви со ко кон-
тро верз на лич ност об ја ви књи-
гу, увек је те шко одво ји ти ути-
сак о са мом де лу од ми шље ња 
или емо ци ја ко је чи та лац га ји 

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 
179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

о ауто ру. У не ким слу ча је ви-
ма, то ни не тре ба чи ни ти, јер 
је то је ди ни на чин за раз у ме ва-
ње на пи са ног. Хен ри Ки син џер 
је сва ка ко јед на та ква лич ност. 
Слу жио је као са вет ник за на-
ци о нал ну без бед ност, а за тим и 
као др жав ни се кре тар у ад ми-
ни стра ци ја ма дво ји це пред сед-
ни ка САД: Ри чар да Ник со на и 
Џе рал да Фор да. У то ку др жав-
нич ке ка ри је ре уче ство вао је 
ди рект но у број ним пре лом ним 
до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли 
Хлад ни рат: об ли ко вао је по ли-
ти ку де тан та пре ма Со вјет ском 
Са ве зу; пре го ва рао у Па ри ским 
ми ров ним пре го во ри ма ко ји ма 
је окон чан Ви јет нам ски рат (за 
шта је 1973. го ди не на гра ђен из-
у зет но оспо ра ва ном Но бе ло вом 
на гра дом за мир); у скла ду са 
соп стве ним схва та њем ре а ли-
зма у ме ђу на род ним од но си ма 
во дио је кон тро верз не по ли ти ке 
САД пре ма Чи леу и Па ки ста ну 
у кључ ним мо мен ти ма Хлад-
ног ра та. То ком сво је ви ше де-
це ниј ске ка ри је ре, ду го веч ни 
Ки син џер (ро ђен 1923. го ди не) 
је та ко ђе об ја вио низ ве о ма ути-
цај них књи га о спољ ној по ли ти-
ци, ге о по ли ти ци и ди пло ма ти ји, 
а већ го ди на ма ва жи као не фор-
мал ни са вет ник чи та ве пле ја де 
аме рич ких пред сед ни ка и дру-
гих од лу чи ла ца ви со ко по зи-
ци о ни ра них у спољ но по ли тич-
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ком апа ра ту САД. Ипак, је дан 
од нај мар кант ни јих мо ме на та 
ње го ве ка ри је ре је сте огро ман 
до при нос ко ји је дао об ли ко ва-
њу од но са из ме ђу САД и Ки не 
– од но са ко ји у де це ни ја ма ко је 
до ла зе мо же пре суд но да ути че 
на свет у ко јем жи ви мо. Упра во 
то је и те ма ове књи ге.

„О Ки ни“ је зна чај на књи-
га из ви ше раз ло га. Осим што 
опи су је на ста нак и ево лу ци ју 
јед не од нај ва жни јих гло бал них 
ди на ми ка мо дер ног до ба (осо-
ви не од но са Пе кинг – Ва шинг-
тон), она пру жа ду бљи увид 
ка ко у ки не ску исто ри ју, та ко и 
у са му фи ло зо фи ју ки не ског по-
гле да на свет, а на ро чи то о то ме 
ка ко се он ме њао у по след њим 
де це ни ја ма. Да нас по ста је све 
ја сни је да је кључ но по при ште 
ме ђу на род них од но са на пу сти-
ло сво је ду го трај но европ ско тј. 
атлант ско ста ни ште и пре се ли-
ло се на Па ци фик. А Ки син џер 
као жи ви ак тер до га ђа ја по ку-
ша ва да ста ви ове про ме не у 
исто риј ску пер спек ти ву. На и ме, 
Хен ри Ки син џер је био кључ ни 
„шраф“ у осми шља ва њу „отва-
ра ња Ки не“, ко је се до го ди ло 
на вр хун цу Хлад ног ра та (са 
Ки син џе ро вом тај ном по се том 
1971. и Ник со но вом зва нич-
ном по се том Пе кин гу, 1972. 
го ди не), у мо мен ти ма за тег ну-
тих ки не ско-со вјет ских од но са. 
Под се ти мо, у том тре нут ку ко-
му ни стич ка Ки на је и да ље не ка 
вр ста „па ри је“ у ме ђу на род ним 
од но си ма – са за тво ре ним дру-

штвом, не схва ће ним и агре сив-
ним ко му ни стич ким ре жи мом, 
зва нич но не при зна та од стра не 
ве ли ког бро ја зе ма ља, док је ње-
но ме сто стал не чла ни це Са ве та 
без бед но сти УН још увек за у зи-
мао Тај ван.

Ки син џе ро во де ло је те-
шко сме сти ти у не ки кон вен ци-
о нал ни стил ски жа нр или оквир. 
На пи са на де лом као ме мо ар 
ауто ро вог ба вље ња Ки ном, на-
ро чи то исто риј ским по се та ма 
1971-72. го ди не, књи га је оп те-
ре ће на лич ним на ра ти вом тј. за-
па жа њи ма и ис ку стви ма ауто ра. 
Ипак, Ки син џер ни ка да из ви да 
не гу би ши ру сли ку: ге о по ли-
тич ке по сле ди це и пре по ру ке 
од лу чи о ци ма као не ку вр сту па-
ра-зва нич них од го вор но сти, ко-
је лич ност ње го ве те жи не но си. 
Сто га, ње го ва при ча је ујед но и 
лич на, али и зва нич на исто ри ја. 
Књи га је та ко ђе де та љан пре-
глед ди пло мат ске исто ри је Ки-
не, али и стра те шких и ге о стра-
те шких раз ма тра ња Ки син џе ра.

У том сми слу, мо же мо 
иден ти фи ко ва ти два на ра ти-
ва. Пр ви, на ро чи то ак ту е лан у 
пр вих осам по гла вља књи ге, 
пред ста вља ду го пу то ва ње кроз 
ки не ску исто ри ју, об ја шња ва-
ју ћи чи та о цу ду бље (исто риј-
ске, ге о граф ске, кул ту ро ло шке, 
па и фи ло зоф ске) мо ти ве ко ји 
сто је иза ки не ског по гле да на 
свет. Ки не ска исто ри ја ва ри ра 
из ме ђу го то во твр до гла вих изо-
ла ци о ни стич ких пе ри о да и ци-
клу са отво ре но сти пре ма све-
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ту, у окви ру ко јих је та зе мља 
гра ди ла сво је ста во ве пре ма 
су сед ним зе мља ма и дру гим ри-
ва ли ма у ме ђу на род ној аре ни. 
У исто вре ме, Ки син џер на гла-
ша ва раз ли ке у при сту пу из ме-
ђу ди рект ног и ми си о нар ски 
ори јен ти са ног за па да, чи ји од-
лу чи о ци обич но зах те ва ју кон-
крет не ре зул та те на кра ћи рок; 
и ки не ске др жав нич ке тра ди ци-
је ко ја сво ју „игру“ над му дри-
ва ња игра суп тил но, ду го роч но, 
го то во у ми ле ни јум ским окви-
ри ма. Ко ри сте ћи овај ефек ти-
ван при ступ, аутор нас уме шно 
до во ди до кључ них мо ме на та 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка, 
ка да се Ки син џе ро во лич но ис-
ку ство са вет ни ка за на ци о нал ну 
без бед ност пред сед ни ка Ник со-
на ули ва у исто риј ски на ра тив о 
Ки ни, те он по ста је го то во цен-
трал на фи гу ра при че. Ки син џер 
се на ро чи то по тру дио да де таљ-
но об ја сни чи та о цу ком плек сну 
си ту а ци ју у Ки ни у том пе ри о-
ду: дво знач ни ри вал ски и па тер-
на ли стич ки од нос СССР, ка та-
стро фал не по сле ди це Кул тур не 
ре во лу ци је, ки не ске од но се са 
су се ди ма (по себ но Ин ди јом и 
Ви јет на мом), као и уро ђе ни им-
пулс стра ха Ки не за од „оп ко-
ља ва ња“ – ко ји је он као је дан 
од кључ них од лу чи ла ца та да-
шње аме рич ке ад ми ни стра ци је 
пра во вре ме но уочио и пре вео 
у кон крет ну спољ но по ли тич ку 
ак ци ју.

На ро чи то де таљ но су опи-
са ни ко ра ци у при пре ми и спро-

во ђе њу тај них ми си ја из 1971. 
го ди не, ко је су по ста ви ле те рен 
за исто риј ски кључ ни мо ме нат: 
по се ту пред сед ни ка Ник со на и 
по сле дич но – тран сфор ма ци ју 
Ки не од си ро ма шне и изо ло ва не 
зе мље до во де ћег игра ча у ме-
ђу на род ној аре ни. По себ но за-
ни мљи ва су Ки син џе ро ва лич на 
за па жа ња о су сре ти ма и раз го-
во ри ма са ви ше ки не ских ли де-
ра кроз го ди не ко је су усле ди ле: 
од не скри ве ног ди вље ња пре ма 
еру ди ти зму и ин те ли ген ци ји Чу 
Ен ла ја, пре ко го то во фи ло зоф-
ских над му дри ва ња са про мен-
љи во рас по ло же ним Мао Це-
тун гом, па до отво ре ног од но са 
са праг ма тич ним Денг Сја о пин-
гом, уства ри нај за слу жни јим за 
ре фор му и мир ну тран зи ци ју ка 
но вој ге не ра ци ји ли де ра, ко ја ће 
и на кон па да Бер лин ског зи да 
на ста ви ти да во ди успон Ки не. 
Ки син џер је го то во сен ти мен та-
лан ка да го во ри о ки не ским ли-
де ри ма, што ни је чуд но – осим 
де ље ног ис ку ства, са њи ма 
је на шао и за јед нич ки је зик у 
прак ти ко ва њу ре ал по ли тич ког 
при сту па ко ји је и до зво лио Ки-
ни да као ко му ни стич ка зе мља 
ипак ис ту пи из со вјет ског бло ка 
и по ста не рав но пра ван гло бал-
ни парт нер. За то се са пра вом 
мо же чи ни ти да Ки син џер на 
ки не ске ли де ре по вре ме но гле-
да као на са бор це.

Сен ти мен тал ност је ви-
дљи ва и ка да аутор го во ри о 
еро зи ји од но са, до ко је је до шло 
са но вим ми ле ни ју мом. Раст но-
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вог на ци о на ли зма у Ки ни, ко ја 
се осло бо ди ла мен тал них „око-
ва“ под ре ђе не на ци је и схва ти-
ла сво је по тен ци ја ле, за јед но 
са про бу ђе ним стра хом САД за 
соп стве ни гло бал ни при мат, те 
ге не рал но не ста бил ном си ту-
а ци јом у ме ђу на род ним од но-
си ма 21. ве ка, мо же да угро зи 
чи тав по ду хват гра ђе ња до брих 
од но са Пе кин га и Ва шинг то на. 
Ипак, слич не пу ко ти не су би ле 
ви дљи ве и ра ни је, и оне ну жно 
до ла зе из већ по ме ну тих раз-
ли чи тих кон цеп циј ских схва та-
ња све та. Аутор це ло по гла вље 
по све ћу је гу ше њу про те ста 
на тр гу Тје нан мен 1989. го ди-
не, на гла ша ва ју ћи па ра докс у 
схва та њу тих до га ђа ја: за пад но 
згра жа ва ње над на сил ном ре ак-
ци јом зва нич ног Пе кин га са јед-
не стра не; а опет, ки не ско чу ђе-
ње и не ра зу ме ва ње за што би се 
би ло ко осе ћао угро же ним због 
до га ђа ја ко ји се ти чу ис кљу чи во 
ки не ске уну тра шње по ли тич ке 
ди на ми ке, са дру ге стра не.

Ки син џер нас ти ме уво ди 
у по след ња по гла вља књи ге, у 
ко ји ма из но си сво ју ви зи ју бу-
дућ но сти, кроз опре зне прог-
но зе и кон крет не пре по ру ке за, 
пре све га, аме рич ке од лу чи о це. 
Аутор је, чи ни се, ду бо ко за бри-
нут због мо гућ но сти сро за ва ња 
од но са на кон фрон та тив ни ни во 
– би ло то због ру ше ња ње го вог 
лич ног на сле ђа, би ло због ка-
та стро фал них по сле ди ца ко је 
би то има ло по гло бал ну рав-
но те жу (а рав но те жа је, за Ки-

син џе ра као тра ди ци о нал ног 
при пад ни ка ре а ли стич ке шко ле, 
зна чај на вред ност). Упр кос то ме 
што не ве ру је у мо гућ ност су ко-
ба, па чак ни из ра же ни јег ри вал-
ства (као раз лог из ме ђу оста лог 
и на гла ша ва сла бо сти ки не ског 
ин сти ту ци о нал ног мо де ла), 
аутор ипак пре по ру чу је од лу чи-
о ци ма да по ку ша ју да раз у ме ју 
кон текст и из бег ну на ме та ње 
соп стве ног по гле да на свет та мо 
где му ни је ме сто. Са рад ња, по 
ње му, тре ба да бу де им пе ра тив 
на осно ву ко јег тре ба при ла го-
ђа ва ти уну тра шње мо ти ве и им-
пул се, а не обрат но. Ки син џер 
кон крет но пре по ру чу је град њу 
не ке вр сте ком плек сни је па ци-
фич ке са рад ње ка ква по сто ји у 
раз гра на тој мре жи тран са тлант-
ских од но са.

Иако пр во бит но на ме ње-
на аме рич кој пу бли ци, „О Ки-
ни“ се ла ко мо же раз у ме ти и из 
пер спек ти ве срп ског чи та о ца. 
На жа лост, књи га још увек ни је 
пре ве де на на наш је зик. Ка да се 
то де си, слу жи ће на шој ака дем-
ској за јед ни ци, али и јав но сти 
уоп ште, као зна ча јан гра див ни 
еле мент ка ко за раз у ме ва ње фе-
но ме на Ки не, та ко и за раз у ме-
ва ње ду го роч них ге о по ли тич-
ких стре мље ња и тач ки до ди ра 
гло бал ног ис то ка и за па да.

Што се Хен ри ја Ки син џе-
ра ти че, из ве сно је да ће он оста-
ти ви со ко кон тро верз на лич ност 
ка ко у на шем, та ко и у гло бал-
ном јав ном мње њу. Ипак, упр-
кос лич ним пре фе рен ци ја ма, 
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* Овај рад је при мљен 6. ок то бра 2015. го-
ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан-
ку ре дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.

тре ба ре ћи да је „О Ки ни“ зна-
чај но шти во, из у зет но стил ски 
на пи са но, са ни зом су ви слих 
анег до та, те ко ри сних за па жа ња 
и ин фор ма ци ја ко је су про на шле 
сво је ме сто у исто риј ском на ра-
ти ву; али, исто та ко, са ну жном 
до зом пре скрип тив но сти ко ја је 
нео п ход на да би јед ну књи гу из 
обла сти спољ не по ли ти ке учи-
ни ла ак ту ел ном, упо тре бљи вом 
и зна чај ном.

 





УПУТСТВОЗААУТОРЕ

На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и 
пре зи ме ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди
ште. На слов ра да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 
14). Под на сло ви се пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold 
(фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов 
са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча ва ју арап ским бро је ви
ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 12). Сви тек сто
ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек сту су 
ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes 
New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 
1,5. 

По сле ових по да та ка сле ди сажетак ко ји тре ба да са др жи од 
100 до 250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречи чи ји број не мо же 
би ти ве ћи од 10, док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што 
ве ћа. У сажетку тре ба да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри
шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, ре зул та ти, за кљу чак или 
од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле литературе, тре ба на
пи са ти резиме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти око 1/10 
ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи. 
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи
ку. Аутор би у резимеу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так
не нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао 
у свом ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др
жи по се бан увод и за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком 
дру гом је зи ку, са же так и ре зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку. 

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се 
на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно
те су истог фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом 
In sert – Re fe ren ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер 
је ди но на тај на чин мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу
сно те по ја ви ти на до бром ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру
ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма: 

–  ка да се ра ди о монографији фу сно та мо ра са др жа ти: име 
и пре зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, 
го ди на из да ња и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо
вић, Родомрсци, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Сумракзапада, До си је, 
Бе о град, 2006, стр. 54); 



–  ка да се ра ди о чланку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан
ка под на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, 
ме сто из да ва ња, број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца 
(на при мер: Ми ша Сто ја ди но вић, „Од те о ри је со ци јал
них кон фли ка та до њи хо вих ре ше ња“, Политичкареви
ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2009, 
стр. 67); 

–  ка да се ра ди о зборникурадова: име и пре зи ме ауто ра, 
на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, 
он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, 
ме сто из да ња, го ди на из да ња, број стра не (на при мер: 
Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва ње Европ ској 
уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политичкииинституци
оналниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин 
Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 239); 

–  изворисаИнтернета, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% 
ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на
слов члан ка у ита ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум 
при сту па. (на при мер: Ka ren De vi ne, StretchingtheIRthe
oretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments
andevidenceinfavorofacriticalsocialconstructivistfra
meworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/ 
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.) 

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та
ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на
ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са 
на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при мер: Из ве штај Ми
ни стар ства ино стра них де ла од 19. апри ла 1888. о по ста
вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894). 

Литература тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи
меа, по ре ђа на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма: 

–  књиге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, 
из да вач, ме сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, 
Мом чи ло: Српскопитањеданас, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  зборници: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (на при мер: Мар ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја 
вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у збор ни ку: Србија–по



литичкииинституционалниизазови (при ре ди ли: Мом
чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008); 

–  чланак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни
ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти 
при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из
да ња (Кне же вић, Ми лош, ,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, 
Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди
је, Бе о град, бр. 4/2008); 

–  литературасаИнтернета, ко ја не сме пре ћи ви ше 
од 10% ко ри шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу
ну ин тер нет адре су (на при мер: http://sh.wi ki pe dia.
ofg/wi ki/Re vo lu ci ja);

–  архивскаграђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је 
се та ко да од го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и 
где се на ла зи (кре ће се од на во ђе ња нај ве ће це ли не, 
а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли не) (на при
мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 
19. апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср
би је, МИД, КТ, ф 2, р93/1894);

–  ли те ра ту ра тре ба да са др жи са мо из во ре ко ји су на
ве де ни у фу сно та ма. 

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за
сни ва ју на но ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра
до ви ма ко ји су об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма. Ауто ри су 
у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или 
пла ги јат. Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су: 
re dak ci japnb@gmail.com.
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