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Сажетак
Овај рад је по ку шај ауто ра да пр вен стве но кла си фи ку је, за-

тим и де фи ни ше нео ру жа не спољ не об ли ке угро жа ва ња ка па ци-
те та без бед но сти др жа ве и ука же на  опа сност од на из глед бе-
за зле ног де ло ва ња од ре ђе них спољ них гру па и ор га ни за ци ја по 
ин те грал ну без бед ност др жа ве. Аутор овог тек ста сма тра да су 
нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве 
пр вен стве но вој ни при ти сак, прет ња, офан зив но про па ганд но де-
ло ва ње и агре сив ни на ступ стра них оба ве штај них слу жби. Ве о ма 
је зна чај но ука за ти да су спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња 
без бед но сти увек или ско ро увек увод у ору жа не об ли ке угро жа-
ва ња без бед но сти. Циљ – за да так нео ру жа них спољ них об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти је  при пре ма „те ре на’’ за нпр. вој ну ин-
тер вен ци ју или агре си ју на не ку зе мљу ко ја је ме та на си ља. Овај 
рад пред ста вља и упо зо ре ње ка ко др жа ви, та ко и УН да се спољ-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сти мо ра ју тре ти ра ти 
аде кват но опа сно сти од њих. Си сте ми без бед но сти др жа ва мо ра ју 
из гра ди ти ин стру мен те за пра во вре ме но пре по зна ва ње агре сив но-
сти и при кри ве ног на си ља у де ло ва њу ра зних спољ них слу жби и 
ор га ни за ци ја. Ова ква спољ на де лат ност мо ра би ти ин кри ми ни са на 
ка ко у за ко но дав ству др жа ва, та ко и у  прав ним до ку мен ти ма УН.
Кључ не ре чи: угро жа ва ње, вој ни при ти сак, прет ња, про па ган да, оба ве-

штај не слу жбе

Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма 
без бед но сти  пред ста вља ју из у зет но опа сну де лат ност од стра не 
др жа ве или др жа ва ко је има ју на ме ру да на ру ше си стем без бед-
но сти дру ге др жа ве. Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве пред ста вља ју увод у ору жа не об ли ке угро жа ва ња 
без бед но сти. Јер, нео ру жа ни об ли ци тре ба да при пре ме „те рен’’ 
ка ко би ору жа на ак ци ја би ла што ефи ка сни ја, тј. успе шни ја и кра-
ћа. Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сти се огле да-
ју кроз: војнипритисак,претњу,офанзивнопропагандноделовање
иагресивнинаступстранихобавештајнихслужби.

ВОЈНИПРИТИСАК-НЕОРУЖАНИОБЛИК
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Вој ни при ти сак пред ста вља ак тив ност ко ја је за бра ње на ме-
ђу на род ним рат ним пра вом. Обич но се при ме њу је про тив др жа-
ве ко ја ни је у ста њу да се аде кват но су прот ста ви оно ме ко вр ши 
вој ни при ти сак. Војнипритисакмоћнедржавепримењујусавише
аспеката:го ми ла ње соп стве них сна га у бли зи ни  др жав не те ри-
то ри је пре ма ко јој се вр ши при ти сак;  спре ча ва ње мо дер ни за ци-
је ору жа них сна га др жа ве ко ја је ме та при ти ска;  раз би ја ње вој но 
ин ду стриј ског ком плек са те др жа ве;  по вре да ва зду шног, коп не-
ног и мор ског про сто ра зе мље ко ја је ме та при ти ска у ци љу ње ног 
за стра ши ва ња и при мо ра ва ња на уступ ке зе мљи ко ја вр ши вој ни 
при ти сак. Вој ни при ти сак, да кле пред ста вља јед но од сред ста ва 
ко јим се ис по ља ва вој на си ла у ме ђу на род ним од но си ма. Об ли ци и 
ма ни фе ста ци је вој ног при ти ска су и из во ђе ње ве ћих вој них ве жби 
и ма не ва ра у бли зи ни гра ни це; по ве ћа ње вој них ефек ти ва, опре-
ма ње и на о ру жа ње у знат но ве ћим раз ме ра ма не го што је то по-
треб но за од брам бе не свр хе; на гла ше на ми ли та ри за ци ја дру штва 
др жа ве или др жа ва ко је вр ше вој ни при ти сак; про во ка ци је и из во-
ђе ње ин ци де на та на гра ни ци; исе ља ва ње по гра нич ног ста нов ни-
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штва и из во ђе ње фор ти фи ка циј ских ра до ва; из град ња вој них ба за 
на ту ђим те ри то ри ја ма и др. Ово је све у функ ци ји де мон стра ци је 
вој не си ле и че сто пред ста вља увод у вој ну агре си ју. Ци ље ви су 
раз ли чи ти и то: еко ном ско и вој но ис цр пљи ва ње др жа ва пре ма ко-
ји ма се при ме њу је, ства ра ње пси хо зе по ве ћа не рат не опа сно сти, 
раз град ња  по ли тич ке ста бил но сти и ко хе зи је др жа ве ко ја је  ме та 
вој ног при ти ска као и иза зи ва ње уну тра шњих не ми ра.1) У са вре ме-
ним усло ви ма вој ни при ти сак је еле мент рат не док три не ве ли ких 
си ла, на ро чи то пре ма не за ви сним и  др жа ва ма ко је ни су у ста њу да 
при ме не стратегијуодвраћањаистратегијуузвраћања као ме ру 
за су прот ста вља ње вој ном при ти ску не ке су сед не др жа ве или вој-
не си ле. Вој ни  при ти сци су јед но стра не, на сил не и дру ге ак ци је 
јед не или ви ше др жа ва, изо ло ва но или ко ор ди ни ра но, пре ма дру-
гој др жа ви, ра ди из ну ђи ва ња од ре ђе них усту па ка (еко ном ских, те-
ри то ри јал них, по ли тич ких). Војнипритисцисемогувршитисвим
средствима: вој ним, по ли тич ким, еко ном ским, ди пло мат ским и 
дру гим и то по себ но, ком би но ва но и исто вре ме но. Да кле, вој ни 
при ти сак као увод у ору жа ну агре си ју се ис по ља ва кроз: прет њу 
на па дом,  де мон стра ци ју ору жа ном си лом у при гра нич ним ре јо ни-
ма, по вре де ва зду шног про сто ра, за тва ра ње гра ни ца и дру го.2) 

ПРЕТЊАКАОСПОЉНИНЕОРУЖАНИ
ОБЛИКУГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Прет ња ми ру (енгл. threat to the peace)  пред ста вља об лик 
спољ ног нео ру жа ног угро жа ва ња без бед но сти др жа ве. Док се у 
про шло сти сма тра ло да сва ка су ве ре на др жа ва има пра во за во ђе-
ње ра та (jusadbellum), са вре ме но ме ђу на род но пра во за бра њу је 
не са мо за по чи ња ње ра та, већ и сва ку упо тре бу си ле, па и са му 
прет њу си лом. У том све тлу, прет ња је  про тив на По ве љи УН и 
прав но не до пу сти ва.  Уко ли ко ипак до ђе до прет ње ми ру, по вре-
де ми ра и ак та агре си је, Са вет без бед но сти је на осно ву Гла ве VII 
По ве ље УН овла шћен да утвр ди по сто ја ње та кве прет ње, по вре-
де, одн. агре си је, те да од лу чи ко је ће се ме ре пред у зе ти да би се 
одр жа ли или вас по ста ви ли ме ђу на род ни мир и без бед ност. У том 
ци љу Са вет мо же по зва ти за ин те ре со ва не стра не да се по ви ну ју 
оним при вре ме ним ме ра ма за ко је он сма тра да су по треб не или 

1) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981, стр. 692-693.

2) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град,  
2007, стр. 231.
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по жељ не, мо же од лу чи ти да се при ме не од ре ђе не ме ре ко је не 
по вла че упо тре бу ору жа не си ле(пре кид еко ном ских од но са, же-
ле знич ких, по мор ских, ва зду шних, по штан ских, те ле граф ских, 
ра ди о граф ских и дру гих ве за, пре кид ди пло мат ских од но са), а ка-
да је то нео п ход но мо же пред у зе ти  ак ци ју ва зду хо плов ним, по-
мор ским или коп не ним сна га ма, ко ја је по треб на ра ди одр жа ва ња 
или вас по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти.3) Прет њу 
у ме ђу на род ним од но си ма ( енгл. threat in international relations) 
спро во ди др жа ва или гру па др жа ва а ње на опе ра ци о на ли за ци ја се 
пре по зна је по угро же но сти без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на и 
не функ ци о ни са њу др жа ве ко ја је ме та на па да. Прет ња мо же  би ти 
и ре зул тат објек тив но на ста лих окол но сти. Та ко нпр. прет ња ми ру 
као ре зул тат на го ми ла них про ти ву реч но сти, прет ња оп стан ку чо-
ве чан ства због не ке те шке бо ле сти, мо гу ће ко смич ке ка та стро фе и 
сл. Да кле, прет њом се не ко при си ља ва на по слу шност би ло уце-
ном или си лом. На из глед бе зна чај на прет ња мо же да бу де опа сна.4) 
У Окс форд ском ен гле ско-ен гле ском реч ни ку прет ња се де фи ни ше 
као на ме ра да се на не се ште та  или да се спро ве де ка зна, као и на-
зна ка не ког не по жељ ног и не при јат ног до га ђа ја (somethingundesi-
rablecoming).5) Прет ња је у Правној енциклопедији  об ја шње на као 
мо гућ ност на но ше ња зла да би се, на тај на чин, ути ца ло на не чи ју 
сло бо ду од лу чи ва ња.  По треб но је, ме ђу тим, да по сто ји основ да се 
прет ња схва ти као озбиљ на и мо гу ћа.6) Прет ња као мо гућ ност да се 
ште та на не се дру гом су бјек ту ако се не по ви ну је зах те ву пре ти о ца 
као спољ но по ли тич ког сред ства, у су шти ни, де фи ни са на је у уџ бе-
ни ку Ме ђу на род ни од но си.7) Прет ња је вр ста при ти ска са по зи ци је 
си ле ко јим су прот на стра на же ли да се при си ли, за стра ши ва њем 
и ис цр пљи ва њем да учи ни од ре ђе не уступ ке.8) Да кле, прет ње се 
из во де уз све сну на ме ру да  се не ком на не се ште та или не ко зло 
с по зи ци је си ле. Прет ње су из ра зи то  не га тив не и пре те да угро зе 
чак и оп ста нак од ре ђе ног објек та. При пој мов ном од ре ђе њу прет-
њи тре ба узе ти у раз ма тра ње њен интензитет(си ли на де ло ва ња); 
ширинуутицајанаобјект, од но сно број и ''гу сти ну'' од ре ђе них об-

3) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 846-847.

4) Жи во рад Ко ва че вић, Српско-енглескифразеолошкиречник, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2002, стр. 322.

5) ConciseOxfordDictionary, Ninth edi tion, Cla ren don Press, Ox ford, 1997, p. 1452.

6) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1979, стр. 1101.

7) Во јин Ди ми три је вић и Ра до слав Сто ја но вић, Међународниодноси, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1996, стр. 298.

8) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981, стр. 444.
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ли ка угро жа ва ња. Прет ње су не по сред ни об ли ци угро жа ва ња обје-
ка та без бед но сти, чи ни лац кри зе или не ког су ко ба, вр ста при ти ска 
ко јим же ли да се ука же на мо гућ ност ште те или не ког зла са по зи-
ци је си ле да би се  објек ти прет ње при си ли ли на од ре ђе не уступ ке. 
Прет ње има ју ја сне, пред ви дљи ве и од ре ђе не об ли ке угро жа ва ња. 
Оне су увод у  рат, еко ном ске санк ци је или те ро ри стич ке на па де, и 
мо гу дра стич но на ру ши ти ка па ци тет си сте ма без бед но сти др жа ве 
пре ма ко јој су усме ре не. Прет ња је ко нач ни и нај ди рект ни ји део 
иза зо ва и ри зи ка.9)

ОФАНЗИВНОПРОПАГАНДНОДЕЛОВАЊЕ

Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла 
propagare,  ко ји у срп ском пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. 
Си но ним за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, та ко ђе из ве ден из 
гла го ла propagare. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом 
се уста но вља ва јед на во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лич-
ке ве ре (CongregatiodepropagandaFide).Ства ра ње во де ћег про па-
ганд ног те ла ка то лич ке цр кве 1622. го ди не, по че так је на стан ка мо-
дер не про па ган де. По че так де ло ва ња про па ган де у ме ђу на род ним 
од но си ма упра во је про пор ци о на лан с хи по те за ма о исто риј ском 
тре нут ку у ко ме су на ста ли ти од но си.  У исто риј ском сми слу из-
у ча ва ње фе но ме на про па ган де ор га ни зо ва но по чи ње тек по чет ком 
XX ве ка. Сту ди је о про па ган ди, ко је су  за по че те по чет ком два де-
се тих го ди на XX ве ка и пред ста вља ле су не ку вр сту пре те че со-
ци о ло шких сту ди ја о убе ђи ва њу.  Има ју ћи у ви ду рас ту ћи раз вој 
и ути цај ма сов них ме ди ја у то вре ме, као што су штам па, филм, а 
за тим и ра дио,  вр ло бр зо су уоче ни ефек ти ко је про па ган да има 
на из ме ни ста во ва и по на ша ња  љу ди ко ји су под врг ну ти ње ном 
ути ца ју.10) 

ДЕФИНИСАЊЕПРОПАГАНДЕ

Про па ган да је на мер ни и си сте мат ски по ку шај об ли ко ва ња 
пер цеп ци је и ма ни пу ли са ња са зна њем и по на ша њем у ци љу иза-

9) Де јан Ор лић, „Пој мов но од ре ђе ње иза зо ва, ри зи ка и прет њи у про це су пре о бли ко ва ња 
ме ђу на род не без бед но сти”,Војнодело, Бе о град, бр. 3/2004, стр. 91.

10) Ра до слав Га ћи но вић, „Про па ган да у људ ском дру штву”, Војнодело, Бе о град, про ле ће 
2012, стр. 47.
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зи ва ња ре а го ва ња ко је је у ин те ре су про па ган ди сте. Про па ган да 
је да кле, сми шље но ши ре ње иде ја, без кон крет не ак ци је од стра не 
по је дин ца, гру па или ин сти ту ци ја на из глед без упо тре бе гру бе си-
ле. Они ко ји вр ше про па ган ду на сто је, у раз ли чи тим до ме ни ма ус-
по ста ви ти или учвр сти ти сво ју до ми на ци ју на осно ву иде о ло ги ја 
за ко ју твр де да јој при па да ју.

Про па ганд на ак тив ност  увек пред ста вља јед ну вр сту из ма-
ни пу ли са не ко му ни ка ци је, уна пред осми шље не и ни ка ко спон та-
не или слу чај не, са тач но од ре ђе ном свр хом и са ци љем да вр ши 
ути цај у скла ду са ин те ре си ма по ши ља о ца, од но сно кре а то ра по-
ру ке.11) Ита ли јан ски те о ре ти чар Ми то (Mitto) сма тра да је „про па-
ган да исто што и тех ни ка со ци јал не пре си је ко ја те жи фор ми ра њу 
пси хо ло шких или со ци јал них гру па са је дин стве ном струк ту ром, 
а пре ко афек тив них и мен тал них ста ња  ин ди ви дуа.12) Аме рич ки 
пу бли цист Л. Мар тин од ре ђу је про па ган ду као „си стем ски по ку-
шај ути ца ја на љу де по мо ћу сред ста ва ма сов ног де ло ва ња, с ци-
љем ути ца ја на њи хо ве ми сли, а овим и на њи хо во по на ша ње у 
ин те ре си ма од ре ђе них гру па’’.13)  По зна ти фран цу ски на уч ник Жак
Елил(Jac qu es El lul) од ре ђу је про па ган ду као „скуп ме то да ко ји ма 
се слу жи не ка ор га ни зо ва на гру па ка ко би пси хо ло шким ма ни пу-
ла ци ја ма на ве ла ма су или по је дин ца, укљу че них у не ку ор га ни-
за ци ју, да узму ак тив но или па сив но уче шће у њи хо вој ак ци ји’’. 
„Без об зи ра на циљ и са др жи ну, про па ганд на ак тив ност пред ста-
вља план ски ор га ни зо ва но, сми шље но ши ре ње ра зно вр сних по ли-
тич ких, при вред них, кул тур них, ре ли ги о зних и дру гих иде ја, ми-
шље ња, по да та ка, ра ди ути ца ја на схва та ње и по на ша ње љу ди.’’14) 
Пропагандакаоспецифичниобликдруштвенекомуникацијеможе
седефинисатиикао„системскипокушајдасевршиутицајна
емоције, ставове, уверењаиакцијеодређенециљнепопулације у
сврхуидеолошке,политичкеиликомерцијалнеиндоктринације15),

11) Исто, стр. 21.

12) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град,  
2007, стр. 237.

13) Исто.

14) Во ји слав Ми ћо вић – Ма те Оруч, Југославијаииностранапропаганда, Тан југ, 1971, стр. 
7-8.

15) У сва ко днев ном го во ру,  ин док три на ци ја има пе жо ра ти ван сми сао. Ипак, број ни ауто-
ри, као што је Фројд, Фром, Адор но, Хорк хај мер, Бур ди је, Ра се рон, и оста ли, до во де 
со ци ја ли за ци ју до ин док три на ци је, у сми слу по ко ме дру штво ко је пу тем свих сво јих 
глав них ин сти ту ци ја од љу ди пра ве би ћа крот ка и по слу шна. Оно што је бит но ре ћи је 
да је со ци ја ли за ци ја са свим уоби ча је на и нео п ход на, сва ком људ ском би ћу, али да су у 
њој став ке ин док три на ци је, ите ка ко при сут не. Од нос из ме ђу со ци ја ли за ци је и ин док-
три на ци је, јед на је од ме ра  де мо крат ског ду ха сва ког си сте ма. Та ко да се ин док три на-
ци ја по ка зу је као скуп по сту па ка по мо ћу ко јих се обра зу ју осо бе спрем не да при хва те, 
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путемконтролисанетрансмисијеједностранихпорукапрекома-
совнихилидиректнихканаламедијскекомуникације.’’16) Иако има-
ју за јед нич ких еле ме на та, тре ба раз ли ко ва ти про па ган ду од ин док-
три на ци је. Ин док три на ци ја је ду го роч ни про цес, ко јим се пре ко 
по ро ди це и шко ле на сто ји на мет ну ти си стем зна ња, мо рал на на че-
ла и ба зич ни ме ђу људ ски од но си по ве за ни ко хе рент ном иде о ло ги-
јом. То је иде о ло ги ја ко ја при хва та схва та ња по ко јим су оправ да на 
сва сред ства са мо да би се по сти гао циљ.17) Ова иде о ло ги ја је у 
од ре ђе ним сег мен ти ма ком пле мен тар на са по ли тич ком ин док три-
на ци јом. Ђу ро Шу шњић, сма тра да је индоктринација  сва ко план-
ско, си сте мат ско и кон тро ли са но ши ре ње иде о ло ги је вла да ју ћих 
ели та и гру па ко јим оне по кри ва ју, оправ да ва ју и оја ча ва ју сво ју 
дру штве ну моћ и по ли тич ку власт, ка ко би мла де ге не ра ци је, пре-
ко вас пит но–обра зов ног си сте ма, усво ји ле ту иде о ло ги ју као вла-
сти ти си стем ин тер пре та ци је, ор јен та ци је и ак ци је, не осе ћа ју ћи 
по тре бу за дру га чи јим по гле дом на свет.18)  Ме ђу тим, пропаганда, 
де лу је на већ фор ми ра не лич но сти кроз кон крет не ак ци је с по зи-
ва њем на основ но иде о ло шко те о риј ско опре де ле ње. Про па ганд на 
ак тив ност мо же уну тра шња и спољ на. Спољ на про па ганд на ак тив-
ност је ве о ма ин тен зив на, струч но ис пла ни ра на и циљ но усме ре на. 
Она де лу је  про тив дру ге др жа ве  у ци љу  на ру ша ва ња ње ног ка па-
ци те та си сте ма без бед но сти. Њен основ ни циљ је ути цај на јав но 
мње ње дру ге др жа ве  ка ко би се код ве ћи не гра ђа на иза звао страх, 
зеб ња, де фе ти зам и сма њи ла од луч ност гра ђа на за од бра ну зе мље.

Про па ган да је да кле по сту пак ко ји се пр вен стве но за сни ва 
на убе ђе њу, као јед ном од су штин ских сред ста ва не ке по ли ти ке, 
ко ја је усме ре на пре ма др жа ви ко ја је ме та про па ганд ног де ло ва ња. 
Убе ђи ва ње је, да кле, сред ство по мо ћу ко јег се од убе ђе ног оче ку је 
став или по на ша ње по вољ ни по убе ђи ва ча на осно ву то га што су 
упо тре бље ни ствар ни или при вид ни ар гу мен ти. Ствар ни ар гу мент 
је став ко ји је за јед нич ки убе ђи ва чу и оно ме ко га тре ба убе ди ти.

као нај нор мал ни је, од нос го спо дар-роб, и да при хва те сво ју уло гу у окви ру тих истих 
од но са. Али не тре ба ве ро ва ти да ин док три на ци ја по ти че је ди но од оних ко ји вла да ју 
тим дру штвом. Она је уко ре ње на у за ко ни тим ин сти ту ци ја ма, али исто та ко и у оби ча-
ји ма, је зи ку, пред ра су да ма „фи ло зо фи ји’’ сва ко днев ног жи во та обич них љу ди. Чи тав 
свет узи ма уче шћа у ин док три на ци ји (Емил Влај ки, Бедницимодернитета, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 2012, стр. 245), 

16) Nel lson, A. Ric hard: „So ur ces for Archivаl Re se arch on Film and Te le vi sion Pro pa gan da in 
the Uni ted Sta tes”, FilmHistory, Vol. 3, 1989, USA, str. 333.

17) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 238-239.

18) Ђу ро Шу шњић, „Идок три на ци ја„, Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми-
ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 399–405.
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Пропаганда једакле,поступак,анесредство. По ред убе-
ђи ва ња про па ган ду нај че шће ка рак те ри ше претња, отво ре на или 
при кри ве на, ко ја без об зи ра ка ко се лан си ра са аспек та ду го роч не 
ана ли зе на ру ша ва  ка па ци тет си сте ма без бед но сти др жа ве пре ма 
ко јој е усме ре на. Ис ход про па ганд ног де ло ва ња мо ра обез бе ди ти 
да објект про па ган де за у зме же ље ни став и по на ша се у скла ду са 
њим, тј. да му из гле да као да је он сам, сво јом во љом до шао до од-
го ва ра ју ћег за кључ ка. Онјеманипулисандотемереданијеуста-
њудасамзакључује,макаринаосновупогрешнихпретпостав-
кииподутицајемтешкихпредрасуда. Од су штин ских сред ста ва 
про па ган да се  ко ри сти и обећањима. Од објек та про па ган де не 
тра жи се са мо да де лу је из убе ђе ња или стра ха, не го и у оче ки ва њу 
не ке на гра де. Ка рак те ри сти ка за про па ган ду, и оно што је одва ја 
од оста лих по сту па ка ко ји се пре те жно те ме ље на убе ђи ва њу, је сте 
ње на ме та, њен адре сат. Про па ган да ни је че сто упу ће на вла да ју ћој 
ели ти др жа ве ко јој је на ме ње на, тј. оним ко ји од лу чу ју. Ње ни чи-
ни о ци тек тре ба да де лу ју на њих. Правиобјектпропагандејеувек
некаширагрупа,којанијенавласти,мањииливећидеостанов-
ништвадржаве,илипакуодређенимситуацијамацелостановни-
штво,сациљемдасеистоусмерипротивдржавневластикојој
јеусуштиниофанзивнопропагандноделовањеспољаинамењено.
У струк ту ри са вре ме не про па ган де зна чај но ме сто има ју тех ни ке и 
са др жа ји про па ганд ног ко му ни ци ра ња. У ства ри, аде кват ни са др-
жај и ра зно вр сне тех ни ке про па ги ра ња не из о став не су ком по нен-
те сва ке ефи ка сне про па ганд не де лат но сти. Ко му ни ка ци ја, да кле, 
под ра зу ме ва по ку ша је раз ме не зна че ња кроз про цес сим бо лич ке 
ин тер ак ци је из ме ђу људ ских би ћа. Ко му ни ка ци ја се че сто де фи-
ни ше и као’’су штин ски жи вот ни про цес раз ме не кроз ко ји љу ди 
кре и ра ју, усва ја ју, пре но се и об ра ђу ју ин фор ма ци ју’’.19) Ко му ни ка-
ци ја се гра ди око од ре ђе не раз ме не ин фор ма ци ја ко ја исто вре ме но 
по се ду је  на ме ра ва но и опа жај но зна че ње.20) За раз ли ку од кла сич-
не ко му ни ка ци је, про па ган да же ли да по кре не по је дин ца, од но сно 

19) Garth , J, O Do nell, V.: PropagandaandPerssuasion, Pen guin Bo oks, 1998, USA, str. 26.

20) У те о ри ји се ко му ни ка ци ја де фи ни ше као про цес у ко ме по ши ља лац ша ље по ру ку при-
ма о цу кроз од ре ђе ни ка нал ко му ни ка ци је. Овај мо дел ко му ни ка ци је мо же би ти оства рен 
пу тем ли не ар них и  тран сак циј ских мо ду ла ко му ни ка ци ја. Јед ну од пр вих де фи ни ци ја 
ко му ни ка ци ја уста но вио је Ари сто тел, 333. го ди не пре но ве ере, ка да је ко му ни ка ци ју 
опи сао као про цес у ко ме су говорник, говорипублика глав не ком по нен те  ко му ни ка ци-
ског чи на. У но ви је вре ме, ли не ар ни  мо дел ко му ни ка ци је раз ви ли су Ше нон и Ви вер 
1949. го ди не, у сту ди ји по све ће ној елек тро ни ци пре ма њи хо вој де фи ни ци ји, глав не ком-
по нен те основ ног ко му ни ка циј ског про це са пред ста вља ју изворпо ру ке,порука,прено-
сник, сигналипрималац по ру ка. Њи хо ва по став ка основ ног ко му ни ка циј ског про це са се 
у те о ри ји ко ја се ба ви овом про бле ма ти ком, углав ном уз од ре ђе не ва ри ја ци је, при хва та 
и да нас као основ на ва ри јан та за де фи ни са ње ко му ни ка ци је у нај ши рем сми слу (Дар ко 
Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 27).
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ма се да де лу ју у же ље ном прав цу и то ис кљу чи во у се бич ном ин-
те ре су про па ган ди сте. С об зи ром да је то и ње на основ на свр ха, 
она се у про це су об ли ко ва ња и сла ња по ру ка при ма о ци ма не мо же 
осла ња ти на кла сич не на чи не ко му ни ка ци је ко ји по сво јој де фи ни-
ци ји те же да бу ду објек тив ни и не у трал ни.21)

Прак са по ка зу је да је за ам би ци о зне ак ци је по треб но нај пре 
ја сно фор му ли са ти иде о ло шку осно ву као ба зу за про па ганд но де-
ло ва ње. Њу тре ба опе ра ци о на ли зо ва ти, тј. раз би ти на ма њи број 
јед но став но схва тљи вих иде ја уну тар ко јих ће се по себ но на зна-
чи ти мањ ка вост ак ту ел не си ту а ци је где су мо гу ћа два об ја шње ња: 
Ако се ра ди о на ме ри да се сврг не по сто је ћа власт у др жа ви ко ја 
је ме та офан зив не про па ган де спо ља, он да је глав ни про па ганд на 
ак тив ност  спољ не офан зив не про па ган де ком про ми то ва ње по сто-
је ће вла сти пу тем  ра зних ве о ма уме шно сми шље них ин тер пре та-
ци ја у ко ји ма има де лић исти не, а ко је се ве о ма ла ко пам те и гра ђа-
ни ма из гле да ју на пр ви по глед као исти не, а  ако се ра ди о вла сти, 
за ко ју се за ла же спољ на про па ганд на ак тив ност, он да она на во ди 
све ус пе ле ак ци је ко је су до ве ле или ће до ве сти до на вод но  до бре 
си ту а ци је, где је још по треб но учи ни ти са мо тај на пор да би се 
на зна че ни про блем су штин ски ре шио. Уофанзивномпсихолошко–
пропагандномделовањупротивдржавеспоља,свакапорукамора
бити врло јаснаи једноставна,мултидисциплинарнообјашњена
ибенигна.Свакаречсемораучинитикрајњеразумљивом,мада
ћенекеречи иизразинужнотрпетиизвеснапомерањасмисла. 
Пред про па ганд но де ло ва ње зах те ва и фор ми ра ње из ве сног бро ја 
гру па чи ји ће чла но ви вр ши ти аги та ци ју по је ди них кључ них иде-
ја, и по ку ша ти ак ти ви ра ти што ве ћи број љу ди у раз ли чи те ак ци је. 
Сте пен на ру ше но сти ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа ве ко јој 
је про па ган да спо ља на ме ње на у мно го ме за ви си од то га ко ли ко 
про па ган дист по зна је оне ко ји ма се обра ћа. У тој ак тив но сти вр ло 
је зна чај на при пре ма це ло куп ног про па ганд ног ма те ри ја ла. По ли-
ти ко ло шке и прав не ана ли зе ће по ка за ти да је у пред ве чер је агре-
си је НА ТО на СРЈ и то ком агре си је во ђе на нај гру бља про па ган да 
про тив гра ђа на Ср би је.22)

Про па ган да ак ци ја зах те ва опе ра ци о на ли за ци ју ме то до ло-
ги је про па ганд ног де ло ва ња по тач но утвр ђе ном пла ну. Ак ци је су 
вр хун ски пла ни ра не и ко ор ди ни ра не. То по себ но ва жи за раз ли-
чи та сред ства јав ног ин фор ми са ња. Глав ни аги та то ри су од луч ни, 

21) Ра до слав Га ћи но вић, „По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 153.

22) Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 328. 
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си гур ни у на сту пу, ин ту и тив ни  и до вољ но флек си бил ни. У прак си 
про па ган да мо же по при ми ти раз не об ли ке ко ји, на при мер,  мо гу 
би ти за сно ва ни на глав ним ко му ни ка циј ским сред стви ма ко ја се 
ко ри сте у оба вља њу  од ре ђе ног ко му ни ка циј ског про це са. Ако се 
при хва ти прин цип да је про па ган да пре све га спе ци фи чан об лик 
ко му ни ка ци је, он да се у том сми слу про па ган да гло бал но мо же по-
де ли ти на активну и пасивнупро па ган ду. Ак тив на про па ган да је  
она вр ста ко му ни ка ци је ко ја у се би са др жи ме то де и тех ни ке ди-
рект ног по зи ва на ак ци ју, без об зи ра о ко јој вр сти из во ра по ру ке је 
реч(по ли ти ка, еко но ми ја...). С дру ге стра не, па сив ну про па ган ду 
пред ста вља ју по себ ни дру штве ни и со ци о ло шки ме ха ни зми као 
што су обра зов ни си стем, мо рал не и ста ту сне вред но сти од ре ђе не 
за јед ни це, за јед нич ки дру штве ни ми то ви, по ли тич ки и еко ном ски 
мо ду ли и оп ште ва же ћа пра ви ла, груп не нор ме и ко дек си по на ша-
ња усво је ни од стра не ве ћи не. Па сив на про па ган да је вре мен ски 
нео гра ни че на, спо ра, мно го пре фи ње на, и де лу је са мо на ко ре не 
људ ског дру штва. Ак тив на и па сив на про па ган да де лу ју у ком пле-
мен тар ном од но су  и јед на без дру ге не би мо гле да функ ци о ни шу. 
У те о ри ји су че сто при сут не и по де ле про па ган де на „цр ну’’, „бе-
лу’’ и „си ву’’ про па ган ду, по го то во у кон тек сту рас пра ва о рат ној 
про па ган ди или не ким ва ри јан та ма пси хо ло шког ра то ва ња. Тер мин 
‘‘бела’’ про па ган да се обич но упо тре бља ва ка да се го во ри о про па-
ган ди ко ја као из вор сво јих по ру ка ко ри сти ја сно обе ле же не из во-
ре ин фор ма ци ја као што су, ле гал не ра дио и ТВ ста ни це, од но сно 
но вин ске аген ци је и ка да се на пр ви по глед чи ни да је пла си ра на 
по ру ка исти ни та и за сно ва на на објек тив ним чи ње ни ца ма. „Црна’’ 
про па ган да је по јам ко ји се, углав ном, упо тре бља ва про тив др жа-
ве и ње них ин сти ту ци ја у ци љу ком про ми то ва ња и на ру ша ва ња 
си сте ма без бед но сти др жа ве и ње них гра ђа на ка да се про па ган да 
по ве зу је са ла жним из во ри ма ин фор ма ци ја, ра зним вр ста ма ис кри-
вљи ва ња и „при ла го ђа ва ња’’ исти не и по сто је ћих чи ње ни ца, као 
и ши ре њем из ми шље них ве сти и об ма на. Ова про па ган да че сто 
пред ста вља „ве ли ку лаж’’ укљу чу ју ћи све вр сте кре а тив них лу кав-
ства у по сти за њу же ље ног ци ља. „Сива’’ про па ган да, као и не ки 
об ли ци ис кри вљи ва ња ин фор ма ци ја су при лич но рас про стра ње ни 
фе но ме ни ко ји се на ла зе не где из ме ђу „цр не’’ и „бе ле’’ про па ган де. 
„Си ва’’ про па ган да се че сто на зи ва и  дез ин фор ма ци јом и оми ље но 
је сред ство у ко му ни ка ци ји ко ју прак ти ку је ди пло ма ти ја, као и раз-
не вр сте ин сти ту ци ја и зва нич ни ка ко ји се на ла зе у ком па ни ја ма, 
при др жав ним ин сти ту ци ја ма као  не ка вр ста по сред ни ка у ко му-
ни ка ци ји  и то ме слич но.23) Акосеприхватистановиштедапропа-

23) Дар ко Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 30-38.
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гандапредстављавештинуиметодубеђивањаљудскихгрупаили
појединаца–можесеговоритидајенасталапремеђународних
односа. То зна чи да је чо век ко ри стио про па ганд не по ступ ке у ме-
ђу на род ним од но си ма од њи хо вог на стан ка. 

МЕТОДЕ
ПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ

ДЕЛОВАЊА

Ме то де пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња об у хва та ју си-
стем ак тив но сти и иза бра не пу те ве и на чи не ко ји ма се ути че на 
свест и по на ша ње љу ди ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Ове 
ме то де се мо гу кла си фи ко ва ти  у че ти ри гру пе:  методеизазива-
њаодређенихемоционалнихстања;методезаснованенаформи
садржаја;акционеметодеигласине.Методеизазивањаодређе-
нихстања  су усме ре на на ства ра ње и иза зи ва ње од ре ђе них емо-
ци о нал них ста ња ко ја су пра ће на и ка рак те ри стич ним об ли ци ма 
по на ша ња. У окви ру ове гру пе нај ти пич ни је су сле де ће ме то де: 
ме тод ства ра ња и под сти ца ња мр жње; ме тод за стра ши ва ња; ме тод 
иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња и  ди рект ни по зив и на го ва ра-
ње за пре да ју. Методстварањаиизазивањамржње као јед на од 
ба зич них људ ских емо ци ја усме ра ва се пре ма не ком кон крет ном 
објек ту, усло вља ва ју ћи спе ци фи чан на чин по на ша ња. Метод за-
страшивањаје усме рен на иза зи ва ње стра ха као спе ци фич ног и 
не при јат ног осе ћа ња ко ји се ис по ља ва на ра ци о нал но ра су ђи ва ње 
и не кон тро ли са но по на ша ње. То осе ћа ње је ре зул тат ра зно вр сних 
опа сно сти ко је се чо ве ку пре до ча ва ју у сми слу угро жа ва ња ње го-
вог те ле сног, пси хо ло шког и со ци јал ног ин те гри те та. Ко ри шће ње 
стра ха као пси хо ло шке осно ве за пси хо ло шко-про па ганд не ак тив-
но сти  за сни ва се на са зна њу да не кон тро ли са ни страх ума њу је 
кри тич ност и са мо и ни ци ја ти ву, спо соб ност за ра ци о нал но и ан га-
жо ва но по на ша ње у бор би. Методизазивањаносталгичнихосећа-
ња се за сни ва на ко ри шће њу емо ци је ту ге и жа ло сти ко је се ве зу ју 
за гу би так не че га што је за чо ве ков жи вот по себ но зна чај но и за 
што је он ја че осе ћај но ве зан. Обич но нај ја ча ту га на ста је услед 
одва ја ња од во ље не осо бе, по ро ди це и уже со ци јал не сре ди не. 
При ме на ове ме то де има за циљ сла бље ње вољ но-мо ти ва ци о ног 
еле мен та у чо ве ко вој лич но сти, што има ди рект ног од ра за на ње-
гов бор бе ни мо рал, скло ност де зер тер ству и де пре сив ном ста њу.24)

24) Ра до слав Га ћи но вић, „По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно  оруж је у са вре ме ном ра ту”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 2/2011, стр. 159-160.
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Методдиректногпозиваинаговарања запредају је ре до-
ван пра ти лац свих рат них су ко ба у исто ри ји ра то ва ња. За прак тич-
ну ре а ли за ци ју ме то да по зи ва ња и на го ва ра ња на пре да ју ко ри сте 
се гла сно го вор ни ци и дру га сред ства за пси хо ло шко-про па ганд на 
деј ства. Ова ме то да се на зи ва и ме то да по зи ва ња на де зер тер ство, 
што зна чи да је ве о ма упе ча тљи ва у про це су на ру ша ва ња ка па ци-
те та без бед но сти др жа ве про тив ко је је про па ганд на ак тив ност 
усме ре на.

Методезаснованенаформисадржајапод ра зу ме ва ју се ор-
га ни зо ва не ак тив но сти ко је се оства ру ју у ду жем и кон ти ну и ра ном 
пе ри о ду, са за дат ком да се ути че на мо ти ва ци ју, од но сно фор ми-
ра ње и ме ња ње ста во ва ма се. У окви ру ње мо гу ће је, као по себ-
не, из дво ји ти сле де ће ме то де: ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод 
упро шћа ва ња са др жа ја, ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја  
ин фор ма ци ја, ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја и ме тод из-
ми шља ња еле ме на та са др жа ја.

Акционеметодесеод но се на при ме ну кон крет них и ка рак-
те ри стич них по сту па ка а ко је су не по сред но ве за не за ко ри шће ње 
рат не тех ни ке увр шта ва ју се у гру пу тзв. ак ци о них, од но сно по-
сред них ме то да, тј. ме то да ин ди рект ног пси хо ло шко-про па ганд ног 
де ло ва ња. Ре зул та ти њи хо ве при ме не ви дљи ви су по сред но, на кон 
од ре ђе них ак ци ја опе ра тив них је ди ни ца у от по чи ња њу агре си је. 
Ти пич ни пред став ни ци те гру пе је су сле де ће ме то де; извођење
препаднихакцијаикоришћењератнихзаробљеника.25)

Гласине су не и сти не или по лу и сти не ко је се пре но се нај-
јед но став ни јим пу тем: „од уха до уха’’, „у по ве ре њу’’, „у че ти-
ри ока’’. ...пра ће не по зна тим ре фре ном „је сте ли чу ли....’’, „зна те 
ли да...’’, „ре ћи ћу вам али да ни ко ме не ка же те’’,личенагрудву
снегаотиснутунизпланину,којакотрљајућисепостајелавина. 
Због то га су оне не са мо по себ на вр ста про па ганд них по ру ка, већ 
и по себ на про па ганд на ме то да. Њи хо ва ефи ка сност се те ме љи на 
пси хо ло шкој за ко ни то сти да чо век увек ис по ља ва ве ли ку за ин те-
ре со ва ност за оно што му се „саопштавауповерењу’’, и што се у 
ње му ја вља по тре ба да то, као зна чај но, са оп шти бли ским осо ба ма. 
Уко ли ко је си ту а ци ја не из ве сна, дра ма тич ни ја, уко ли ко са др жи ви-
ше опа сно сти, уто ли ко та пси хо ло шка за ко ни тост до ла зи ви ше до 
из ра жа ја. Про из вод њи гла си на ве о ма по го ду је дра ма тич ност рат-
них зби ва ња. Основ ни мо ти ви за на ста нак гла си на су страх, на да, 
мр жња и ра до зна лост. Сход но то ме пред мет гла си на су ис так ну те 
лич но сти и ва жни до га ђа ји. Цен три за про из вод њу гла си на пред у-

25) Исто, стр. 161. 
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зи ма ју све по треб не ме ре да би пра во вре ме но от кри ва ли осе тљи ве 
тач ке, а струч ња ци из по ну ђе них по да та ка из вла че за кључ ке, утвр-
ђу ју глав не те ме и кон тро ли шу гла си не. По себ но се во ди ра чу на о  
ефек ту де ло ва ња на пси ху чо ве ка. Мо же се из дво ји ти ви ше вр ста 
гла си не, као нпр. гла си не застрашивања,подривања,спонтанеи
организованегласине.  Јо зеф Ге белс, нај по зна ти ји ми ни стар про па-
ган де у исто ри ји, лич но је сми шљао об ма њи вач ке гла си не и на „лу-
кав’’ на чин их  про ту рао у јав ност. По знат је ње гов трик са ско ром 
„ин ва зи јом Бри та ни је’’, а ра ди ло се о ужур ба ним при пре ма ма за 
на пад на СССР. Да кле,  пси хо ло шко-про па ганд ни про из вод ко ји на 
људ ску пси ху де лу је као маљзо ве се гла си на.,оне се де ле нагласи-
нестраха;гласинене-известности;гласинемржње;обмањивачке
гласине;гласинежеља;сањалачке(носталгичне)гласине;гласине
радозналости;гласинебојазниистрепњеиГласинеонатприрод-
нимчудима.26)  

АГРЕСИВНИНАСТУПСТРАНИХ
ОБАВЕШТАЈНИХСЛУЖБИ

Оба ве штај на слу жба је по себ на ор га ни за ци ја др жав них ор-
га на, чи ја се де лат ност огле да у при ку пља њу и из у ча ва њу по да та ка 
о дру гим др жа ва ма. Об у хва та све струк ту ре дру штва и све дру-
штве не ак тив но сти (по ли тич ке, еко ном ске, вој не на уч но-тех нич ке 
и дру ге) др жа ве пре ма ко јој је усме ре на.27) 

Оба ве штај не ак тив но сти пред ста вља ју нео дво ји ви део по ли-
ти ке и на ту чи ње ни цу пр ви је ука зао НиколоМакијавели (1468 
– 1527), ко ји је отво рио но ву епо ху те о риј ско-по ли тич ке ми сли 
ство рив ши ти ме усло ве за екс пан зи ју ове де лат но сти.28) Дакле,
обавештајнаслужбаједруштвеноисторијскаикласноусловље-
наспецијализованаорганизацијакојауоквирусвогделокругарада
спроводитајне обавештајне, контраобавештајне и субверзивне
садржаје према виталним интересима противника, користећи
притомеспецифичнеметодеисредства,сациљемостваривања
одређенихполитичкихинтересаизаштитеунутрашњеиспољне
безбедности.29)

26) Дар ко Та дић, Пропаганда,Spek trum Bo oks, Бе о град, 2005, стр. 30-38;  Народнаармија, 
16. 1. 1992.

27) Војнилексикон, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 1981. стр. 336.

28) Исто,. стр. 90.

29) Ан дре ја Са вић,  Уводудржавнубезбедност, Ви ша шко ла уну тра шњих по сло ва Бе о-
град, 2002. стр. 42.
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Тер мин обавештајнаслужба у сва ко днев ној упо тре би има 
дво ја ко зна че ње:  под њим се под ра зу ме ва де лат ност усме ре на на 
при ку пља ње по себ но чу ва них по да та ка о ин сти ту ци ја ма дру гих 
зе ма ља или соп стве ним уну тра шњим про тив ни ци ма ко ји де лу-
ју тај но и то је по себ на др жав на ор га ни за ци ја ко ја та кве по дат ке 
при ку пља. Пре ма то ме, са др жај тер ми на оба ве штај на слу жба се 
под јед на ко од но си на де лат ност и ор га ни за ци ју ко ја се њо ме ба ви, 
чи не ћи та ко њи хо во је дин ство.  Из раз „слу жба” озна ча ва и гру пу 
љу ди ко ји вр ше не ке по сло ве у име за јед ни це, од но сно си но ним 
је за ор га ни за ци ју као ви ши сте пен учвр шћи ва ња вла сти, а ти ме и 
за јед ни це.30)

Пр ви пи са ни из вор о оба ве штај ној ак тив но сти се же око 4 
000 го ди на уна зад, бу ду ћи да су ар хе о ло зи, от ко па ва ју ћи остат ке 
гра да др жа ве Ма ри на ре ци Еуфрат (да на шња ис точ на Оба ве штај-
на слу жба се да нас де фи ни ше као спе ци ја ли зо ва на, ре ла тив но са-
мо стал на ин сти ту ци ја др жав ног апа ра та, овла шће на да ле гал ним, 
али и  тај ним сред стви ма и ме то да ма, при ку пља зна чај не оба ве-
штај не по дат ке и ин фор ма ци је о дру гим др жа ва ма или ње ним ин-
сти ту ци ја ма и мо гу ћим уну тра шњим про тив ни ци ма соп стве не др-
жа ве, по треб не за во ђе ње по ли ти ке зе мље и пред у зи ма ње дру гих 
по сту па ка у ми ру и у ра ту и да соп стве ном ак тив но шћу, са мо стал-
но или у са рад њи са дру гим др жав ним ор га ни ма, спро во ди део др-
жав них по ли тич ких ци ље ва зе мље. Из пој ма оба ве штај на слу жба, 
про ис ти че да су:оба ве штај не слу жбе  др жав не ор га ни за ци је и да 
су са став ни део др жав не упра ве;  оба ве штај ном слу жбом ру ко во-
ди нај у жи по ли тич ки врх зе мље (шеф др жа ве, свет ми ни ста ра, ко-
ми си ја пар ла мен та и др.); да су ре ла тив но са мо стал не у од но су 
на дру ге струк ту ре др жав ног апа ра та;  да ле гал ним, али и тај ним 
сред стви ма и ме то да ма, при ку пља ју по треб не по дат ке и  да су за-
ко ном овла шће не за ре а ли за ци ју сво је де лат но сти. Оба ве штај не 
слу жбе ве ли ких си ла има ју ис кљу чи во офан зив ни ка рак тер. На-
ста на и уоб ли ча ва ње оба ве штај не слу жбе по себ но је убр за ло че сто 
во ђе ње ра то ва ме ђу др жа ва ма. По ка за ло се да без до брог по зна-
ва ња про тив ни ка не ма ни успе ха у бор би. У по чет ку су по дат ке 
при ку пља ле ухо де и из ви ђа чи, не по сред но пре по чет ка и у то ку 
деј ста ва, али то ни је мо гло да за до во љи по тре бе ко ман до ва ња. Све 
сло же ни ји од но си ме ђу др жа ва ма на мет ну ли су по тре бу за ши рим 
ин фор ма ци ја ма о дру гим  зе мља ма, па је то до при не ло да се те де-
лат но сти про ши ре и на дру ге сег мен те дру штва. 31)

30) Са вић А. и др., Основидржавнебезбедности, МУП Ре пу бли ке Ср би је, 1998. стр. 43.

31) Ро дић, Сте ван, Обавештајнаслужбакаодруштвено-политичкакатегорија, Бе о град: 
ССУП, 1969, стр. 76; Лев ков, Ми ли во је Шпијунажапремамеђународномправусаосвр-
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От пор угње те не и екс пло а ти са не кла се вла да ју ћој, од са мог 
по чет ка је укљу чи вао при ме ну тај них за ве ре нич ких ме то да бор бе. 
То је зах те ва ло по тре бу да се у окви ру др жав ног апа ра та ство ри 
спе ци фич на ор га ни за ци ја ко ја би у зе мљи от кри ла та кве опа сне де-
лат но сти. У ка сни јим пе ри о ди ма ути ца ји спољ них и уну тра шњих 
чи ни ла ца, до ве ли су до убр за ног раз во ја и ја ча ња оба ве штај не 
функ ци је др жав ног апа ра та.

Раз вој оба ве штај не слу жбе те као је упо ре до са раз во јем и 
уса вр ша ва њем др жав ног апа ра та. У по чет ку је то би ла по вре ме на 
функ ци ја, ко ју су пре ма ука за ној по тре би (рат, уну тра шње по бу не 
и сл.), оба вља ле из бра не по вер љи ве лич но сти. Ме ђу тим, ства ра-
њем цен тра ли зо ва них др жа ва, у до ба ап со лу ти стич ких мо нар хи-
ја, оба ве штај на слу жба из ра ста од по вре ме не у стал ну си стем ску 
де лат ност од ре ђе них др жав них ор га на. Обавештајнаделатност,
дакле,  представља скуппланских, организованих и непрекидних
мераипоступакакојепредузимајуњениносиоци,радиоствари-
вања увида у стање, могућности и намере појединих држава и
појавакојесуобјектобавештајногистраживања,какобисена
основутихсазнањапредузималеодговарајућеактивностинапо-
литичком,економскомивојномплану.32)

При ку пља ње по да та ка о дру гим др жа ва ма је ве о ма сло жен 
по сао, јер су ти по да ци нај че шће до бро чу ва ни и за шти ће ни као 
тај на. Да би те по дат ке при ку пи ле оба ве штај не слу жбе су при ну ђе-
не да се ко ри сте ра зно вр сним тај ним сред стви ма и ме то да ма. Оне  
де лу ју агре сив но ка ко би из вр ши ле тај ни про дор на ту ђу те ри то-
ри ју и са њих ство ри ли си гур не и по у зда не из во ре ин фор ма ци ја, 
угро жа ва ју ћи сво јим, агре сив ним на сту пом и по на ша њем без бед-
ност дра же и ње них гра ђа на. Оба ве штај на де лат ност се од ви ја 
кроз оба ве штај ни по сту пак (ци клус), ко ји об у хва та: пла ни ра ње и 
ор га ни зо ва ње; при ку пља ње по да та ка; об ра ду по да та ка и про це ну 
и до ста вља ње и ко ри шће ње по да та ка. Оба ве штај ном де лат но шћу 
се нај ши ре и нај ин тен зив ни је ба ве ве ли ке си ле и  та је де лат ност у 
функ ци ји њи хо ве хе ге мо ни је.33)

Оба ве штај ну де лат ност зе ма ља та квог опре де ље ња  и де ло-
ва ња у ме ђу на род ним од но си ма ка рак те ри шу број не спе ци фич но-

томнапраксудржавапослеIIсветскограта (док тор ска ди сер та ци ја), Бе о град, из да ње 
ауто ра, 1965, стр. 76.

32) Са вић, Ан дре ја,Уводудржавнубезбедност, Бе о град: ВШУП, 2000, стр. 42-43; Де лић, 
Ми лан, „Појмовноодређењеобавештајне активностииобавештајне службе„, Без-
бедност, год. 39, бр. 1/1997, стр. 111-128.

33)  Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 341, 
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сти, а нај зна чај ни је су34): не по сто је ква ли та тив на и кван ти та тив на 
огра ни че ња у при ба вља њу ин фор ма ци ја, ни ти у по гле ду број но-
сти од го ва ра ју ћег ка дра,  тех нич ких и фи нан сиј ских мо гућ но сти и 
упо тре бље ног вре ме на;  не за ми сли во је од у ста ја ње од при ба вља-
ња не ке нео п ход не ин фор ма ци је са мо за то што се до ње не мо же 
до ћи на до зво љен, ле га лан, на чин; оба ве штај на де лат ност се пр-
вен стве но спро во ди уз по моћ љу ди, од но сно не ма оба ве штај не де-
лат но сти без ква ли тет не аген тур не мре же;   ре зул та ти оба ве штај не 
де лат но сти тре ба да омо гу ће да се про дре у про тив ни ков на чин 
раз ми шља ња, да се ути че на ње го ве од лу ке, да се иден ти фи ку је 
и да се про дре у ње гов оба ве штај но-без бед но сни си стем и   оба-
ве штај на де лат ност се не мо же по сма тра ти одво је но од по ли ти ке, 
од но сно она тре ба да омо гу ћи вла ди да пре ма про тив ни ку во ди 
спољ ну по ли ти ку на гра ни ци из ме ђу ди пло мат ских по сту па ка и 
отво ре не ин тер вен ци је.

На ве де не спе ци фич но сти то ко ва оба ве штај не де лат но сти, 
осим што ука зу ју на не пре кид ност оба ве штај ног ци клу са (пла ни-
ра ње и ор га ни зо ва ње, при ку пља ње, об ра да и ко ри шће ње по да та-
ка), раз от кри ва ју суб вер зив ну уло гу др жа ве у од но су на зе мље и 
на ро де пре ма ко ји ма има хе ге мо ни стич ке и дру ге ци ље ве и ин те-
ре се. 

Нај гру бљи ме тод де ло ва ња стра них оба ве штај них слу жби 
је „Субверзивнаделатност’’ ко ја је усме ре на на ме ња ње ста ња у 
дру гим зе мља ма. То се ис по ља ва у раз ли чи тим об ли ци ма суб вер-
зив ног де ло ва ња, а има за циљ да се оја ча ју соп стве не по ли тич ке 
и дру ге по зи ци је у зе мља ма за ко је су за ин те ре со ва не. До ја ча ња 
соп стве ног ути ца ја у дру гим зе мља ма мо же се до ћи на два на чи на:  
пру жа њем ра зно вр сне по др шке угро же ним ре жи ми ма чи ја им по-
ли ти ка од го ва ра и  тај ним ор га ни зо ва њем пре вра та ра ди до во ђе ња 
на власт по ли тич ких исто ми шље ни ка. Овај об лик де ло ва ња оба ве-
штај них слу жби на ро чи то је до шао до из ра жа ја у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та и још тра је и са став ни је део по ли ти ке во де-
ћих свет ских си ла.Ова ак тив ност са др жи: ства ра ње и обез бе ђи ва-
ње по ли тич ких и дру гих по зи ци ја у дру гим др жа ва ма, уз на сто ја ње 
да се па ра ли ше ути цај не ке тре ће др жа ве; оку пља ње и ор га ни зо ва-
ње по ли тич ке и дру ге еми гра ци је стра них зе ма ља, усме ра ва ње и 
под стре ки ва ње те еми гра ци је на не при ја тељ ско де ло ва ње и, евен-
ту ал но, на рат на деј ства про тив њи хо ве ма тич не до мо ви не; спро во-
ђе ње ра зно вр сних ди вер зи ја и са бо та жа, сра чу на тих на на но ше ње 
не ми ра и не си гур но сти у тој др жа ви као и  сла бље ње од брам бе них 

34) Ми јал ков ски М., „Оба ве штај на де лат ност у оства ри ва њу до ми на ци је у ме ђу на род ним 
од но си ма”, Војнодело, бр. 45/95, стр. 79-80.
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и дру гих по тен ци ја ла су прот не стра не и фор ми ра ње, ор га ни зо ва-
ње, опре ма ње и об у ча ва ње од ре ђе них сна га на ме ње них за суб вер-
зив на деј ства на те ри то ри ја ма дру гих зе ма ља и њи хо во при пре ма-
ње за упо тре бу у ми ру и у ра ту.35)

МЕТОДЕСУБВЕРЗИВНОГДЕЛОВАЊА
ОБАВЕШТАЈНИХСЛУЖБИ

Оба ве штај не слу жбе во де ћих си ла на сто је да на осно ву оба-
ве штај них по да та ка  из вр ше и за дат ке на пла ну пре врат нич ког де-
ло ва ња у дру гој зе мљи. Део по сло ва пре врат нич ког де ло ва ња из вр-
ша ва оба ве штај на слу жба, а у не ким слу ча је ви ма је и не по сред ни 
из вр ши лац. Она је, сва ка ко, основ на ка ри ка од ко је за ви си на чин 
при пре ма ња и ор га ни зо ва ња тог де ло ва ња. Ме то де ко је оба ве штај-
на слу жба при ме њу је  при из вр ша ва њу ових за да та ка има ју ви сок 
сте пен тај но сти  и бру тал но сти. Методе субверзивног деловања
спроводесекрозизазивање и ко ри шће ње кри за; суб вер зив ну про-
па ган ду; те ро ри зам; са бо та же; ди вер зи је, упо тре бу спе ци ја ли зо ва-
них сна га и на сил ни пре врат.

Изазивањеикоришћењекриза је та ква ме то да где оба ве штај-
не слу жбе на сто је да ве штач ки ство ре  или ис ко ри сте по сто је ћу 
кри зну си ту а ци ју у дру гим зе мља ма пре ма ко јој се вр ши суб вер-
зив на де лат ност. Ко нач ни ре зул тат ко ри шће ња кри за у не кој зе-
мљи мо же би ти др жав ни удар или пре ла зак на спе ци ја ли зо ва не ак-
тив но сти. У слу ча ју др жав ног уда ра, стра на оба ве штај на слу жба, 
на сто ји да се ин фил три ра у ору жа не сна ге до тич не зе мље, сна ге 
без бед но сти, сна ге ути цај них по ли тич ких ор га ни за ци ја, др жав не 
ор га не и слич но, ка ко би се чин др жав ног уда ра из вео у што кра ћем 
ро ку и без ве ли ких по тре са и ком пли ка ци ја.

Субверзивна пропаганда као ме то да ра да оба ве штај не слу-
жбе са др жи про па ган ду и де мон стра ци ју си ле. У овој ме то ди оба-
ве штај не слу жбе пла ни ра ју ак ци је ко је су ве о ма сми шље не, али 
не ја сне за ве ли ки број љу ди на пад ну те зе мље. Ова ме то да се ис по-
ља ва  у си ту а ци ји ка да се ве што про ту ра ју  ода бра не ин фор ма ци-
је, ве сти, са оп ште ња и гла си не; ор га ни зу ју раз не де ба те, ску по ви, 
кон фе рен ци је са по ли тич ким исто ми шље ни ци ма рас ту ра ју се ра-
зни ча со пи си, но ви не, бил те ни и фил мо ви не при ја тељ ске са др жи-
не;  ути че се на са др жај по је ди них ин фор ма ци ја и пу бли ка ци ја ко је 
се пре но се у јав ност, при че му се ко ри сте по зи ци је у сред стви ма 

35) Ра до слав Га ћи но вић, Угрожавањекапацитетабезбедностидржаве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 351. 
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јав ног ин фор ми са ња и  ини ци ра ју од ре ђе не ак ци је прет њом  си ле 
(по кре ти ору жа них сна га пре ма др жав ној гра ни ци, из во ђе ње ве-
жби и ма не ва ра, по вре да др жав не гра ни це, ва зду шног про сто ра) и 
слич но. Основ ни циљ при ме не ове ме то де је сте да се иза зо ве не по-
ве ре ње и по мет ња  код гра ђа на и до ча ра ути сак  ма сов ног не за до-
вољ ства. Тероризам се као ме то да оба ве штај не слу жбе  при ме њу је 
у си ту а ци ји кад ру ко во ди о ци оба ве штај не слу жбе оце не да ће на 
тај на чин по сти ћи од ре ђе не ре зул та те. Саботажа се као ме то да 
нај че шће при ме њу је у при вред ним де лат но сти ма дру гих зе ма ља, 
тј. ка да је циљ оба ве штај них слу жби да се део еко ном ског си сте ма 
зе мље или др жав не де лат но сти до ве де до по ре ме ћа ја или рас па-
да. Са бо та жа се, обич но, ма ни фе сту је у: не из вр ше њу пла ни ра них 
рад њи на вре ме; успо ра ва њу не ког про це са (про из вод ње, са о бра-
ћа ја и сл.) и на но ше ња гу бит ка и раз ви ја ња не по ве ре ња оба вља њу 
уна пред пред ви ђе них рад њи у на ме ри да се по сред ним на чи ном 
на не се ште та, уне се за бу на и слич но. 36)

Специјализованеснаге оба ве штај не слу жбе ко ри сте ка да се 
за то стек ну по вољ ни ме ђу на род ни, по себ но уну тра шњи усло ви у 
зе мљи ко ја се на па да. Ова ме то да је нај ек стрем ни ја у под ри вач кој 
де лат но сти и увод је у  вој ну ин тер вен ци ју.  До упо тре бе спе ци ја-
ли зо ва них сна га до ла зи ка да је уну тра шње ста ње зе мље до кра ја 
не ста бил но (оп ште не за до вољ ство на ро да, со ци јал ни не ми ри, ма-
сов не де мон стра ци је, по бу на и сл.). и има из гле да за успех.37)

Насилнипреврат као за ме на јед не вла да ју ће гар ни ту ре дру-
гом, пред ста вља крај ни циљ пре врат нич ке де лат но сти оба ве штај-
не слу жбе. Ова ме то да се ја вља као ре зул тат си сте мат ске при ме не 
свих на ве де них ме то да уну тра шњег под ри ва ња, иако то не мо ра да 
бу де прак са. Има слу ча је ва да се, по сред ством ути цај них и ам би-
ци о зних „по ли тич ких при ја те ља” и њи хо вим тај ним ор га ни зо ва-
њем и ве штим ру ко во ђе њем, пуч или др жав ни удар из ве ду бр зо, 
из не над но, јед но став но и ши ра јав ност ста ви пред свр шен чин. 
Ова ме то да се мо же ре а ли зо ва ти у оним зе мља ма где је си ту а ци ја 
крај ње не ста бил на, а по сто је ћи ре жим ни је учвр стио власт.38)

36) Ра до слав Га ћи но вић, Безбедноснафункција државе, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 284-285; Ба ја гић, M. Методика обавештајног рада, Кри ми на ли-
стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2010, стр. 45-51; Ho o ver, Her bert,Commissionon
OrganizationoftheExecutiveBranchoftheGovernment:IntelligenceActivities, Re port to 
Con gres, Ju ne, 1955, p. 26. In: Ran som, Ha rry Ho we, CentralIntelligenceandNationalSe-
curity, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1959, p. 6. 
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RadoslavGacinovic

EXTERNALNON-ARMEDFORMS
OFIMPERILMENTOFTHE
STATESECURITYCAPACITY

Sum mary
This pa per is an at tempt of aut hor of the pa per pri ma rily to clas sify and 
then to de fi ne non-ar med ex ter nal forms of im pe ril ment of the sta te se-
cu rity ca pa city and al so to un der li ne im pe ril ment for in te gral se cu rity 
of the sta te that is co ming from a se e mingly in no cent ac ti vity of cer tain 
ex ter nal gro ups and or ga ni za ti ons. The aut hor of the pa per ar gu es that 
non-ar med forms of im pe ril ment of the sta te se cu rity ca pa city are pri-
ma rily mi li tary pres su re, thre at, of fen si ve pro pa gan da ac ti vi ti es and ag-
gres si ve per for man ce of fo re ign in tel li gen ce ser vi ces. It is very im por-
tant to un der li ne al so that the ex ter nal non-ar med forms of im pe ril ment 
are al ways or al most al ways a pre lu de to emer gen ce of ar med forms 
of im pe ril ment of se cu rity. Ob jec ti ve – task of the non-ar med ex ter nal 
forms of im pe ril ment of se cu rity is pre pa ra tion of „the fi eld” for, for 
exam ple, a mi li tary in ter ven tion or ag gres sion on so me sta te which is 
tar get of the vi o len ce. This pa per is al so a war ning to the sta tes as well 
as to the Uni ted Na ti ons that the ex ter nal non-ar med forms of im pe ril-
ment of se cu rity must be tre a ted in ac cord with the im pe ril ment co ming 
from them. The systems of se cu rity of sta tes must bu ild up in stru ments 
for early re cog ni tion of ag gres si ve ness and co vert vi o len ce in ac ti vity 
of va ri o us ex ter nal ser vi ces and or ga ni za ti ons. Such ex ter nal ac ti vity 
must be in cri mi na ted by both the Sta te le gi sla tion and le gal do cu ments 
of the Uni ted Na ti ons.
Key Words: im pe ril ment, mi li tary pres su re, thre at, pro pa gan da, in tel li gen ce 

ser vi ces
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Resume
Ex ter nal non-ar med forms of im pe ril ment of se cu rity are mi li tary 

pres su re, thre at, of fen si ve pro pa gan da ac ti vity and ag gres si ve per for-
man ce of fo re ign in tel li gen ce ser vi ces. Im pe ril ment is a form of con cre-
ti zed im pe ril ment for cer tain parts and su bjects of so ci ety by sub stan-
ti ally pre dic ta ble for ces aga inst which it is pos si ble to un der ta ke ac ti ve 
and pas si ve me a su res of se cu rity and pre ven tion and ac tual pro tec tion 
and me a su res of ac com panying (post)-pro tec tion. In hu man so ci ety 
im pe ril ment (thre at) as an ac ti vity and im pe ril ment (vul ne ra bi lity) as 
si tu a tion are do mi nant forms of im pe ril ment and the ir ori gins are in so-
ci ety and so ac ti vity of one gro up of su bjects is di rec ted aga inst anot her 
gro up of pe o ple with a cer tain ob jec ti ve. For pur po se of pre ven tion of 
im pe ril ment of so ci ety the re are for med systems of pro tec tion aga inst 
the im pe ril ment or the re are for med systems of se cu rity. All mo dern 
systems of se cu rity, re gar dless of the way and ob jec ti ve of the ir or ga ni-
za tion, are a form of or ga ni za tion of so ci ety for pur po se of pro tec tion 
of its vi tal in te rests and va lu es. The ir or ga ni za tion be gins by two ba sic 
qu e sti ons: from who and from what it is ne ces sary to pro tect so ci ety 
and in which way it is ne ces sary to di rect su bjects of se cu rity system 
for pur po se of ac com plis hing a ba sic ob jec ti ve of exi sten ce of so ci ety. 
A ba sic lin gu i stic ex pres si on „im pe ril ment of se cu rity” en com pas ses 
me a ning of a pre mi se that in lo gi cal sen se is not a sta te ment, be ca u se it 
do es not ex press a va lue jud gment (as it do es not deny the oc cur ren ce 
of se cu rity thre at, ne it her it con firms it, but it only im pli es the pos si bi-
lity of events.) Each sta te that ca res abo ut its own se cu rity and ima ge 
wor ldwi de do es bu ild up a se cu rity system which is ca pa ble of early 
re cog ni tion and pre ven tion of all forms of im pe ril ment of its in te gral 
se cu rity. Hen ce, this term „im pe ril ment of se cu rity” has a lo gi cal – le-
xi cal me a ning in the ex pres si on as to „thre a ten so me body by dan ger”, 
that is, „to bring so me body in to a sta te of exi sten ti al un cer ta inty” or „to 
bring in to un cer ta inty so met hing that so me o ne has got and has ac hi e-
ved and which is a va lu a ble and pro tec ted mat ter (wel fa re)”. Im pe ril-
ment of se cu rity can be do ne in tec hni cal-physi cal sen se (se cu rity in a 
wor king pla ce, se cu rity in the traf fic, etc.), but al so in spi ri tual, mo ral, 
cul tu ral and every ot her sen se. Va ri o us forms of im pe ril ment of so ci-
ety and its va lu es ha ve been emer ging sin ce the be gin ning of so ci ety. 
Thro ug ho ut hi story all so ci e ti es ha ve been ex po sed to the ir im pe ril ment 
in va ri o us forms and ran ges. In the be gin ning the ir sur vi val had been 
im pe ri led, and then fol lo wed im pe ril ment of the ir so cio-eco no mic and 
cul tu ral de ve lop ment. The re fo re it is ne ces sary to un der li ne that the re is 
no con sen sus over de fi ni tion of the no tion „im pe ril ment”, be ca u se the 
no tion has been the o re ti cally ex pla i ned and in use in prac ti ce in va ri o us 
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dif fe rent ways. The re fo re re gar ding ma jo rity of de fi ni ti ons of the no-
tion of im pe ril ment it is pos si ble to find cer tain ob jec ti ons, as they are 
a con se qu en ce of ge ne ra li za ti ons for pur po se of sim ple de ter mi na tion 
(de fi ni tion) of sub stan ce of this no tion. In re gard to this, the no ti ons 
may ha ve dif fe rent le vels of ge ne ra li za tion, which cer ta inly de pends of 
the pur po se for its de fi ni tion (the o re ti cal, prac ti cal, edu ca ti o nal, etc.) 

* Овај рад је примљен 05. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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