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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. 
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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.
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дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.
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