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Сажетак
Предмет ове анализе су врсте, облици и механизми
институционалнеконтролеинадзоранадрадoмоба
вештајно безбедносних служби Републике Хрватске,
којесусеупери одуод1991.до2011.годинеразвијале
у истој равни садоградњоморганизације иделокру
гом рада обавештајно безбедносних установа у Хр
ватској.Анализомсуобухваћенеобавештајнобезбед
носнеслужбеуХрватскојоддоласкаХрватскедемо
кратскезаједниценавластубившојСоцијалистичкој
РепублициХрватскојупролеће 1990.године,односно
једностраног проглашења независности Републике
Хрватске 1991. године и распада бивше Социјали
стичке Федеративне Републике Југославије. Кључна
годиназазавршнидеоанализе јеступањеРепублике
ХрватскеуНАТОаприлa2008.годинеодноснохомоге
низацијапоставкеобавештајнобезбедноснезаједни
цесастандардимаСеверноатлантскогпакта. Може
секонстатоватида јеглавнообележјерефор мико
јесусеодвијалепоследњедведеценијеприпремаХр
ватскезачланствоуНАТОипроцесЕУинтеграција
(условљавања)тедасу,уједно,наведенеорганизације
суштинскипокретачирефор месекторабезбедности.
Токомнаведеногпериода,хрватскеобавештајнобез
бедноснеслужбепролазилесукрозвишеетапа(1991,
1993,1995,1997,2002,2006)токомкојих сунеколи
копутареконструисанеидограђиване.Паралелноса
реформама које су, политичкимодлукама владајућих
естаблишментаРепубликеХрватске,спровођененад
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обавештајно безбедносном заједницом, постепено
сусеразвијалеполитичкаицивилнаконтрола,каои
стручнакоординацијаовезаједнице.Развојовогпод
сектора,свејевишебиоусловљаванприближавањем
европскиминтеграцијамаиевроатланскимстандар
дима.Збогтогајеадекватнапажњаусмеренанаса
гледавањекакодосадашњихправацаразвоја,такои
савремених искуставаРепубликеХрватске у органи
зацијииделовањуобавештајнобезбедноснихинсти
туција,каотемељањенеобавештајнезаједнице,али
исистеманационалнебезбедностиуцелини.
Кључнеречи:РепубликаХрватска,политичкисистем,
обавештајнобезбедносназаједница,институционал
наконтрола,правциразвоја.

ИНСТИТУЦИОНАЛНАКОНТРОЛАОДСЕЦЕСИЈЕИЗ
СФРЈДОКРАЈАДЕВЕДЕСЕТИХ

Nа ста нак оба ве штај не за јед ни це Ре пу бли ке Хр ват ске у ле ги сла-
тив но-ор га ни за ци о ном сми слу за по чи ње до но ше њем „За ко на 

о уну тар њим по сло ви ма“ и дру гих за ко на у пе ри о ду од 1989. до 
1991. го ди не, ко ји ма је Слу жба др жав не си гур но сти Со ци ја ли стич-
ке Ре пу бли ке Хр ват ске пре фор ми ра на у Слу жбу за за шти ту устав-
ног по рет ка („На род не но ви не“, бр. 55/89; 18/90, бр. 53/91). Том 
ре фор мом и зва нич но је уки ну та не ка да шња Дру га Упра ва Слу жбе 
др жав не си гур но сти, ко ја је де ло ва ла на по сло ви ма пра ће ња ме-
ђу на род ног те ро ри зма и ју го сло вен ске не при ја тељ ске еми гра ци је, 
ма да је она у прак си и пре то га пре ста ла да функ ци о ни ше.

По зна то је, на и ме, да је Ре пу бли ка Хр ват ска ство ре на под па-
тро на том и уз ве ли ку аси стен ци ју не мач ког и аустриј ско-ма ђар ског 
фак то ра и уз мак си мал но уче шће и по моћ уста шке еми гра ци је. Због 
то га и не из не на ђу је чи ње ни ца да је фор ми ра ње Слу жбе за за шти-
ту устав ног по рет ка из вр ше но под ди рект ним па тро на том Не мач ке 
оба ве штај не слу жбе. У осно ви исто ва жи и за та да тек фор ми ра ну 
Си гур но сно-ин фор ма тив ну слу жбу, ко ја је но ми нал но би ла ин сти-
ту ци ја ре со ра од бра не са пре те жно де фан зив ним за да ци ма, али је 
у прак си функ ци о ни са ла и као спољ на, офан зив на оба ве штај на ин-
сти ту ци ја („Си гур но сно ин фор ма тив на слу жба за ино зем ство“).

Пре ма то ме, без бед но сно-оба ве штај ни си стем Хр ват ске од 
јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ре пу бли ке Хр ват ске, 25. 
ју на 1991. го ди не (а и пре то га, од до ла ска Хр ват ске де мо крат ске 
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за јед ни це на власт у бив шој Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Хр ват ској 
у про ле ће 1990. го ди не), па до мар та 1993. го ди не, у осно ви су чи-
ни ле СигурносноинформативнаслужбаМинистарстваодбране
РепубликеХрватске и СлужбазазаштитууставногпореткаМи
нистарстваунутарњихпословаРепубликеХрватске. 

До 1998. го ди не у оба ве штај ну за јед ни цу ушле су још две слу-
жбе ко је су се ба ви ле оба ве штај но без бед но сним по сло ви ма, и то: 
ОбавештајнауправаГлавногстожера ОружанихснагаРепубли
кеХрватскеиХрватскаизвештајнаслужба.По ред њих, у са ста-
ву За јед ни це се на ла зи ла и Управазамеђународнувојнусурадњу
Министарства одбране Републике Хрватске, али она ни је би ла 
кла сич на оба ве штај на слу жба, јер је до по да та ка од ин те ре са за 
Хр ват ску до ла зи ла кроз кон так те ди пло мат ског ни воа, као и кроз 
раз ме ну у окви ру сво је над ле жно сти.

Ко ор ди на ци ју и струч ни над зор над овим слу жба ма вр шио је 
Уредзазаштитууставногпоретка, са се ди штем у За гре бу. Овај 
Уред је осно ван 1991. го ди не од лу ком Пред сед ни ка Ре пу бли ке Хр-
ват ске, а био је не по сред но пот чи њен ка би не ту Пред сед ни ка Ре пу-
бли ке. Нај зад, Уред за за шти ту устав ног по рет ка био је и ор га ни-
за ци о но ло ци ран у про сто ри ја ма Уре да Пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Уред за за шти ту устав ног по рет ка је пре стао с ра дом то ком 1993. 
го ди не ка да је но вом од лу ком Пред сед ни ка Ре пу бли ке осно ван 
Уред за националну сигурност (УНС), ко ји је у за кон ски оквир 
ста вљен до но ше њем За ко на о Уре ду за на ци о нал ну си гур ност из 
1995. го ди не1). Ци ље ве и за дат ке оба ве штај не за јед ни це од ре ђи ва-
ли су Сто жер ни од бор на ци о нал не си гур но сти и Ко ор ди на циј ски 
од бор оба вје штај не за јед ни це.

Стожерни одбор националне сигурности (СОНС)  је имао 
за дат ке да усме ра ва и ускла ђу је рад др жав них ми ни стар ста ва у 
оба вља њу по сло ва на ци о нал не без бед но сти. На ве де но те ло је 
утвр ђи ва ло ци ље ве и за дат ке те одо бра ва ло пла но ве ак тив но сти 
оба ве штај не за јед ни це. Сед ни ца ма Од бо ра, је пред се да вао ру ко во-
ди лац Уре да за на ци о нал ну си гур ност (УНС) а чла но ви Од бо ра су 
за ме ник ру ко во ди о ца Уре да за на ци о нал ну си гур ност, ру ко во ди-
лац Хр ват ске из вје штај не слу жбе и ми ни стри др жав них ми ни стар-
ста ва. За се да њи ма Од бо ра су ак тив но при су ство ва ли и са вет ни ци 

1) За пе ри од ства ра ња Хр ват ске 1991. го ди не ка рак те ри стич но је “пре у зи ма ње” скра ће ни-
ца из вре ме на Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. Та ко, на при мер, УНС је био скра ће ни ца за 
Уста шку над зор ну слу жбу.
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Пред сед ни ка Ре пу бли ке за на ци о нал ну без бед ност и за уну тра шњу 
по ли ти ку. 

Координацијски одбор обавештајне заједнице (КО ОЗ) пред-
ста вљао је опе ра тив но те ло ко је је би ло од го вор но за ре а ли за ци ју 
за да та ка до би је них од Сто жер ног од бо ра на ци о нал не си гур но сти. 
Основ ни за да так Ко ор ди на циј ског од бо ра оба вје штај не за јед ни це 
је био да ко ор ди ни ра рад свих слу жби у из вр ша ва њу до би је них 
за да та ка. 

Сед ни ца ма Ко ор ди на циј ског од бо ра оба вје штај не за јед ни це, 
пред се да вао је ру ко во ди лац Хр ват ске из ве штај не слу жбе. По ред 
ње га, чла но ви су би ли за ме ник ру ко во ди о ца Хр ват ске из вје штај не 
слу жбе, ру ко во ди лац Слу жбе за за шти ту устав ног по рет ка (ко ји је 
по функ ци ји био по моћ ник Ми ни стра уну тра шњих по сло ва), за-
тим по моћ ник Ми ни стра од бра не за без бед ност, на чел ни ци слу-
жбе СИС и Оба ве штај не упра ве Глав ног сто же ра ору жа них сна га 
Ре пу бли ке Хр ват ске као и на чел ник Упра ве за ме ђу на род ну вој ну 
са рад њу Ми ни стар ства од бра не. У слу ча ју да се рас пра вља ло о 
пи та њи ма из њи хо ве над ле жно сти, пред се да ва ју ћи Ко ор ди на циј-
ског од бо ра оба вје штај не за јед ни це је био овла шћен да на сед ни-
це по зо ве и пред став ни ке На ци о нал не сре ди шњи це елек трон ског 
из ви ђа ња, Оба ве штај не ака де ми је, Фи нан сиј ске по ли ци је, Упра ве 
Хр ват ске ца ри не, Кри ми на ли стич ке по ли ци је и Вој не по ли ци је. 

Као опе ра тив но ко ор ди ни ра ју ће те ло, Ко ор ди на циј ски од бор 
оба вје штај не за јед ни це се из ме ђу оста лог ба вио и из ра дом го ди-
шњих пла но ве ра да оба ве штај не за јед ни це; из ра дом пла но ва за јед-
нич ких опе ра тив них ак ци ја; ускла ђи ва њем ра да по је ди них слу жби 
уну тар оба ве штај не за јед ни це, ана ли зом и оце ном бит ни јих опе ра-
тив них ак ци ја; ускла ђи ва њем пра вил ни ка о при ме на ма сред ста ва и 
ме то да ра да слу жби; обу ци при пад ни ка по је ди них слу жби и опре-
ма њу слу жби опе ра тив но-тех нич ким сред стви ма. Је дан од, мо жда, 
нај ва жни јих за да та ка Ко ор ди на циј ског од бо ра оба вје штај не за-
јед ни це је био ре ша ва ње спор них слу ча је ва пи та ња над ле жно сти 
и де ло кру га ра да по је ди них слу жби, што је еви дент ни про блем у 
мно гим зе мља ма. 

Нај зад, кон тро лу за ко ни то сти де ло ва ња свих слу жби оба вља 
Са бор ски од бор за уну тар њу по ли ти ку и на ци о нал ну си гур ност 
ко ме је ру ко во ди лац УНС под но сио из ве штај нај ма ње је дан пут го-
ди шње. Упр кос то ме, сма тра но је да над оба ве штај ном за јед ни цом 
Ре пу бли ке Хр ват ске ни је би ло пра ве устав не кон тро ле, због че га се 
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у мно гим еле мен ти ма ис по ља ва ла као по ли тич ка по ли ци ја у нај не-
га тив ни јем сми слу тог пој ма.2)

РЕФОРМАОБАВЕШТАЈНЕЗАЈЕДНИЦЕИНАДЗОР
УПЕРИОДУ19982002.ГОДИНЕ

Од чи на се па ра ти стич ког исту па Хр ват ске из СФРЈ, све чла-
ни це оба ве штај не за јед ни це Ре пу бли ке Хр ват ске, би ле су за ду же-
не да ко ри шће њем по себ них сред ста ва и ме то да, у ино стран ству и 
зе мљи при ку пља ју по дат ке од ин те ре са за на ци о нал ну без бед ност 
Хр ват ске. При о ри тет ра да свих ор га на без бед но сти Ре пу бли ке Хр-
ват ске су пред ста вља ли Ср би без об зи ра на чи ње ни цу где се те ри-
то ри јал но на ла зи ли и то ка ко уну тар Хр ват ске, та ко и би ло где у 
окру же њу. По ље ра да чи та ве оба ве штај не за јед ни це су од ре ђи ва ла 
и ко ор ди ни ра ла два др жав на те ла, и то: Стожерниодборнацио
налнесигурностии Координацијскиодборобавештајнезаједнице.

При ку пље не оба ве штај не по дат ке из обла сти по ли ти ке, еко но-
ми је, бор бе про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, као и 
по дат ке ко ји се од но се на за шти ту ва жних лич но сти и обје ка та у 
зе мљи и ино стран ству, као и при ку пље не кон тра о ба ве штај не по-
дат ке, Оба ве штај на за јед ни ца је на кон њи хо ве про це не до ста вља ла 
Пред сед ни ку др жа ве, пред сед ни ку Вла де и ми ни стри ма др жав них 
ми ни стар ста ва. 

Сигурносноизвештајна служба је фор ми ра на у окви ру Ми-
ни стар ства од бра не са над ле жно сти ма за пла ни ра ње, ор га ни за ци ју 
и ре а ли за ци ју вој них кон тра-оба ве штај них по сло ва, као и по сло-
ва фи зич ке за шти те ре сор ног ми ни стар ства. У окви ру ре а ли за ци је 
кон тра о ба ве штај них и дру гих без бед но сних по сло ва, Си гур но сно 
ин фор ма тив на слу жба је шти ти ла је ди ни це и уста но ве хр ват ске 
вој ске, као и ре сор но ми ни стар ство. Слу жба је би ла под над зо ром 
и ру ко вод ством Ми ни стар ства од бра не, а од ре ђе не суб ор ди ни ра-
ју ће од но се има ла је и са Глав ним сто же ром Хр ват ске вој ске. Слу-
жбом је ру ко во дио за по вед ник Си гур но сно ин фор ма тив не слу жбе, 
као по моћ ник Ми ни стра од бра не за си гур ност од го во ран пред сед-
ни ку Ре пу бли ке и ди рек то ру Уре да за на ци о нал ну си гур ност, па 
тек он да ре сор ном ми ни стру. У над ле жно сти Си гур но сно ин фор-
ма тив не слу жбе су би ли хр ват ски вој ни ата шеи, а пу тем при ме не 

2) An žič A..,“Var nost ne slu žbe Re pu bli ke Hr va ške in pro blem par la men tar ne ga nad zo ra nad 
nji mi”, Zbornikstrokovnoznanstvenihrazprav, no. 8 /1995, pp. 108, 111.
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ме то да са рад ње са оба ве штај ним ор га ни ма и уста но ва ма Се вер но-
атлант ског пак та вр ши ла је раз ме ну оба ве штај них по да та ка. Уред-
бе и ак те о ра ду Си гур но сно ин фор ма тив не слу жбе до но сио је ми-
ни стар од бра не, а кон тро лу ра да слу жбе вр ши ла су те ла овла шће на 
по себ ним про пи си ма. 

Оде ље ња ове слу жбе де ло ва ла су у окви ру сва три ви да хр-
ват ске вој ске, при ко ман да ма опе ра тив них зо на су би ли од се ци, а 
у опе ра тив ним је ди ни ца ма ору жа них сна га за кон тра о ба ве штај не 
по сло ве оба ве штај ни офи ци ри. Од ок то бра 1997. го ди не Си гур но-
сно ин фор ма тив на слу жба је уста но ви ла у сво јој струк ту ри оде-
ље ња за опе ра ци је, ис тра ге кри ми нал них ак тив но сти, кон тра о ба-
ве штај не и без бед но сне по сло ве на ни воу цен тра ле слу жбе. Си-
гур но сно ин фор ма тив на слу жба ни је има ла за кон ско овла шће ње 
за по сту па ње пре ма ци вил ним ли ци ма - др жа вља ни ма Ре пу бли ке 
Хр ват ске, осим у слу ча ју рат них опе ра ци ја, ка да је од лу ком Ми-
ни стра од бра не рад мо гао би ти про ши рен и на ци вил на ли ца на 
рат ном под руч ју. 

Обавештајна управа Главног стожера  Ору жа них сна га Ре-
пу бли ке Хр ват ске (по зна та и као Пе та упра ва) је осно ва на 1991. 
го ди не, као вој на оба ве штај на слу жба, за ду же на за оба ве штај ну 
ко ор ди на ци ју оба ве штај них ор га на сва три ви да хр ват ске вој ске, 
као и пру жа ње стра те гиј ске оба ве штај не по др шке Глав ном сто же-
ру ору жа них сна га. Ба ви ла се при ку пља њем стра те гиј ских и опе-
ра тив них оба ве штај них са зна ња о ору жа ним сна га ма су сед них зе-
ма ља и дру гих др жа ва ко је мо гу вој нич ки угро зи ти на ци о нал ну 
без бед ност и ин те гри тет Ре пу бли ке Хр ват ске. Као оба ве штај на 
упра ва Глав ног сто же ра има ла је че ти ри оде ље ња: 1) ана ли тич ко 
оде ље ње; 2) оде ље ње за при ку пља ње оба ве штај них по да та ка; 3) 
оде ље ње за из ви ђа ње и елек трон ски оба ве штај ни рад (ЕЛИНТ); и 
4) оде ље ње за без бед ност елек трон ских ко му ни ка ци ја и при ме ну 
елек трон ских кон тра ме ра. 

Службазазаштитууставногпоретка (СЗУП) фор ми ра на је 
у окви ру Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Хр ват-
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ске.3) На и ме, два ме се ца по от це пље њу Хр ват ске из СФРЈ, Хр ват-
ски Са бор до но си За кон о уну тар њим по сло ви ма,4) ко јим пре ста је 
да ва жи „За кон о ор га ни ма уну тра шњих по сло ва“ из 1988. го ди не. 
Са мим тим пре ста је да по сто ји и Слу жба др жав не си гур но сти, уме-
сто ко је се фор ми ра Слу жба за за шти ту устав ног по рет ка. Са гла сно 
то ме, Слу жба за за шти ту устав ног по рет ка је пред ста вља ла кла-
сич ну слу жбу без бед но сти и по ли тич ку по ли ци ју, ко ја је на ста ви ла 
прак су ра да бив ше Слу жбе др жав не си гур но сти, по себ но у вре ме 
от це пље ња бив ше СР Хр ват ске од СФРЈ и сти ца ња не за ви сно сти 
Ре пу бли ке Хр ват ске. Над зор над за ко ни то шћу ра да Слу жбе за за-
шти ту устав ног по рет ка вр шио је Одборзаунутрашњуполитикуи
националнубезбедност За ступ нич ког до ма хр ват ског Са бо ра. 

Слу жба за за шти ту устав ног по рет ка је у нај ве ћој ме ри за др-
жа ла ор га ни за ци ју бив ше Слу жбе др жав не си гур но сти чи је се ди-
ште је би ло у За гре бу. Уну тра шњу ор га ни за ци ју чи ни ла су че ти ри 
про блем ска сек то ра: (а) сек тор за оперативнепослове, са оде ље-
њи ма за про тив те ро ри зам и кон тра о ба ве штај не по сло ве; (б) сек-
тор за аналитичкеиизвештајнепослове, ор га ни зо ван у оде ље ња 
за ана ли тич ке, из ве штај не по сло ве, и за до ку мен та ци ју; (в) сек тор 
за оперативнотехничкепослове, ор га ни зо ван у оде ље ња за елек-
трон ске ко му ни ка ци је, спе ци јал ну тех ни ку, и ин фор ма ти ку; и (г) 
секторзаунутрашњузаштитуиправнепослове, за ду жен за кон-
тра о ба ве штај ну за шти ту обје ка та и слу жбе ни ка Слу жбе за за шти-
ту устав ног по рет ка, уну тра шњу кон тро лу, фи зич ку за шти ту ли ца 
и обје ка та др жав них и по ли тич ких ли де ра Хр ват ске, опе ра тив них 
про ве ра, и др. 

Осни ва ње Уредазанационалнусигурност то ком мар та 1993. 
го ди не, иако без за кон ске ре гу ла ти ве, сма тра се ну кле у сом оба ве-
штај не за јед ни це у Хр ват ској - ко ја је по диг ну та на ис ку стви ма и 
уз по моћ за пад них зе ма ља, а на ро чи то не мач ке и аме рич ке оба ве-
штај не за јед ни це.5) Уред за на ци о нал ну си гур ност (УНС) је у тре-

3) По ред СЗУП и ре дов не по ли ци је, у са ста ву МУП-а Хр ват ске, на шао се и до та да фак-
тич ки не ле гал ни Збор на род не гар де, ко ји је на тај на чин ле га ли зо ван у ору жа ним деј-
стви ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске. Од ре ђе ни ку ри о зи тет у од но су на Збор на-
род не гар де је био тај да је чла ном 26. За ко на о уну тар њим по сло ви ма би ло ре гу ли са но 
да Је ди ни ца ма Збо ра на род не гар де (ЗНГ) ко ман ду је Ми ни стар ство од бра не. Уво ђе њем 
ЗНГ у МУП Хр ват ске, из вр ше на је ле га ли за ци ја, до та да, прак тич но до бро во љач ке па-
ра вој не фор ма ци је.

4) Ви ди: НародненовинеРепубликеХрватске, бр. 29 од 17.6.1991. За кон о уну тар њим 
по сло ви ма за ве ден под озна ком Кла са: 200-01/91-04/02. 

5) Упо ре ди: Жу нец О., До ми шља но вић Д., ОбавјештајnосигурnосnеслужбеРепублике
Хрватске,На кла да Је сен ски и Турк, За греб, 2000, стр. 102- 119. 
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нут ку осни ва ња, би ло др жав но из вр шно те ло чи ји су за да ци би ли 
ускла ђи ва ње, усме ра ва ње и над зор те ла др жав не упра ве ко ји оба-
вља ју по сло ве на ци о нал не без бед но сти. Иако се, без сум ње ра ди 
о јед ној од нај о се тљи ви јих ин сти ту ци ја др жав не упра ве, Уред за 
на ци о нал ну си гур ност је у за кон ски оквир ста вљен тек не што ви-
ше од две го ди не ка сни је, од но сно ју на 1995. го ди не, до но ше њем 
За ко на о Уре ду за на ци о нал ну си гур ност. 

Уред је, пре ма За ко ну о Уре ду за на ци о нал ну си гур ност, кон-
крет но био за ду жен за: ускла ђи ва ње ра да др жав них ми ни стар ста ва 
у оба вља њу по сло ва на ци о нал не без бед но сти; усме ра ва ње и над-
зор ра да оба ве штај них и кон тра о ба ве штај них слу жби; об је ди ња ва-
ње, раш чла ња ва ње и про це на оба ве штај них по да та ка и из ве шта ја 
по треб них за оба вља ње устав них овла шће ња Пред сед ни ка Ре пу-
бли ке и Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске, као и за кон тра о ба ве штај ну 
за шти ту и не по сред но обез бе ђе ње Пред сед ни ка Ре пу бли ке, Хр ват-
ског др жав ног са бо ра, Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске и обје ка та ко је 
они ко ри сте6). 

По ред на ве де них, струч не по сло ве у Уре ду су из вр ша ва ле и 
На ци о нал на слу жба елек тро нич ког из ви ђа ња (НСЕИ), као и Оба-
ве штај на ака де ми ја. На осно ву до ступ них чи ње ни ца, мо же се кон-
ста то ва ти да је чи та ва ор га ни за ци ја Уре да би ла ди рект но ве за на за 
Пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ји је чел ног чо ве ка по ста вљао ди рект но 
сво јом Уред бом а оста ле ру ко во ди о це уз фор мал ни пред лог ру ко-
во ди о ца Уре да. 

Из вр ша ва ње на ве де них за да та ка, Уред за на ци о нал ну си гур-
ност је вр шио кроз сле де ће ор га ни за ци о не је ди ни це ко је су се на-
ла зи ле у ње го вом са ста ву: Хр ват ска из вје штај на слу жба; Над зор-
на слу жба; Сто жер оси гу ра ња; На ци о нал на слу жба елек тро нич ког 
из ви ђа ња и Оба вје штај на ака де ми ја У ши рем сми слу по сма тра но, 
чла ни це оба ве штај но-без бед но сне за јед ни це Хр ват ске су би ле и 
Упра ва за оба вје штај но-ана ли тич ку де лат ност Ми ни стар ства об-
ра не и Сед ма упра ва Ми ни стар ства вањ ских по сло ва Ре пу бли ке 
Хр ват ске.

Хрватскаизвјештајнаслужба је би ла цен трал на и фак тич ки 
нај зна чај ни ја слу жба Уре да за на ци о нал ну без бед ност. Цен тра ла 
Хр ват ске из вје штај не слу жбе на ла зи ла се у За гре бу, на че лу слу-
жбе је био ди рек тор (рав на тељ), ко ји је ујед но био и за ме ник ди-

6) Ви ди: НародненовинеРепубликеХрватске, бр. 35 од 06.06.1995. За кон о уре ду за на-
ци о нал ну си гур ност за ве ден под озна ком Кла са: 200-01/94-01/05, од 17.05.1995. го ди не
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рек то ра Уре да за на ци о нал ну си гур ност. Као спољ на оба ве штај на 
слу жба, ХИС је има ла за дат ке да опе ра тив ним ра дом у ино стран-
ству при ку пља оба ве штај не по дат ке од ин те ре са за Ре пу бли ку Хр-
ват ску, об је ди ња ва, ана ли зи ра и до ста вља оба ве штај не по дат ке и 
из ве шта је Пред сед ни ку Ре пу бли ке, ру ко во ди о цу Уре да за на ци о-
нал ну си гур ност, пред сед ни ку Вла де као и од ре ђе ним ми ни стри ма 
у Вла ди Хр ват ске. Ње на ак тив ност на те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр-
ват ске је за кон ски би ла огра ни че на на ак тив но сти ко је су ис кљу-
чи во би ле усме ре не пре ма стран ци ма и то у са рад њи са дру гим 
слу жба ма (пр вен стве но Слу жбом за за шти ту устав ног по рет ка). 
Хр ват ска из вје штај на слу жба је би ла ор га ни зо ва на у че ти ри ди-
рек ци је и то за: 

1. ана ли тич ки рад;
2. опе ра ци је;
3. на уч но-тех но ло шки рад; и 
4. ад ми ни стра тив не и ло ги стич ке по сло ве. 
При ме њи ва ла је све са вре ме не оба ве штај не ме то де, пр вен стве-

но аген тур ни ме тод и ме тод при ку пља ња оба ве штај них са зна ња из 
отво ре них из во ра. За сво ју де лат ност ни је има ла по ли циј ска овла-
шће ња. Би ла је овла шће на за са рад њу са стра ним оба ве штај ним 
слу жба ма, као и за усме ра ва ње и ко ор ди на ци ју ра да слу жби чи та-
ве оба ве штај не за јед ни це Ре пу бли ке Хр ват ске. Над зор над ра дом 
Слу жбе, од стра не из вр шне вла сти, је вр шио пред сед ник Ре пу бли-
ке, док је над зор над за ко ни то шћу ра да био по ве рен За ступ нич ком 
до му хр ват ског Са бо ра, од но сно Одборузаунутрашњуполитику
инационалнусигурностЗа ступ нич ког до ма. 

Надзорнаслужба у окви ру Уре да за на ци о нал ну си гур ност је 
пред ста вља ла су штин ски уну тра шњу кон тро лу ко ја је тре ба ла да 
вр ши над зор над устав но сти и за ко ни то сти ра да оба ве штај них слу-
жби - чла ни ца оба ве штај не за јед ни це Ре пу бли ке Хр ват ске, као и 
дру гих уну тра шњих је ди ни ца Уре да. Над зор на слу жба је под но-
си ла из ве шта је ру ко во ди о цу Уре да као и над ле жном ми ни стру у 
вла ди. 

Стожер осигурања, за пра во ни је био слу жба, иако су пред 
њим би ли ком плек сни за да ци за шти те вр ха др жа ве и обје ка та. Ра-
ди ло се су штин ски о ко ор ди на тив ном те лу ко је је вр ши ло над зор 
и ко је је усме ра ва ло рад не ко ли ко слу жби ко је су оба вља ле по сло-
ве обез бе ђе ња и за шти те шти ће них лич но сти и обје ка та. Сто жер 
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оси гу ра ња је пред ла гао ци ље ве, стра те ги ју и пла но ве за шти те ва-
жних лич но сти ко је су бо ра ви ле у по се ти Ре пу бли ци Хр ват ској, 
Пред сед ни ка Ре пу бли ке, Пред сед ни ка Хр ват ског др жав ног са бо ра, 
Пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске и дру гих шти ће них осо ба 
као и обје ка та ко је они ко ри сте. 

Националнаслужбаелектроничкогизвиђања (НСЕИ) је би ла 
струч на слу жба Уре да за на ци о нал ну си гур ност, ко ја је функ ци-
о нал но по ве за на са тзв. Сре ди шњи цом елек тро нич ког из ви ђа ња 
Глав ног сто же ра ору жа них сна га Ре пу бли ке Хр ват ске (ГС ОС РХ). 
У су шти ни ра ди се о слу жби за елек трон ско из ви ђа ње, од но сно 
слу жби ко ја се ба ви ла при ку пља њем оба ве штај них по да та ка пре-
сре та њем и при слу шки ва њем елек трон ских ко му ни ка ци ја про тив-
ни ка7). Слу жба је по ред то га ко ор ди ни ра ла, усме ра ва ла и над зи-
ра ла елек трон ско из ви ђа ње свих вр ста сиг на ла из ван гра ни ца РХ. 
Слич но Хр ват ској из вје штај ној слу жби, ње на ак тив ност уну тар 
зе мље је та ко ђе, офи ци јел но, би ла ли ми ти ра на. На и ме, уну тар 
гра ни ца Ре пу бли ке Хр ват ске, пре ма по зи тив ним про пи си ма, На-
ци о нал на слу жба елек тро нич ког из ви ђа ња је има ла пра во да вр ши 
при слу шки ва ње ко му ни ка ци ја са мо у слу ча је ви ма ра дио-из ви ђа ња 
ди вер зант ско-те ро ри стич ких ве за и нео до бре них сиг на ла оба ве-
штај не на ме не (тзв. аген тур не ве зе). Слу жба је по ред на ве де них 
ак тив но сти, би ла и но си лац свих по сло ва ве за них за крип то гра фи-
ју у ор га ни ма др жав не вла сти. 

Обавјештајна академија је би ла за ми шље на као на став на и 
ис тра жи вач ка уста но ва Уре да за на ци о нал ну си гур ност, чи ји је био 
за да так обу ка и обра зо ва ње ка дро ва за по тре бе оба ве штај них слу-
жби Ре пу бли ке Хр ват ске. Иако је офи ци јел но фор ми ра на За ко ном 
о Уре ду за на ци о нал ну си гур ност, Оба вје штај на ака де ми ја Уре да 
за на ци о нал ну си гур ност је по че ла је са ра дом тек у ок то бру 1998. 
го ди не ка да је при ми ла пр ве по ла зни ке. 

Управа за обавјештајноаналитичку делатност Ми ни стар-
ства об ра не, је пред ста вља ла ана ли тич ку вој ну оба ве штај ну уста-

7) Иако је тер мин “про тив ник” уоби ча јен у оба ве штај ној де лат но сти и озна ча ва све др жа-
ве пре ма ко ји ма не ка слу жба пред у зи ма од ре ђе не - спе ци фич не ме ре, у овом слу ча ју се 
про тив ни ком у пр вом ре ду сма тра ју при пад ни ци срп ског на ро да и то ка ко у та да шњој 
Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни, и Ре пу бли ци Срп ској, та ко и у Ре пу бли ци Ср би ји. До каз 
за ово су сним ци раз го во ра ви со ких др жав них функ ци о не ра Ре пу бли ке Срп ске, Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не и Ре пу бли ке Ср би је ко ји су из не ти на су ђе њу Сло бо да ну Ми-
ло ше ви ћу бив шем пред сед ни ку Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је пред Ме ђу на род ним 
су дом за рат не зло чи не у Ха гу.
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но ву, а де ло ва ла је по чев од сеп тем бра 1997. го ди не, под над зо ром 
По моћ ни ка Ми ни стра од бра не за оба ве штај но-ана ли тич ку де лат-
ност.

СедмауправаМинистарствавањскихпослова Ре пу бли ке Хр-
ват ске8). Де ло круг ра да и ор га ни за ци ја ове ре сор не слу жбе је био 
углав ном у до ме ну ко му ни ка циј ске без бед но сти, кон тра о ба ве штај-
не и без бед но сне (фи зич ко-тех нич ке) за шти те ди пло мат ско-кон зу-
лар них обје ка та Ми ни стар ства вањ ских (од но сно ино стра них) по-
сло ва у ино стран ству. 

ПРИПРЕМЕЗАНАЈЗНАЧАЈНИЈЕРЕФОРМЕСЛУЖБИ
(20022006.ГОДИНА)

По сле смр ти пред сед ни ка Фра ње Туђ ма на и по бе де опо зи-
ци о не ко а ли ци је на из бо ри ма, сте кли су се усло ви за обим ну ре-
кон струк ци ју оба ве штај не за јед ни це, де ли мич но и због број них 
не пра вил но сти и зло у по тре ба у ра ду по је ди них слу жби ко је су у 
ме ђу вре ме ну от кри ве не. То ком 2002. го ди не за јед ни ца је су штин-
ски тран сфор ми са на, а са њом и це ло куп ни оба ве штај но-без бед но-
сни си стем Ре пу бли ке Хр ват ске. 

На и ме, Слу жба за за шти ту устав ног по рет ка је, из Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва, из дво је на у са мо стал ну ауто ном но-цен-
трал ну кон тра о ба ве штај ну слу жбу под на зи вом Про ту о ба вје штај на 
аген ци ја (ПОА), ко ја је за свој рад не по сред но од го вор на пре ми је-
ру и пред сед ни ку Ре пу бли ке, док је Уред за на ци о нал ну си гур ност 
тран сфор ми сан у Ви је ће за на ци о нал ну си гур ност, у окви ру ко га 
је осно ван Са вјет за ко ор ди на ци ју си гур но сних слу жби. Хр ват ска 
из вје штај на слу жба, као ауто ном но-цен трал на спољ на оба ве штај-
на аген ци ја је ре ор га ни зо ва на у Оба вје штај ну аген ци ју (ОА), а по-
сто је ће оба ве штај не и кон тра о ба ве штај не уста но ве Ми ни стар ства 
од бра не Ре пу бли ке Хр ват ске (СИС), Упра ва за из вје штај но-ана-
ли тич ке про суд бе и Оба вје штај на упра ва Глав ног сто же ра Ору жа-
них сна га су об је ди ње не у је дин стве ну Вој но си гур но сну аген ци ју 
(ВСА). 

Пре ма то ме, оба ве штај но-без бед но сне ин сти ту ци је Ре пу бли ке 
Хр ват ске до сре ди не 2006. го ди не би ле су: 

8) VIIуправаМинистарствавањскихпослова Ре пу бли ке Хр ват ске је осно ва на За ко ном о 
ино зем ним по сло ви ма 1991. го ди не и За ко ном о вањ ским по сло ви ма из 1996. го ди не
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1. Оба вје штај на аген ци ја Ре пу бли ке Хр ват ске (ОА);
2. Про ту о ба вје штај на аген ци ја (ПОА); 
3. Вој но си гур но сна аген ци ја (ВСА); и
4. За вод за ин фор ма циј ску си гур ност и крип то-за штит ну тех-

но ло ги ју. 
Обавјештајнаагенција(ОА) је ауто ном но-цен трал на спољ на 

оба ве штај на слу жба Ре пу бли ке Хр ват ске. Као на след ни ца ХИС, 
Аген ци ја та ко ђе ни је има ла по ли циј ска овла шће ња, а ње на уну-
тра шња ор га ни за ци ја у мно го ме је под се ћа ла на ХИС. Цен тра ла 
слу жбе се на ла зи ла у За гре бу, а оста ли ор га ни за ци о ни де ло ви су 
ле ген ди ра ни и ло ци ра ни у ино стран ству. Слу жбом су ру ко во ди ли 
рав на тељ и ње гов за ме ник, док су ни жим ор га ни за ци о ним је ди ни-
ца ма ру ко во ди ли по моћ ни ци и на чел ни ци. 

По ред оба ве штај них по сло ва опе ра тив не при ро де, Аген ци ја је 
би ла за ду же на и за из ра ду и усту па ње стра те шких оба ве штај них 
до ку ме на та (ана ли за, про це на, пре се ка и прог но за) о де ша ва њи-
ма у ино стран ству ко ја мо гу има ти и има ју ве зу са на ци о нал ном 
без бед но шћу Ре пу бли ке Хр ват ске. То се по себ но од но си на ме ђу-
на род ни те ро ри зам, про ли фе ра ци ју оруж ја за ма сов но уни ште ње, 
као и тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми нал, ка ко у не по сред-
ном окру же њу та ко и на гло бал ном пла ну. У оба вља њу по сло ва за 
Про ту о ба вје штај ну аген ци ју (ПОА) и Вој ну си гур но сну аген ци ју 
(ВСА), Аген ци ја је мо гла, у спо ра зу му с њи ма, ко ри сти ти њи хо ве 
слу жбе не про сто ри је. Аген ци ја је би ла за ду же на и за кон тра о ба ве-
штај ну за шти ту и без бед ност др жа вља на и ин сти ту ци ја Ре пу бли ке 
Хр ват ске у ино стран ству, у ком ци љу је са ра ђи ва ла с од го ва ра ју-
ћим слу жба ма Ми ни стар ства спољ них по сло ва. 

Протуобавјештајна агенција (ПОА), на след ни ца Слу жбе за 
за шти ту устав ног по рет ка, осно ва на је За ко ном о си гур но сним 
слу жба ма Ре пу бли ке Хр ват ске као кла сич на те ри то ри јал на кон-
тра о ба ве штај на слу жба, за свој рад не по сред но од го вор на Вла ди 
Ре пу бли ке Хр ват ске и пре ми је ру. За ду же на је за при ку пља ње, ана-
ли зу, об ра ду и про це ну по да та ка о де ло ва њу стра них оба ве штај них 
слу жби, као и о де ло ва њу по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци ја на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске ко ја су усме ре на про тив на ци о нал-
не без бед но сти Хр ват ске. Спро во ди кон тра о ба ве штај ну за шти ту 
и шти ти лич но сти, објек те и про сто ре од ре ђе не од лу ком Вла де и 
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оба вља дру ге по сло ве у ве зи обез бе ђе ња ва жни јих ску по ва и са ста-
на ка на зах тев Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске. 

Ру ко вод ни врх слу жбе чи ни ли су рав на тељ и ње гов за ме ник, 
као и по моћ ни ци и на чел ни ци ко ји ру ко во де по је ди ним ор га ни за-
ци о ним де ло ви ма слу жбе. Рав на тељ и ње го вог за ме ник се име ну ју 
и раз ре ша ва ју ре ше њем ко је за јед но пот пи су ју пред сед ник и пре-
ми јер Ре пу бли ке Хр ват ске, на осно ву ми шље ња Од бо ра Хр ват ског 
са бо ра за уну тра шњу по ли ти ку. Уну тра шња ор га ни за ци ја слу жбе 
је на сле ђе на од Слу жбе за за шти ту устав ног по рет ка. Уну тар Аген-
ци је је де ло вао и Оперативнотехничкицентарзанадзортелеко
муникација, ко ји вр ши тех нич ку ко ор ди на ци ју с те ле ко му ни ка ци-
о ним опе ра то ри ма у Ре пу бли ци Хр ват ској, над зи ре ор га ни за ци ју 
ин фор ма ци о не без бед но сти у ор га ни ма др жав не вла сти, усме ра ва 
ре а ли за ци ју ме ра из под руч ја ин фор ма ци о не без бед но сти и крип-
то за шти те ор га на др жав не вла сти. 

У ре а ли за ци ји за ко ном утвр ђе ног де ло кру га ра да, Аген ци ја је 
при ме њи ва ла све са вре ме не ме то де ра да оба ве штај них слу жби, од 
аген тур ног, пре ко тех нич ког, до ме то да са рад ње. У оба вља њу по-
сло ва из обла сти кон тра о ба ве штај не за шти те, би ла је овла шће на 
да из ра ђу је без бед но сне про це не о мо гу ћој угро же но сти шти ће них 
ли ца и обје ка та; оба вља без бед но сне про ве ре ли ца ко ја има ју при-
ступ шти ће ним осо ба ма, објек ти ма и про сто ри ма; при ме њу је ме ре 
про тив при слу шне за шти те у објек ти ма и про сто ри ма; и уче ству је 
у пла ни ра њу, ре а ли за ци ји и над зо ру тех нич ких и фи зич ких ме ра 
без бед но сти. О при ку пље ним по да ци ма је во ди ла раз ли чи те збир-
ке и ре ги стре и дру ге еви ден ци је. 

По ред кон тра о ба ве штај не за шти те из ра ђи ва ла је без бед но сне 
про ве ре ли ца ко ји ма се по ве ра ва ју тај ни по да ци и пред ме ти од по-
себ ног ин те ре са и ли ца ко је мо гу има ти при ступ та квим по да ци-
ма и пред ме ти ма. Та ко ђе, из ра ђи ва ла је и без бед но сне про ве ре за 
ру ко во ди о це и за по сле не у без бед но сним слу жба ма, Уре ду Ви је ћа 
за на ци о нал ну си гур ност, као и дру ге осо бе за ко је је то од ре ђе но 
од ред ба ма За ко на. Без бед но сне про ве ре су вр ше не и за дру га ли ца 
ко ја се име ну ју на по сло ве у др жав ној упра ви од по себ ног зна ча ја 
за на ци о нал ну без бед ност. Про ве ре су се вр ши ле и за осо бе ко је се 
при ма ју у хр ват ско др жа вљан ство, стран це ко ји бо ра ве у Хр ват ској 
чи ји је бо ра вак од зна ча ја за без бед ност др жа ве, као и за дру ге ка-
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те го ри је ли ца (прав на и фи зич ка ли ца ко ја има ју скло пље не уго во-
ре о пру жа њу од ре ђе них услу га слу жби и сл)9) 

Војносигурносна агенција (ВСА) је ор га ни за ци о на је ди ни ца 
Ми ни стар ства од бра не за пла ни ра ње и пру жа ње по др шке Ми ни-
стар ству од бра не и ору жа ним сна га ма Ре пу бли ке Хр ват ске. Осно-
ва на је За ко ном о си гур но сним слу жба ма, ко јим су об је ди ње не 
Си гур но сно-ин фор ма тив на слу жба Ми ни стар ства од бра не (СИС) 
и Оба вје штај на слу жба Ми ни стар ства од бра не. У оба вља њу оба-
ве штај них по сло ва при ку пља, ана ли зи ра, об ра ђу је и про це њу је 
по дат ке о ору жа ним сна га ма и од брам бе ним си сте ми ма дру гих 
зе ма ља, о спољ ним при ти сци ма, о ак тив но сти ма у ино стран ству 
ко је су усме ре не на угро жа ва ње од брам бе не без бед но сти зе мље. 
У оба вља њу кон тра о ба ве штај них по сло ва при ку пља, ана ли зи ра, 
об ра ђу је и про це њу је оба ве штај не ин фор ма ци је и дру ге по дат ке 
о на ме ра ма, по тен ци ја ли ма и пла но ви ма по је ди на ца, гру па и ор-
га ни за ци ја у зе мљи ко ји ма је циљ угро жа ва ње од брам бе не мо ћи 
др жа ве, и пред у зи ма ме ре от кри ва ња, пра ће ња и су прот ста вља ња 
овим ак тив но сти ма10). 

Све ме ре и рад ње ко је се ти чу кон тра о ба ве штај не за шти те, 
Вој но си гур но сна аген ци ја мо же при ме њи ва ти пре ма при пад ни ци-
ма Ми ни стар ства од бра не и ору жа них сна га, као и гра ђа ни ма за по-
сле ни ма у те ли ма, слу жба ма или уста но ва ма Ми ни стар ства од бра-
не и ору жа них сна га, са мо ка да је то у ве зи с оба вља њем њи хо вих 
ду жно сти или по сло ва и са мо у про сто ри ма и објек ти ма Ми ни-
стар ства од бра не и ору жа них сна га. Ор га ни за ци о на струк ту ра Вој-
но си гур но сне аген ци је об у хва та ла је и фор ма ци ју Обавештајна
управаЈ2 Глав ног сто же ра, ко ја се ба ви ла при ку пља њем по да та ка 
за по тре бе опе ра тив них је ди ни ца Хр ват ске вој ске. У свом са ста ву 
је има ла на чел ни ка упра ве, оде ље ње за пла ни ра ње и при ку пља ње 
по да та ка, оде ље ње за њи хо ву ана ли зу, оде ље ње без бед но сти и ло-
ги сти ку. За да ци су јој би ли: оба ве штај на и без бед но сна по др шка 
је ди ни ца, усме ра ва ње и по др шка из ви ђач ких је ди ни ца, обу ка из-
ви ђач ких је ди ни ца. 

9) Са вић А., Ба ја гић М., Безбедностсвета: одтајностидојавности, ВШУП, Бе о град, 
2005, стр. 359.

10)  Пре ма За ко ну из 2002. го ди не, ВСА је у мир но доб ским усло ви ма би ла огра ни че на са-
мо на об ра ду оба ве штај них по да та ка ко је је при ку пи ла ОА, с тим што је у до ба ра та или 
не по сред не рат не опа сно сти мо гла и са ма да при ку пља оба ве штај на са зна ња опе ра тив-
ним ра дом у ино стран ству. По што та кво ре ше ње ни је у скла ду са НА ТО-стан дар ди ма, 
ВСА је 2006. го ди не те мељ но ре фор ми са на и пре и ме но ва на у ВСОА. 
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Стра те гиј ско елек трон ско из ви ђа ње у окви ру кон тра о ба ве-
штај них ак тив но сти и ме ра, по себ но за по тре бе Оба вје штај не 
аген ци је и Вој но си гур но сне аген ци је вр ши ла је Средишњицаелек
троничкогизвиђањаГлав ног сто же ра ору жа них сна га. 

Пла но ве стра те гиј ског елек трон ског из ви ђа ња за по тре бе Оба-
вје штај не Аген ци је и Вој но си гур но сне аген ци је утвр ђи вао је Са
вјетзакоординацијусигурноснихслужби на пред лог ру ко во ди ла ца 
тих слу жби. За из вр ше ње ових пла но ва за ду жен је ми ни стар од-
бра не. Ми ни стар од бра не је та ко ђе ду жан да у окви ру Глав не ин-
спек ци је од бра не обез бе ди спро во ђе ње над зо ра над за ко ни то шћу 
ра да Сре ди шњи це елек тро нич ког из ви ђа ња. Из ве шта је Глав не ин-
спек ци је до ста вља од бо ру Са бо ра Ре пу бли ке Хр ват ске, над ле жном 
за на ци о нал ну без бед ност. 

Заводзаинформацијскусигурностикриптозаштитнутех
нологију осно ван је као по себ на без бед но сна уста но ва Вла де Ре-
пу бли ке Хр ват ске. За ду жен је за ис тра жи ва ње и раз вој про то ко ла, 
опре ме, сред ста ва и тех но ло ги је на ме ње не за за шти ту тај них по-
да та ка у ин фор ма ци о ним и те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма, као 
и ин фор ма ци о них и те ле ко му ни ка ци о них мре жа ко ји ма се тај ни 
по да ци раз ме њу ју у си сте му на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке 
Хр ват ске. Функ ци ја За во да би ла је пру жа ње по др шке дру гим оба-
ве штај ним и без бед но сним уста но ва ма, од но сно пру жа ње услу га 
дру гим слу жба ма у обла сти за шти те тај но сти по да та ка. На че лу 
За во да био је ди рек тор, ко ји је био од го во ран за из вр ша ва ње свих 
функ ци ја За во да, а у са рад њи са Са вје том за ко ор ди на ци ју си гур-
но сних слу жби бри нуо је о за шти ти тај них по да та ка ко ји се да ју 
дру гим без бед но сним уста но ва ма. 

НАТОИЕУКАОСУШТИНСКИПОКРЕТАЧИ
ИКОНТРОЛОРИРЕФОРМЕСЕКТОРАБЕЗБЕДНОСТИ

УРЕПУБЛИЦИХРВАТСКОЈ

По след њу ре фор му хр ват ског оба ве штај но-без бед но сног си-
сте ма озна чи ло је усва ја ње За ко на о си гур но сно-оба вје штај ном су-
ста ву Ре пу бли ке Хр ват ске, ко ји је сту пио на сна гу 17. ав гу ста 2006. 
го ди не. Ти ме је про пи са на но ва ор га ни за ци ја хр ват ских слу жби, 
по што су се до та да шња Про ту о ба вје штај на аген ци ја (ПОА) и Оба-
вје штај на аген ци ја (ОА) спо ји ле у јед ну слу жбу са на зи вом: Сигу
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росно–обавјештајнаагенција (СОА), док је Вој но-си гу ро сна аген-
ци ја (ВСА) ре фор ми са на у Војнусигуроснообавјештајнуагенцију 
(ВСОА). Циљ но вих за кон ских ре ше ња је ре ду ко ва ње си сте ма оба-
ве штај не за јед ни це, да ва ње ве ћих овла шће ња слу жба ма без бед-
но сти и уво ђе ње но вог си сте ма кон тро ле слу жби без бед но сти. У 
том сми слу, вр ше ње над зо ра над слу жба ма по ве ре но је Хр ват ском 
са бо ру, по сред ством ње го вог Одборазанационалнусигурност, а 
јав на кон тро ла ра да слу жби Вијећузаграђанскинадзорсигурносно
–обавјештајнихагенција. 

Пре ма овом за ко ну, са рад ња пред сед ни ка Ре пу бли ке11) и пред-
сед ни ка Вла де у усме ра ва њу ра да но вих аген ци ја оства ру је се пре-
ко Ви је ћа за на ци о нал ну си гур ност. За опе ра тив но ускла ђи ва ње 
ра да тих слу жби над ле жан је Са вјет за ко ор ди на ци ју си гур но сно 
– оба вје штај них аген ци ја. Пре ма то ме, оба ве штај ну за јед ни цу Ре-
пу бли ке Хр ват ске у скла ду са ак ту ел ним За ко ном, чи не са мо две 
без бед но сно-оба ве штај не аген ци је и то: Си гур но сно-оба вје штај на 
аген ци ја и Вој но си гур но сно-оба вје штај на аген ци ја, ко је по кри ва ју 
ком плет но ци вил но и вој но под руч је без бед но сног и оба ве штај ног 
ра да у зе мљи и ино стран ству. По ме ну те аген ци је не ма ју ег зе ку-
тив на (ре пре сив на) овла шће ња. Њи хов рад са сто ји се у по себ ним 
об ли ци ма при ку пља ња тај них и јав них по да та ка од зна ча ја за на-
ци о нал ну без бед ност у ци вил ној и вој ној сфе ри, об ра ди и ана ли зи 
тих по да та ка и пру жа њу ин фор ма циј ске по др шке до но си о ци ма по-
ли тич ких од лу ка и др жав ним те ли ма ко ја при ме њу ју за ко не у под-
руч ји ма ко ја су од ин те ре са и зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност. 

Ра ди оства ри ва ња ко ор ди на ци је и са рад ње Пред сед ни ка и 
Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске у усме ра ва њу ра да оба ве штај них и без-
бед но сних слу жби, осно ва но је Ви је ће за на ци о нал ну си гур ност, 
а ра ди опе ра тив ног ускла ђи ва ња ра да ових слу жби осно ван је Са-
вјет за ко ор ди на ци ју си гур но сно-оба ве штај них аген ци ја. Та ко ђе су 
осно ва ни За вод за си гур ност ин фор ма циј ских су ста ва, Опе ра тив-

11) Ре пу бли ка Хр ват ска је уни тар на др жа ва, чи је је по ли тич ко уре ђе ње ком би на ци ја пред-
сед нич ког си сте ма и пар ла мен тар не де мо кра ти је. Шеф др жа ве је пред сед ник Ре пу-
бли ке ко ји, по ред ре пре зен та тив них функ ци ја, има и од ре ђе не ин ге рен ци је у обла сти 
од бра не и без бед но сти, а у ње го вој над ле жно сти је и име но ва ње ман да та ра за са став 
Вла де. 
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но-тех нич ки цен тар за над зор те ле ко му ни ка ци ја и Уред Ви је ћа за 
на ци о нал ну си гур ност12).

 По ред то га, ра ди оства ри ва ња ци вил ног над зо ра над ра дом 
оба ве штај них и без бед но сних слу жби осно ва но је Ви је ће за гра-
ђан ски над зор си гур но сно-оба ве штај них аген ци ја. Нај зад, пар-
ла мен тар ни над зор над оба ве штај ним и без бед но сним слу жба ма 
вр ши Хр ват ски са бор, и то не по сред но и пу тем по себ ног Од бо ра 
над ле жног за на ци о нал ну без бед ност.

Вијеће за националну сигурност је те ло за ду же но за стра те-
гиј ску ме ђу ре сор ску ко ор ди на ци ју оба ве штај ног ра да, а чи не га 
Пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник Вла де, члан Вла де за ду жен за 
на ци о нал ну си гур ност, ми ни стри од бра не, уну тра шњих по сло ва, 
ино стра них по сло ва, пра во су ђа и на чел ник Глав ног сто же ра Ору-
жа них сна га Ре пу бли ке Хр ват ске. Функ ци је овог те ла су: 

– Утвр ђи ва ње пред ло га сред ста ва за рад оба ве штај них и без-
бед но сних слу жби ко ја се обез бе ђу ју у бу џе ту;

– Раз ма тра ње и про це на оба ве штај них и без бед но сних прет-
њи и ри зи ка, као и до но ше ње смер ни це и за кљу ча ка о на чи-
ни ма за шти те и оства ри ва ња ин те ре са на ци о нал не без бед-
но сти;

– Раз ма тра ње пи та ња из де ло кру га ра да оба ве штај них и без-
бед но сних слу жби и на чи ни оства ри ва ња са рад ње Пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и Вла де у усме ра ва њу ра да тих слу жби;

– Утвр ђи ва ње про грам ских ори јен та ци ја за рад слу жби, те 
дру гих од лу ка нај ви ших ор га на др жав не вла сти ко ји ма се 
усме ра ва рад оба ве штај них и без бед но сних слу жби;

– Утвр ђи ва ње ме ра ко је пред у зи ма ју Пред сед ник Ре пу бли ке и 
Вла да у ве зи са ре зул та ти ма над зо ра над ра дом оба ве штај-
них и без бед но сних слу жби;

– Раз ма тра ње оста лих пи та ња у ве зи с ра дом и упра вља њем 
над оба ве штај ним и без бед но сним слу жба ма.13) 

За ко ном о си гур но сно-оба вје штај ном су ста ву та ко ђе је пред-
ви ђе но да у ра ду Ви је ћа за на ци о нал ну си гур ност уче ству је пред-
сед ник Хр ват ског са бо ра, као и да сед ни ца ма овог те ла пред се да ва 

12) УредВијећазанационалнусигурност фор ми ран је с ци љем оба вља ња струч них и ад-
ми ни стра тив них по сло ва за оба но во фор ми ра на те ла, као и за оба вља ње дру гих струч-
них по сло ва из до ме на над зо ра над ра дом оба ве штај них и без бед но сних слу жби (нпр. 
кон тро лу за ко ни то сти ра да, увид у ко ри шће ње сред ста ва, над зор над са рад њом из ме ђу 
по је ди них слу жби и са рад ње са од го ва ра ју ћим слу жба ма дру гих зе ма ља и сл. ).

13) Де таљ ни је ви де ти: Ми ло ше вић М., Срећ ко вић З., Безбедноснеслужбесвета, Вој но и-
зда вач ки за вод, Бе о град, 2010, стр. 493-501.
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Пред сед ник Ре пу бли ке, а да кон крет не од лу ке су пот пи су ју Пред-
сед ник Ре пу бли ке и пред сед ник Вла де. У до ба рат ног ста ња и „ста-
ња не по сред не угро же но сти оп стој но сти, нео ви сно сти, је дин стве-
но сти и те ри то ри јал не цје ло ви то сти Ре пу бли ке Хр ват ске“, у ра ду 
Ви је ћа за на ци о нал ну си гур ност уче ству ју пред сед ник пар ла мен-
тар ног од бо ра над ле жног за на ци о нал ну си гур ност, ми ни стар фи-
нан си ја и ми ни стар при вре де. Нај зад, у си ту а ци ја ма ка да ово Ви је-
ће рас пра вља о ста њу на ци о нал не без бед но сти у др жа ви, од но сно 
ка да рас пра вља о пред ло гу Стра те ги је на ци о нал не си гур но сти, као 
и у дру гим слу ча је ви ма од по себ ног зна ча ја, у ње го вом ра ду мо гу, 
по по зи ву, уче ство ва ти и дру га ли ца.14) 

УредВијећа за националну сигурност фор ми ран је с ци љем 
оба вља ња струч них и ад ми ни стра тив них по сло ва за оба но во фор-
ми ра на те ла, као и за оба вља ње дру гих струч них по сло ва из до ме-
на над зо ра над ра дом оба ве штај них и без бед но сних слу жби (нпр. 
кон тро лу за ко ни то сти ра да, увид у ко ри шће ње сред ста ва, над зор 
над са рад њом из ме ђу по је ди них слу жби и са рад ње са од го ва ра ју-
ћим слу жба ма дру гих зе ма ља и сл.).

Савјетзакоординацијусигурноснообавјештајнихагенција је 
те ло за ду же но за опе ра тив ну ко ор ди на ци ју оба ве штај них и без бед-
но сних слу жби, али и за при пре ма ње ма те ри ја ла ко ји се раз ма тра ју 
на сед ни ца ма Ви је ћа за на ци о нал ну си гур ност. Са чи ња ва ју га члан 
Вла де за ду жен за на ци о нал ну си гур ност, као за ме ник пред сед ни-
ка Са вје та, са вет ник Пред сед ни ка Ре пу бли ке за на ци о нал ну си гур-
ност, као пот пред сед ник Са вје та, рав на тељ си гур но сних слу жби и 
пред стој ник Уре да Ви је ћа за на ци о нал ну си гур ност. Сед ни це Са-
вје та са зи ва и пи та ња, о ко ји ма ће се рас пра вља ти и од лу чи ва ти 
од ре ђу је пред сед ник Са вје та. У ра ду Са вје та за ко ор ди на ци ју си-
гур но сних слу жби мо гу, по по зи ву пред сед ни ка Са вје та, уче ство-
ва ти и дру га ли ца. 

Сигурноснообавјештајна агенција пред ста вља ауто ном ну 
оба ве штај но без бед но сну слу жбу чи ја је над ле жност: за гра нич но 
де ло ва ње на при ку пља њу, ана ли зи ра њу и про це њи ва њу по да та ка 
по ли тич ког, еко ном ског, вој ног и без бед но сног ка рак те ра; су прот-
ста вља ње те ро ри зму и дру гим об ли ци ма ор га ни зо ва ног на си ља; 
при ку пља ње, ана ли зи ра ње и про це на по да та ка о де ло ва њу стра них 
оба ве штај них слу жби пре ма Ре пу бли ци Хр ват ској; пра ће ње де ло-

14)  Ibid.
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ва ња по је ди них ли ца, гру па и ор га ни за ци ја на те ри то ри ји Хр ват ске 
ко ја су усме ре на про тив на ци о нал не без бед но сти; су зби ја ње ор га-
ни зо ва ног и еко ном ског кри ми на ла; уче шће у кон тра о ба ве штај ној 
за шти ти и обез бе ђе њу шти ће них ли ца, обје ка та и про сто ра, као и 
ва жни јих ску по ва и са ста на ка на зах тев Вла де Ре пу бли ке Хр ват-
ске. Пре ма то ме, Си гур но сно оба вје штај на аген ци ја је у све му пре-
у зе ла функ ци је до са да шњих Про ту о ба вјештјне аген ци је и Оба вје-
штај не аген ци је. 

Војна сигурноснообавјештајна агенција пред ста вља по себ-
ну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства од бра не за пла ни ра ње 
и спро во ђе ње по др шке том Ми ни стар ству и Ору жа ним сна га ма, 
у ци љу од бра не по сто ја ња, су ве ре но сти, не за ви сно сти и те ри то-
ри јал не це ло ви то сти Ре пу бли ке Хр ват ске. Вој на си гур но сно -оба-
вје штај на аген ци ја је над ле жна за при ку пља ње по да та ка у ино-
стран ству о вој ска ма и од брам бе ним си сте ми ма дру гих зе ма ља и 
спољ ним при ти сци ма ко ји мо гу има ти ути цај на од брам бе ну си-
гур ност, од но сно о ак тив но сти ма у ино стран ству ко је су усме ре не 
на угро жа ва ње спољ не без бед но сти зе мље. Уну тар зе мље ВСОА 
та ко ђе при ку пља и ана ли зи ра по дат ке о ак тив но сти ма усме ре ним 
на угро жа ва ње од брам бе не мо ћи др жа ве. Пре ма то ме, Вој на си-
гур но сно-оба ве штај на аген ци ја је за др жа ла над ле жно сти Вој но 
си гур но сне аген ци ја, али јој је де ло круг ра да про ши рен и на де ло-
ва ње у ино стран ству, у скла ду са NA TO стан дар ди ма.15)

Оперативнотехнички центар за надзор телекомуникација 
(ОТЦ), у скла ду са од ред ба ма За ко ном о си гур но сно-оба вје штај-
ном су ста ву из 2006. Го ди не, оба вља тех нич ку ко ор ди на ци ју с те-
ле ко му ни ка ци о ним опе ра то ри ма у Ре пу бли ци Хр ват ској, над зи ре 
ор га ни за ци ју без бед но сти ин фор ма ци о них си сте ма у ор га ни ма др-
жав не вла сти, усме ра ва спро во ђе ње ме ра „ин фор ма циј ске си гур-
но сти и крип то-за шти те тје ла др жав не вла сти“, али над зи ре и рад 
„да ва те ља те ле ко му ни ка циј ских услу га у окви ру су ста ва си гур но-
сти Ре пу бли ке Хр ват ске“. Цен тар је за ду жен и за опе ра тив но-тех-
нич ку ко ор ди на ци ју те ла ко ја су овла шће на за при ме ну ме ра тај ног 
над зо ра те ле ко му ни ка ци ја (по ли ци ја, СОА; ВСОА). 

15) ОбавештајнауправаЈ–2, слу жба у са ста ву ВСОА, али сме ште на у Глав ни сто жер 
Ору жа них сна га, са за дат ком при ку пља ња по да та ка за по тре бе опе ра тив них је ди ни ца 
вој ске (труп но из ви ђа ње). 
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INTELLIGENCEANDSECUTITYSERVICES
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-CONTROLEMECHANISMS-

Summary
Subjectsofthisanalysisaretypes,formsandmechanisms
ofinstitutionalcontrolandsupervisionofintelligenceand
securityservicesoftheRepublicofCroatia,whichinthe
periodfrom1991.until2011.weredevelopedinthesame
planwiththeenhancementoftheorganizationandscope
ofworkof intelligenceandsecurity institutionsinCroa
tia. This analysis includes intelligence and security ser
vices inCroatia sinceCroatianDemocraticCommunity
cametopowerinformerSocialistRepublicofCroatiain
spring 1990. i.e. unilateral declaration of independence
ofRepublicofCroatiain1991.andbreakdownofformer
SocialistFederalRepublicofYugoslavia.Crucialyearfor
finalpartoftheanalysisistheentryofRepublicofCroatia
intoNATO inApril2008, i.e. thehomogenizationof the
securityandintelligencecommunitysettingswiththestan
dardsoftheNorthAtlanticpact.Itmaybenotedthatthe
mainfeatureofthereformsthattookplaceinthelasttwo
decadesispreparationofCroatiaforNATOmembership
andEUintegrationprocess(conditioning)andthat,atthe
same time, theseorganizationsessentially triggers secu
ritysectorreform.Duringthisperiod,theCroatianintelli
gencesecurityserviceswentthroughseveralstages(1991,
1993,1995,1997,2002,2006)duringwhichseveraltimes
rebuiltandreconstructed.Parallelwiththereforms,which
were,bypolicydecisionsofgoverningtheestablishment
of theRepublicofCroatia,carriedoutover thesecurity
intelligencecommunity,havegraduallydevelopedpoliti
calandcivilcontrol,aswellasprofessionalcoordination
ofthecommunity.Thedevelopmentofthissubsector,was
moreandmoredeterminedbytheapproachofEuropean
integration and EuroAtlantic standards. Therefore, ad
equateattentionisfocusedonunderstanding,thecurrent
linesofdevelopment,aswellascontemporaryexperiences
oftheRepublicofCroatiaintheorganizationandopera
tionof intelligenceand security institutionsas thebasis
for its intelligence community and the national security
systemasawhole.
Keywords:RepublicofCroatia,politicalsystem,intelli
genceandsecuritycommunity,institutionalcontrol,devel
opmentdirections
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Resume
Intelligence Community of the Republic of Croatia was
reconstructedseveral timesafter theproclamationof in
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dependence.Until2001,itwasconsistedof:NationalSe
curityOffice,CroatianIntelligenceService,NationalSer
viceforElectronicMonitoring,SecurityInformationSer
vice–SIS,IntelligenceAnalyticalJudgmentsDepartment
of theMinistryofDefense;Military IntelligenceService
(DirectorateofIntelligenceAffairsoftheCroatianArmy
Headquarters,i.e.DivisionVoftheMinistryofDefense);
Service for theProtectionof theConstitutionalOrderof
theMinistryofInterior,andDivisionVIIoftheMinistry
ofForeignAffairs.
Inthatperiod,intelligencecommunitywaspoliticallyma
naged by theCouncil for defense and national security,
presidedbythePresidentoftheRepublic,andcontrolof
legalityofallitsserviceswasperformedbytheParliament
CommitteeforInternalAffairsandNationalSecurity.Ho
wever,itwasconsideredthattherewasnotrueconstitu
tionalcontrolovertheCroatianIntelligenceCommunity;
thereforeitactedinmanyelementsasthepoliticalpolice
forceinthemostnegativesenseofthatterm.
Completereformoftheintelligencecommunitywascon
ductedsimultaneouslywithadoptionofNationalSecurity
Strategyand theLawon IntelligenceServices inMarch
2002.Withtheseenactmentsnewintelligenceandsecu
rityinstitutionswereformed,aswellascoordinationbo
diesandparliamentarysupervision. Intelligenceandse
curityagenciesuptothatdate,seizedtoexist.Untilnew
reforms in2006, the IntelligenceCommunitywasconsi
stedof:CounterIntelligenceAgency(POA),Intelligence
Agency(ОА),MilitarySecurityAgency(VSA),Directorate
ofIntelligenceAffairs(Ј–2)oftheCroatianArmyHeadqu
arters,andNationalServiceforElectronicMonitoringof
theCroatianArmyHeadquarters.
In order to accomplish coordination and cooperation
of thePresident and theGovernment of theRepublic of
Croatia in governing theworkof intelligence and secu
rityagencies,Council forNationalSecuritywas formed
inthatperiod.Also,Councilforcoordinationofsecurity
agenciesandOfficeof theCouncil forNationalSecurity
were formed in order to synchronize the work of these
agenciesandperformexpertandadministrationdutiesfor
thenewlyformedbodies.Accordingtothenewlaw,Par
liamentarysupervisionovertheintelligenceandsecurity
agencieswasdoneby theCroatianParliament,bothdi
rectlyandthroughtheCommitteeforInternalAffairsand
NationalSecurity.Inordertohavecivilsupervisionover
theworkofintelligenceandsecurityagencies,Councilfor
supervisionofsecurityagencieswasformed.
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The Law on SecurityIntelligence System of the Repu
blic ofCroatia,which entered into force on 17thAugust
2006, prescribed new organization of Croatian security
andintelligenceagencies.Accordingtoprovisionsofthat
LawCounterIntelligenceAgency(POA)andIntelligence
Agency(ОА),mergedintooneagencycalledSecurityIn
telligenceAgency–SОА.Thepurposeofthechangesinthe
newLawwastoreduceintelligencecommunitysystem,gi
vemorecompetenciestosecurityagenciesandintroduce
newsystemofcontroloverthesecurityagencies.Timely
harmonization with NATO standards showed as effecti
ve,especiallyhavinginmindthatsoonafterthat(inApril
2008)CroatiajoinedNATO.
AccordingtothecurrentLawonSecurityIntelligenceSys
temof theRepublicofCroatia,coordinationof thePre
sidentandtheGovernmentoftheRepublicofCroatiain
governingtheworkofintelligenceandsecurityagenciesis
accomplishedthroughCouncilforNationalSecurity.The
President of theRepublic, thePrimeMinister,ministers
of defense, justice, internal and foreign affairs,member
of theGovernment incharge ofnationalsecurity issues,
NationalSecurityAdvisortothePresident,HeadsofSОА
andVSОА,CroatianArmyHeadquartersCommanderand
CroatianParliamentPresidentparticipateintheworkof
Council sessions.Office of theCouncil forNational Se
curityisresponsibleforoperationalharmonizationofthe
workoftheseagencies.
Attheveryend,itshouldbeemphasizedthatintheperiod
between2006and2011,supervisionover thesecretser
viceswasdelegatedtotheCroatianParliament,through
itsCommitteeforInternalAffairsandNationalSecurity,
civilsupervisionovertheworkofintelligenceandsecurity
agencieswasdelegatedtotheCouncilforsupervisionof
securityagencies.
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