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Факултет за међународну политику и безбедност 

Београд 

 

Резиме 

Рад представља модел  у коме је изражена тежња за представљање и објашњавање 

безбједносно- обавјештајних агенција у Републици Србији. Комплексне безбједносне 

пријетње савременог друшва и дешавања нису заобишле ни нашу земљу. Када се говори 

о самој безбједности она по себи не ствара материјална добра, већ омогућава живот, 

слободу и она је један од фундаменталних услова за постојање сваке друштвене 

заједнице, а самим тим и државе. Без одговарајућег нивоа безбједности не можемо 

говорити о суверености, демократској владавини, ни стабилности друшва и државе. Зато 

свака држава као и Србија има свој систем, односно обавјештајнп безбједносни систем, 

институције, снаге и службе безбједности (које штите изнутра и споља). 

 
1 Мејл: srdjanadjurasevic98@gmail.com  
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Кључне речи: безбједност; безбједносно- обавјештајне агенције; Република Србија; 

држава; безбједносне пријетње; службе безбједности... 

 

Увод 

 

У прошлости па све до данас, држава је основни субјект међународне заједнице која своје 

вриједности, циљеве, политику и интересе чува и развија. Због нарушавања 

безбједности, пријетњи по људе, појединце, организације настајале су штетне последице 

по националну безбједност. Тада настаје рјешење за такав проблем и посебан систем који 

је познат као обавјештајно-безбједносни систем. Овај систем представља најважнији 

актер у систему националне безбједности. Надлежан је и оспособљен да обезбиједи 

државу од стратегијског изненађења, независно од његових „невидљивих“ носилаца који 

могу да буду унутар њених граница или у окружењу. (Мијалковски, 2009, стр. 60) 

Сагледавајући из овог угла дешавали су се кроз прошлост разни процеси, који су утицали 

на овај систем. Паралелно су се одвијали: глобализација, нови свјетски поредак, 

транзиција, нова правила међународних односа и нова схватања безбједности. Узимајући 

све у обзир долазило је до обнова и новитета када су се мијењали ти процеси и државе 

које су биле изван тога нису могле опстати.  

Услед сталног напредовања, техничко- технолошке револуције и брисања свих граница 

економије и удруживања свих ради заштите од глобалних безбједносних изазвова и 

пријетњи, пут реформе је једини пут у коме друштво и јавна управа са службама 

безбједности мора тежити. 

Када се говори о самој безбједности она по себи не ствара материјлна добра, већ 

омогућава живот, слободу и она је један од фундаменталних услова за постојање сваке 

друштвене заједнице, а самим тим и државе. Без одговарајућег нивоа безбједности не 

можемо говорити о суверености, демократској владавини, ни стабилности једног друшва 

и државе. Зато свака држава има свој систем, односно обавјештајно безбједносни систем, 

интитуције, снаге и службе безбједности (које штите изнутра и споља). 

Под службама безбједности спадају специјализоване цивилне и бројне организације са 

безбједносно-обавјештајном функцијом, које се оснивају унутар државног апарата и које 

су под контролом владе. Оне пружају највишим државним органима благовремене, 
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релевантне и прецизне информације и чувају уставни поредак и националне интересе од 

страних обавјештајних служби. „Овлашћене су да прикупљају податке из јавник извора, 

али и путем тајних метода, техника и средстава (Милосављевић, 2003, стр. 40).“  Оне 

данас теже да остваре идеал и постану сервис грађана, док требају испунити одређене 

услове. Прије свега, правне, моралне, материјалне, кадровске и политичке природе. 

 

Основни категоријални апарат 

 

У савременом међународном систему незамисливо је постојање и функционисање 

државе без обавјештајно-безбједносног система пошто он у савременим односима 

представља „очи и уши“ националне безбједности. Савремени обавјештајно-

безбједносни систем се примарно бави „информацијом“. Овај систем у организационо-

функционалном смислу обухвата обавјештајну дјелатност којом се баве обавјештајне 

службе и контраобавјештајну дјелатност којом се баве безбједносне службе. 

Обавјештајно-безбједносни систем можемо дефинисати као специјализовани систем и 

релативно аутономну државну институцију. Он обухвата обавјештајну и безбједносну 

функцију одабране државе и циљ овог система је да непрекидно и правовремено 

обезбјеђује квалитетне податке о спољним и унутрашњим носиоцима опасности по 

безбједност виталних вриједности матичне државе. Носиоци тих активности углавом 

раде тајно, прате и документују противзаконите дјелатности, извјештавају надлежне 

државне органе и тијела о врстама и облицима угрожавања безбједности и самостално 

или у сарадњи са другим државним институцијама отклањају стварне и могуће опасности 

по безбједност матичне државе. 

Важни појмови за схватање обавјештајно-безбједносног система једне државе су: 

држава, виталне државне вриједности или референтне друштвене вриједности (РДВ), 

национална безбједност и безбједност, а у оквиру ње: субјекат безбједности, објекат 

безбједности (заштите), субјекат угрожавања (опасност). 

Служба прикупља, анализира, процјењује и презентује одређене податке о противнику и 

могућим угрожавањима. Прикупљају се одређени подаци, а затим се врши аналилиза и 

обрада, оцјењује тачност, а на крају се презентује крајним корисницима, односно онима 
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који су то наредили. Штити се држава и сопствене структуре и виталне вриједности од 

противника и субјеката угрожавања.  

Савремене опасности које пријете по свијет су нова достигнућа у свим областима људске 

науке и дјелатности су донијели атомске бомбе, хидрогенске које пријете уништавању 

живота. Ове творевине савременог свијета су утицале на нове захтјеве и задатке и 

унапријеђења обавјештајних служби. За прикупљање података у савременом свијету се 

користе вјештачки земљани сателити, сензори са атомским погоном, радио и радарски 

системи. Док се селекција, обрада и презентовање обавјештајних података врши уз помоћ 

компјутерских рачунара. 

Када је потребно да се ријеши одређени проблем издају се конкретни захтјеви према 

научним и производним институција за израду одговарајућих средтсва за прикупљање и 

обраду поадатака. На примјер, израда шпијунских авиона, електронских камера за 

вјештачке земљине сателите, апарати за прислушкивање одређене врсте и друго.  

Обавјештајна служба користи специјалисте, стручњаке и научнике из разних области, 

као и стране сараднике и консултанте. За рад у оваквим службама потреби су 

високообразовни кадрови, експерти са научним звањима. Унутар обавјештајних система 

установљава се врхунски аналитички центар са циљем да се у њему стичу обавјештајни 

подаци из свих обавјештајних установа државе да би се са једног мјеста вршило 

презентовање обавјештајних података.  

Контраобавјештајна служба познатија по скраћеници КОС, настаје 1946. године 

доношењем првог Устава нове Југославије (Димитријевић, 2018, стр. 145). Задатак те 

службе је био заштита армије од дјеловања спољног и унутрашњег непријатеља. Она је 

постављена била као политичко-контраобавјештајна служба и задаци су били усмјерени 

на очување политичког јединства. „Према почетној формацији из 1946. КОС је 

постављен на свим командним нивоима од Министарства народне одбране (гдје је било 

одјељење КОС-а), преко армија, морнарице, ваздухопловства и КНОЈ-а (које је такође 

било одјељење КОС-а), дивизија (одјсјек КОС-а), бригаде, школе и њима равне јединице 

(официри КОС-а)(Елаборат КОС ЈНА, 1997).“   

Директивом помоћника министра народне одбране од 29. маја 1946. регулисано је да 

официри КОС-а имају право хапшења и ислеђивања лица који су одговорни за одређена 

кривична дјела. У упутствима је навођено да је строго забрањена употреба силе, 

пријетње и обмањивања у циљу изнуђивања исказа. 
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Историјски развој безбједносно-обавештајних агенција у Републици Србији  

 

„Прве обавјештајно-безбједносне активности се помињу још у Душановом законику гдје 

добијају и правно утемељење“. Први облици српске државности, а тиме и јавне управе, 

као и јавне безбједности јављају се током Првог српског устанка 1804-1813. године. 

Полицијска власт и одговорност за ред у нахијама повјерена је војводама, осносно „обер“ 

кнезовима, док су њихов репресивни апарат у њиховој личној служби представљали 

„голаћи“ или „бећари“. Убрзо се оснивају и први судови, такозвани „магистрати“ и 

врховни судски орган „синод“. 

Власт у Србији све више почиње да се ослања на своје новостворене институције, што 

захтјева веће ангажовање непосредних извршилаца, односно полицијских и судских 

органа, што увећава финансијске потребе власти за њиховим издржавањем, али и 

упутства за њихово квалитетније организовање. На формирање су утицала искуства из 

Аустрије. Поменути утицај нарочито је видљив у униформи и наоружању које су носили 

српски жандари, али и упуствима организације јавне безбједности. Упоредо са 

организовањем јавне безбједности и дефинисањем дјелокруга полицијских послова у 

устаничкој Србији обављале су се разне обавјештајне и контраобавјештајне активности. 

До краја Првог свјетског рата војне службе безбједности стичу значајна оперативна и 

аналитичка искуства, као и то да постану незаобилазан орган генералштаба у процесу 

доношења одлуке. У том правцу се израђују и позитивни прописи, па се тако Законом о 

устројству војске из 1883. формирају штабови дивизијских области који добијају органе 

за обављање обавјештајно-безбједносних послова, да би у 1884. години, доношењем 

уредбе којом је измјењена структура генералштаба, тако што је оперативно одјељење 

подјељено на два одсјека- унутрашњи и спољни, обавјештајни рад прилично унапређен. 

Формирањем спољног, обавјештајног одсјека у генералштабу образована је српска 

обавјештајна служба, чији је први наченик постао, тада, пуковник Радомир Путник. 

Други свјетски рат, на просторима бивше Југославије, донио је са собом и одређене 

новине које су се односиле на различите утицаје који су преовладали у формирању 

органа јавне управе. „Снажан утицај комунистичке партије, а по угледу на постојеће 

народне владе, прије свега Совјетског Савеза, промијенио је организацију јавне управе, 
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а самим тим и обавјештајно-безбједносног система. Услиједило је постепено 

институционално организовање обавјештајно-безбједносне дјелатности, да би наредбом 

врховног команданта од 13. маја 1944. године при Повјереништву народне одбране било 

формирано Одјељење заштите народа (ОЗН)(Ковач, Поповић Григоров, 2013, 36)“.  

Из ове организације, након Другог свјетског рата развиле су се и војна и цивилна служба 

безбједности: Контраобавјештајна служба (КОС) и Управа државне безбједности (УДБ). 

По завршетку Другог свјетског рата, уставним конструисањем нове Југославије, 

створени су услови за организацију цјелокупне државне управе, па је тако од дјелова 

ОЗНЕ, (Радио центра и Групе за шифру), који су издвојени из Министарства народне 

одбране, основана Управа државне безбједности (УДБ), као централизована 

обавјештајно-безбједносна заједница. Централа УДБ била је на савезном нивоу и она је 

давала смјернице за рад републичким Министарствима унутрашњих послова, а они су 

усмјеравали рад обласних одјељења по срезовима. Оваква организација функционисала 

је до 1966. године, да би након Брионског пленума, дошло до политичких промјена, па 

је УДБ транформисана у Службу државне безбједности (СДБ), а при томе су и подјељене 

надлежности између СДБ на савезном и републичком нивоу.  

Реорганизацијом ОЗН-е, у њену одговорност прешла је контраобавјештајна заштита 

оружаних снага и контраобавјештајна заштита ослобођене територије, центри 

територијалне обавјештајне службе и Обавјештајно одјељење Одсјека за унутрашње 

послове, чиме је обједињен рад обавјештајно-безбједносног система. ОЗНА је имала свој 

извршни орган- Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ), који је постојао од 15. 

августа 1944. до јануара 1953. године. Након доношења Устава Федеративне Народне 

Републике Југославије, 31. јануара 1946. ОЗНА је реорганизована, а послове је преузела 

УДБ-а која је била централизована обавјештајно-безбједносна организација и до средине 

1952. задржала војну формацију и структуру. 13. марта 1946. укинут је трећи одсјек 

ОЗНЕ и од њега је формирана војна служба безбједности под именом 

Контраобавјештајна служба (КОС), као самостална служба. Контраобавјештајна служба 

1955. године је преименована у Органе безбједности из Генералштаба, Органи 

безбједности су измјештени у Државни секретаријат за народну одбрану- ДСНО (касније 

Савезни секретаријат за народну одбрану- ССНО). У организацијском саставу ДСНО 

(ССНО) постојала је Управа безбједности, а органи безбједности су били у формацијском 

саставу команди, јединица и установа војске и ССНО. 
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Органи безбједности, на основу Закона о службама безбједности СРЈ (3. јул 2002.) 

преименовани су у Војну службу безбједности. Такође, регулисано тим законом Војна 

служба безбједности премјештена је из Генералштаба и постала организацијска цјелина 

Министарства одбране. По наредби министра одбране, од 29. септембра 2003. формирана 

је Војнобезбједносна агенција као организацијска целина Министарства одбране. 

Безбједносно-обавјештајни систем у Републици Србији  

 

Безбједносно-обавјештајни систем обједињава све обавјештајне и безбједоносне 

организације и институције, средства и методе које они примјењују у обавјештајном 

раду, механизме координације и контроле над њима, као и пратећу законску регулативу 

у тој области. Обавјештајно-безбједносне службе су најодговорније за функционисање 

система безбједности у земљи. 

Законом о основама уређења служби безбједности Републике Србије, уређују се основе 

безбједносно-обавјештајног система Републике Србије, те усмјеравање и усклађивање 

рада служби безбједости у Републици Србији и надзор над њиховим радом. Овим 

законом утврђено је постојање три безбједносно-обавјештајне службе и то Безбједносно-

информативне агенције (БИА), која представља цивилну службу директно подређену 

Влади Републике Србије, затим, Војнобезбједносна и Војнообавјештајна агенција које су 

војне службе, организоване као органи управе у саставу Министарства одбране и 

подређене Министру одбране и Влади. 

 

Безбједносно-информативна агенција (БИА) 

  

Безбједносно-информативна агенција (БИА) настала је 2002. године на основу Закона о 

Безбједносно-информативној агенцији и трансформацијом Ресора државне безбједности 

(РДБ) у независну владину агенцију када је РДБ издвојен из састава Министарства 

унутрашњих послова (МУП) Републике Србије и од њега створена БИА. Аутономни 

статус, који има БИА обезбјеђује јој то да буде посебна политичка, републичка 

организација која је подређена непосредно Влади Републике Србије, а на челу БИА 

налази се директор кога поставља и разрешава Влада. По својим задацима она 

представља централну безбједносно-обавјештајну службу, надлежну како за 
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обавјештајне, тако и за контраобавјештајне и безбједносне послове. „Припадници БИА 

имају право да примјењују полицијска овлашћења приликом обављања безбједносних 

послова а ту спадају: откривање, праћење, спријечавање и пресјецање дјелатности 

организација и лица усмјерених ка вршењу организованог криминала и кривичних дјела  

са елементом иностраног, унутрашњег и међународног тероризма и најтежих облика 

кривичних дјела против човјечности и међународног права као и против Уставом 

утврђеног поретка и безбједности Републике Србије (Петровић,2016, стр. 226)“.  

Као цивилна служба безбједности, дјелује на основу Устава, закона, других прописа и 

општих аката, стратегије националне безбједности, стратегије одбране и утврђене 

безбједносно-обавјештајне политике Републике Србије. Законом дефинисане 

надлежности Безбједоносно-информативне агенције су: заштита безбједности Републике 

Србије прије свега, затим откривање и спријечавање дјелатности усмјерених на 

подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, те истраживање, 

прикупљање, обрада, процјена безбједносно-обавјештајних података и сазнања од 

значаја за безбједност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о 

тим подацима, као и други послови одређени Законом и БИА. („Закон о безбедносно-

информативно агенцији Републике Србије“, чл. 2, 2018, стр. 1) 

У оквиру својих надлежности, БИА примјењује оперативне методе, мјере и радње, као и 

одговарајућа оперативно-техничка средства, којима обезбјеђује прикупљање података и 

обавјештења ради отклањања и спријечавања дјелатности усмјерених на подривање или 

рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, угрожавање безбједности у 

земљи и, у вези са тим, предузима друге потребне мјере и радње на основу закона и 

прописа донијетих у складу са законом. Током спровођења ових активности, припадници 

БИА примјењују овлашћена службена лица, а у складу са прописима о унутрашњим 

пословима.   

Агенција је за свој рад одговорна Народној скупштини и Влади Репиблике Србије, као и 

другим државним институцијама са којима сарађује, односно које јој делегирају 

овлашћења за рад. Директор БИА дужан је да Народној  скупштини Републике Србије, 

два пута годишње поднесе извјештај о раду Агенције и извјештај о стању безбједности у 

држави. У организацијском смислу, радом БИА руководи директор, кога бира и поставља 

Влада Републике Србије на период од пет година, док на исти временски период Влада 

поставља и именује и замјеника, али у персоналном смислу, на предлог директора 

Агенције. На основу законских овлашћења директор Агенције је одговоран за следеће 
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послове: организује функционисање Агенције, усклађује и усмјерава рад 

организационих јединица; одговоран је за законито, стручно и ефикасно обављање 

послова из надлежности Агенције; одговоран је за намјенско и рационално коришћење 

буџетских и других средстава; доноси одговарајуће акте и интерна упутства којима 

ближе уређује питања у вези са унутрашњом организацијом и начином вршења послова 

и задатака из надлежности Агенције и даје обавезне инстукције о начину вршења послова 

и задатака; подноси Влади предлог приоритета у раду Агеније, као прилог документу 

којим се утврђује безбједоносно-обавјештајна политика; доноси годишњи план рада 

Агенције; подноси Влади и надлежном одбору Народне скупштине Извјештај о раду 

Агенције и Извјештај о стању безбједности Републике Србије; утврђује предлоге Савјету 

за националну безбједност за унапређење националне безбједности; реализује закључке 

Савјета за националну безбједност и Бироа за координацију рада служби безбједности, 

којима усмјерава и усклађује рад служби безбједности; обавјештава Владу о 

међународној сарадњи Агенције; представља Агенцију, закључује споразуме и уговоре; 

доноси одговарајуће одлуке и решења везана за радно-правни статус припадника; издаје 

одобрење припадницима Агенције за приступ тајним подацима одређеног степена 

тајности; одлучује о ослобађању активних и бивших припадника Агенције од обавезе 

чувања тајне; доноси одлуку којом опозива тајност података и докумената у посједу 

Агенције, у складу са посебним законом; обавља и друге функције које су другим 

прописом установљене као обавеза за старешину државног органа. Извршавање 

појединих послова из своје надлежности, директор може овлашћењем пренијети на друге 

припаднике Агенције, у складу са законом и прописима донијетим на основу закона. 

У даљој структури, „БИА је подијељена на управе и посебна специјална одјељења, а у 

териотријалном смислу постоје центри. За унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста примјењују се одредбе закона о министарствима и другим посебним 

организацијама, осим уколико обављање одређених, специфичних, послова у оквиру 

Агенције захтјева другачији начин организовања. Припадници БИА своје својство 

доказују службеном легитимацијом овлашћеног службеног лица и радника на одређеним 

дужностима. Све врсте, облик и садржај службених легитимација је прописала Влада 

(Сл, гласник РС, бр. 68/03 и 82/02)“.  

 

Војнобезбједнсна агенција (ВБА)  
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Војнобезбједносна агенција је служба безбједности и дио јединственог безбједносно-

обавјештајног система Републике Србије. Као орган управе у саставу Министарства 

одбране са стаусом правног лица, Војнобезбједносна агенција је надлежна за безбједну 

и контраобавјештајну заштиту Министарства одбране и Војске Србије. Ова агенција је у 

обављању послова из своје надлежности самостална, политички, идеолошки и интересно 

неутрална.  

На основу Закона о службама безбједности СРЈ, који је донијет 3. јула 2002. године, 

Органи безједности преименовани су у Војну службу безбједности. Тако је Војна служба 

безбједности измјештена из Генералштаба ВЈ и постала организацијска цјелина 

Министарства одбране. Наредбом министра одбране од 29. септембра 2003. године, 

формирана је Војнобезбједносна агенција као организацијска цјелина Министарства 

одбране. Под новим именом са реформисаном организацијском структуром 

Војнобезбједносна агенција је почела са радом 1. јануара 2004. године. 

Војнобезбједносна агенција је организована у централу и ниже организационе цјелине, 

односно центре, који су организовани по територијалном, али и специјалистичком, 

заправо, намјенском принципу. Руководеће тијело ВБА чине: директор, замјеник 

директора и руководиоци цјелина за: операције, аналитику, подршку, опште послове и 

унутрашњу контролу. 

Војнобезбједносна агенција основни задатак и друге послове извршава примјеном 

одговарајућих оперативних метода и средстава, тако што: открива, прати, спречава, 

сузбија и пресјеца обавјештајне и друге дјелатности страних служби, организација и лица 

усмјерених против Војске Србије и Министарства одбране Србије; открива, прати, 

спречава, сузбија и пресјеца унутрашњи и међународни тероризам и субверзивне 

активности усмјерене против команди, јединица и установа Војске Србије и 

Министарства одбране Србије; открива, истражује и документује кривична дјела против 

уставног уређења и безбједности Републике Србије, против човјечности и међународног 

права и најтежа кривична дјела са елементима организованог криминала. 

Надлежности ВБА су бројне и обухватају: обезбјеђивање безбједносне и 

контраобавјештајне заштите команди, јединица и установа Војске Србије и 

Министарства одбране Србије; остваривање контраобавјештајне заштите највиших 

војних руководилаца; организовање и спровођење превентивног безбједносног рада 
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командама, јединицама и установама Војске Србије; обраду, провјеру, сређивање, 

процјењивање и заштиту прикупљених обавјештаних информација од неовлашћеног 

откривања, давања, мијењања, коришћења, губитка или уништавања; обезбјеђивање и 

заштиту сопствених снага, органа, припадника и објеката од противправних радњи и 

пријетњи; заштиту опреме и средстава која се користи у раду од неовлашћеног приступа; 

примјењивање и контролисање примјене мјера заштите података који представљају 

државну, службену или војну тајну у Војсци Србије и Министарству одбране Србије; 

вршење безбједоносне провјере лица за пријем на рад и распоређивање на одређене 

дужности у Војсци Србије и у Министарству одбране Србије; организовање 

специјалистичких курсева и центара за обуку својих припадника и вршење научних 

истраживања, формирање архива и објављивање сопствених издања и достављање 

информација и извјештаја о свом раду. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Војнобезбједносне агенције и начин 

њеног функционисања представља државну тајну, као и подаци о броју запослених у овој 

агенцији су под одређеним степеном тајности. 

Општи послови су организациона цјелина Војнобезбједносне агенције која обавља 

задатке: планирања, програмирања, буџетирања и извршења; планирања и организовања 

сарадње са међунарондим организацијама, обевјештајно-безбједносним службама 

страних земаља и службама безбједности и другим органима у земљи, као и 

протоколарне обавезе и активности и канцеларијско пословање. 

Аналитика обавља послове који се односе на праћење, обраду и процјењивање података 

и издраду информација, анализа и процјена за потребе државног и војног руководства. 

Подршка обавља кадровске задатке, логистичке, финансијске, информатичке, 

телекомуникацијске и друге облике подршке у планирању, организовању и реализацији 

послова и задатака Војнобезбједносне агенције. 

ВБА има право да прикупља податке из: јавних извора; од физичких и правних лица; 

размјеном података са другим службама безбједности (метод сарадње); од државних 

органа, организација и служби, као и од ималаца јавних овлашћења.   

Поред овог овлашћења припадници ВБА имају право: да користе средства за осматрање, 

снимање, навигацију и везу и да се послуже саобраћајним средством и средством везе 

правног или физичког лица; и да траже и добију неопходну помоћ од државних органа 

Републике Србије и других правних лица ради извршења задатака из своје надлежности. 
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У смислу посебних поступака и мјера, које обављају своје редовне и посебне задатке, 

предузима Војнобезбједносна агенција, свакако је и тајно прикупљање података. Овај 

метод је одувијек био најосјетљивија област рада свих служби безбједности, па и ВБА. 

На том плану, према матичном закону, ВБА има право да примјењује следеће посебне 

поступке и мјере: тајна сарадња са физичким лицима (агентурни метод); оперативни 

продор у организације, групе и институције (инфилтрација); тајно прибављање и откуп 

докумената и предмета; тајни увид у евиденције личних и са њима повезаних података; 

тајно праћење и надзор лица на отвореном простору и јавим мјестима уз коришћење 

техничких средстава; тајни електорнски надзор телекомуникација и информационих 

система ради прикупљања података о телекомуникационом саобраћају и локацији 

користика, без увида у њихов садржај (технички метод у ужем и у ширем смислу); тајно 

снимање и документовање разговора на отвореном и у затвореном простору из 

коришћење техничких средстава; тајни надзор садржине писама и других средстава 

комуницирања, укључујући и тајни надзор садржаја телекомуникација и информационих 

система; тајни надзор и снимање унутрашњости објеката, затворених простора и 

предмета. 

Рад Војнобезбједносне агенције је под надзором Народне скупштине, предсједника 

Републике Владе, Савјета за националну безбједност, судова, назависних државних 

органа, организација цивилног друштва и јавности. 

Министар одбране, у оквиру својих надлежности, непосредно контролише рад ове 

службе. Осим тога, на основу законских одредби предвиђено је да министар одбране, 

преко Генералног инспектора, врши и посредну контролу рада Војнобезбједносне 

агенције и Војообавјештајне агенције. 

 

Војнообавјештајна агенција (ВОА) 

 

Војнообавјештајна агенција је стучни орган управе у Министарсву одбране и дио 

јединственог безбједносно-обавјештајног система нацоналне безбједности Републике 

Србије. На основу својих метода и дјеловања, као циљ свог рада издваја се у војно 

спољнообавјештајну службу безбједности. Основна мисија Војообавјештајне агенције 
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јесте да пружи обавјештајну подршку државном и војном руководству у циљу доношења 

правовремених и исправних одлука. 

Поред овога, она штити интересе Министарства одбране у реализацији обавјештајно-

оперативне и војнодипломатске дјелатности, а основни циљеви службе су: спречавање 

изненађења и обезбјеђење података о безбједоносној ситуацији у ближем и ширем 

окружењу, са тежиштем на откривању и праћењу снага и намјера потенцијалног 

непријатеља, терористичких и екстремистичких снага, те прикупљању других података 

о војним, политичким и економским активностима који могу бити од утицаја на 

безбједност земље. 

На основу Закона о Војнобезбједносној агенцији и Војнообавјештајној агенцији из 

октобра 2003. године, ВОА је надлежна за обављање обавјештајних послова од значаја 

за одбрану Републике Србије, који се односе на прикупљање, анализу и процјену, 

заштиту и достављање података и информација о потенцијалним и реалним опасностима, 

активностима, плановима или намјерама страних држава и њихових оружаних снага, 

међународних организација, група и појединаца. 

Надлежности ВОА су: прикупљање и провјера података и информација, обрађивање, 

анализа, процјена и достава надлежним органима; сарадња и размењивање информација 

и података са службама, организацијама и институцијама Републике Србије које се баве 

безбједносно-обавјештајним пословима, као и службама других земаља и организација у 

складу са утврђеном безбједносно-обавјештајном политиком; чување прикупњених 

података и информација у складу са законом, подзаконским актима и штити их од 

неовлашћеног откривања, давања, коришћења, губитка или уништавања; планира, 

организује и спроводи безбједоносну заштиту својих активности, лица, објеката и 

докумената; организује безбједоносну заштиту објеката Министарства одбране и Војске 

Србије у иностранству и лица која су Министарство одбране и Војска Србије службено 

упутила у иностранство; штити опрему и средства која користи у раду од неовлашћеног 

приступа; прибавља, развија и косристи информационе системе, системе веза и системе 

за пренос података, као и средства за заштиту информација; организује обуку 

припадника ВОА организује специјалистичке курсеве, врши истраживања, формира 

архиве и објављује сопствена издања; планира, организује и спроводи унутрашњу 

контролу рада припадника ВОА; захтјева од надлежних служби безбједности 

безбједоносне провјере правних и физичких лица када је то неопходно за обављање 
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послова из надлежности ВОА утврђених овим законом; планира опремање и врши 

набавку ствари за своје потребе и обавља и друге послове из своје надлежности. 

У оквиру прописаних надлежности Војнообавјештајна агенција има три мисије: пружа 

подршку државном и војном руководству обавјештајним информацијама о ризицима и 

пријетњама усмјереним из иностранства против безбједности Републике Србије; 

обавјештајна подршка Војсци Србије при реализацији мисија и задатака; представља и 

штити интересе Министарства одбране и Војске Србије у иностранству. 

У свом раду ВОА реализује двије основне функције: обавјештајно-оперативна и  

дипломатску функцију у области одбране. Обавјештајно оперативна функција се обавња 

у војнообавјештајним центрима, док се дипломатска у области одбране се извршава у 

изасланствима у складу са законима и Бечком конвенцијом о дипломатским односима. 

У хијерархији система одбране, војни изасланици потчињени су Министру одбране, 

њихов рад посредно контролишу Влада и парламент Републике Србије. Организационо, 

припадају Војнообавјештајној агенцији и подређени су њеном директору. Према 

инструкцијама и на бази података које прикупљају као званични представници, 

прописаним и легалним дипломатским средствима, изасланици одбране сачињавају 

извјештаје о развоју догађаја у државама гдје бораве и другим државама од интереса за 

безбједност Републике Србије. Истовремено, у дипломатској мисији Србије савјетују 

наше амбасадоре о питањима одбране. 

„Војнообавјештајном и Војнобезбједносном агенцијом руководе директори, који су 

непосредно одговорни ресорном министру. Директоре и њихове замјенике поставља и 

разрјешава предсједник Републике, на предлог Министра одбране, ако је војно, а ако је 

цивилно лице, Влада такође на предлог Министра одбране (Закон о ВОА чл. 37, 2021)“. 

 

Правни оквир дјеловања безбједносно-обавјештајних агенција  

 

Према закону, обавјештајно безбједносни систем Републике Србије чине следећи 

организацијски састави и то:  

1. Савјет за националну безбједност; 

2. Биро за координацију рада служби безбједности; 
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3. Службе безбједности (БИА, ВОА, ВБА) и 

4. Одбор Народне скупштине за надзор над радом служби безбједности. 

Службе безбједности дјелују на основу и у оквиру Устава, закона и других прописа и 

општих аката, стратегије националне безбједности, стратегије одбране и утврђене 

безбједносно-обавјештајне политике Републике Србије. Припадници служби су дужни 

да поступају по горе наведеним прописима и да буду политички неутрални.   

За разматрање питања од значаја за нациолану безбједност оснива се Савјет за 

националну безбједност и овим законом (члан 3.) посебно се уређују послови Савјета од 

значаја за усклађивање и усмјеравање рада служби безбједности. Рад служби 

безбједности је под демократском цивилном контролом Народне скупштине, 

предсједника, Владе, Савјета за националну безбједности и других државних органа и 

јавности, у складу са законом. 

Гледајући и анализирајући намјену, задатке и функције обавјештајно-безбједносног 

система, можемо рећи да своје извориште налази у Уставу Републике Србије, донијетом 

у октобру 2006. године. У највишем државном документу јасно су написане виталне 

државне вриједности, као што су: опстанак и развој, сувереност, независност, 

територијална цјеловитост, владавина права која почива на неотуђивим људским 

правима и остварује се слободним и непосредним изборима, економско уређење 

засновано на тржишној привреди; територијално уређење и уставност и законитост као 

надлежности Републике Србије ради њихове заштите. 

Из свега наведеног, можемо закључити да је обавјештајно-безједносни систем Републике 

Србије намјењен да заштити њену националну безбједност од носилаца илегалних 

дјелатности усмјерених на подривање или уништење Уставног утврђеног друштвеног 

поретка Републике Србије. Да би заштитили своју земљу обавјештајно-безбједносни 

систем предузима исреплетане превентивне и реактивне мјере и активности,  то јест 

прати и открива у сарадњи са органима извршне и судске власти, спречава спољне и 

унутрашње носиоце да дође до самог угрожавања виталних државних вриједности, 

односно националну безбједност Републике Србије 

 

Контрола рада безбједносно-обавјештајних агенција  
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Службе безбједности, као састсавни дио јавне управе, постоје и функционишу у оквиру 

правила и закона који владају у јавној администрацији. С тим у вези постоје и контроле 

од стране институција и тијела која контролишу рад јавне администрације у оквиру јавне 

управе и контролишу, посебно, рад обавјештајно-безбједносних служби. Овај сектор је 

најинтересантнији и најосјетљивији дио државне администрације, па је због тога и 

осмишљен читав механизам контроле од стране разних политички, правних, управних 

али и других независних тијела. 

Политичка контрола служби безбједности у Републици Србији подразумијева ону врсту 

контроле које према њима остварују политички субјекти и институције, као што су: 

парламент, влада, политичке странке, предсједник и јавно мњење.  

У савременим демократским државама сувереност припада искључиво грађанима, који 

своју суверену власт остварују на изборима бирајући представнике, који их представљају 

парламенту. Парламент, поред тога што је израз политичке воље грађана, творац је и 

правних норми, доноси најважније правне прописе и законе. Савремене демократске 

државе почивају на начелима подјеле власти у коме је парламент, поред већ побројаних 

надлежности, представља највиши државни орган који контролише и рад извршних 

органа власти, па самим тим и рад служби безбједности. 

Скупштинска контрола служби безбједности односи се на контролу служби безбједности 

од стране Народне скупштине. Она је утврђена Уставом Републике Србије (2006.), а 

непосредно и посредно бројним законским и подзаконским актима. 

Парламентарну контролу можемо посматрати и као контролу у ужем и као контролу у 

ширем смислу. У ширем смислу контрола над безбједносним службама Народне 

скупштине врши се: доношењем закона који регулишу надлежности, рад и контролу 

служби безбједности, основне њихове организације, међусобне односе са другим 

органима; одобравањем и контролом буџета служби безбједности; другим начинима, као 

нпр. разматрањем извјештаја других независних и контролних тијела која бира и 

разрешава парламент, а која у оквиру вршења својих овлашћења такође, у извјесној мјери 

могу да врше контролу служби безбједности; непосредном конторлом сектора 

безбједности/безбједносних служби (кроз посебан одбор који надзире рад служби 

безбједности) (Миленковић, 2011, стр. 47).  У ужем смислу, скупштинска контрола 

служби безбједности је веома везана за рад надлежног одбора Народне скупштине који 

врши „надзор“  над радом тајних служби. 
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Народна скупштина врши надзор разматрањем годишњег извјештаја надлежног одбора 

о извршеном надзору над радом служби безбједности. Извјештај о извршеном надзору 

над радом служби безбједности за претходну годину, са закључцима и предлозима, 

надлежни одбор подноси Народној скупштини до краја марта текуће године. 

„Извршна власт у Србији је у „рукама“ Владе. Влада је носилац извршне власти у 

Републици Србији: утврђује и води политику, извршава законе и друге опште акте 

Народне скупштине, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, 

предлаже Народној скупштини законе  и даје мишљење кад их поднесе други предлагач, 

усмјерава и усклађује рад органа државне управе и врши надзор над њиховим радом, 

врши друге послове одређене Уставом и законом. Влада је одговорна Народној 

скупштини за политику Републике Србије, за извршавање закона и других општих аката 

Народне скупштине и за рад органа државне управе (Пајванчић, 2019, стр. 71)“. 

Влада надзире рад органа државне управе, усмјерава органе државне управе у 

спровођењу политике и извршавању закона и других општих аката и усклађује њихов 

рад. Ако орган државне упправе не донесе пропис, доноси га Влада ако би недоношење 

прописа могло изазвати штетне последице по живот и здравље људи, имовину или веће 

вриједности. Влада може поништити или укинути пропис органа државне управе који је 

у супротности са законом или прописом Владе и одредити рок за доношење новог 

прописа.  У оквиру своје унутрашње организације, Влада има Генерални секретаријат, 

који је задужен за стручне и друге послове за потребе Владе. Дјелокруг Генералног 

секретаријата Владе детаљније се уређује уредбом и пословником Владе. Влада има 

Фенералног секретара Владе који води Генерални секретаријат Владе, стара се о 

извршавању аката Владе и о припреми сједница Владе и помаже предсједнику у другим 

пословима. 

У мјерама извршне надлежности има и предсједник Републике Србије, који изражава 

државно јединство Репубике Србије. Уставне надлежности предсједника Републике су 

да: представља Србију у земљи и иностранству; проглашава законе, у складу са Уставом, 

предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе, поставља и опозива 

амбасадоре Републике Србије на основу предлога Владе прима акредитивна и опозивна 

писма страних дипломатских представника, даје помиловања и одликовања и врши друге 

послове утврђене Уставом. Међутим, Устав Републике Србије нигдје директно не 

предвиђа улогу предсједника Републике у контроли служби безбједности. То није ни 

учињено Законом. 
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Унутрашња контрола је контрола коју остварује сама управа, те може бити: 

институциона контрола (контрола рада и одлука нижег органа од стране вишег на основу 

уложене жалбе незадовољног субјекта), службени надзор (контрола рада и одлука нижег 

органа од стране вишег на основу посебних законских овлашћења), контрола управе 

(коју остварују посебни инспекцијски органи) и контрола над самоуправом (контрола 

законитости рада и одлука органа локалке самоуправе).  

Ова контрола је правна контрола виших органа над нижим, тј. претпостављених над 

потчињенима, на основу хијерархијских овлашћења. Унутрашња административна 

контрола понекад се назова и хијерархијска, јер почива на хијерархијском принципу и у 

оквиру којих рад управе у начелу није био регулисан законом. 

Судска контрола управе је контрола која спада у спољне облике контроле и остварују је 

различити судови (редовни, управни, па и уставни). Судска контрола може бити: 

посредна (општа) судска контрола законитосати рада управе од стране: редовних судова 

и уставног суда.Уставна жалба се може изјавити против поједначних аката или радњи 

државних органа или организација којима су повјерена јавна овлашћења, а којима се 

повређују или ускраћују људска права или мањинска права слободе. Други облик судске 

контроле управе је непосредна (посебна) судска контрола законитости управних аката од 

стране редовних, односно управних судова у управно-судском постпукју који се зове 

управни спор. 

Развој нових облике контроле рада државних органа у свијету донио нам је разне моделе 

као што је омбудсман. Овлашћења омбусмана непосредно су повезана са идејом 

остваривања и заштите људских права, услед чега се омбусман и данас најчешће 

дефинише као заштитник права грађана, чији је главни циљ спречавање неправилности 

и незаконитости, као и тзв. лошег поступања у раду јавне управе према грађанима. 

Такође, постоји и Повјереник за приступ информацијама и заштиту података личности, 

који је незавинсни конторлни орган који врши надзор над два значајна људска права, 

односно области: права на слободан приступ информацијама и права на заштиту 

података личности, а у ширем смислу и права на приватности. 

 

Закључак 
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На крају, комплексне безбједносне пријетње и савремена дешавања у оквиру њих нису 

заобишли ни нашу земљу, као држава у транзицији Србија је настојана да прати промјене 

у сфери безбједности и упија новитете и прилагођава свом систему рада. Од 2001. па до 

данас су видљиве реформе, напредак и помак безбједносно-обавјештајног система 

Републике Србије. Међутим и у наставку требамо настојати да се изазови, ризици и 

пријетње на што ефикаснији начин отклањају. Унапријеђење и увођење савремених 

техника у безбједносно обавјештајном систему за Републику Србију би било од 

изузетног значаја против суочавања са савременим безбједносним ризицима и 

пријетњама. 

У супротном довољан је мали дио непажње и неозбиљности схватања ситуације и 

стварају се услови да службе безбједности скрену са свог одлучног пута реформи и 

посегну злоупотребом положаја и моћи коју посједују. Без обзира какав ће бити наставак 

и шта ће се дешавати у будућности, точак реформи се незаустављиво окреће и службе 

безбједности морају бити флексибилне за све промјене. 
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SECURITY-INTELLIGENCE AGENCIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA 

 

Summary 

The paper presents a model in which the aspiration to present and explain security intelligence 

agencies in the Republic of Serbia is expressed. Complex security threats of modern society 

and events have not bypassed our country either. When it comes to security itself, it does not 

create material goods, but enables life, freedom, and it is one of the fundamental conditions for 

the existence of every social community, and thus the state. Without an adequate level of 

security, we cannot talk about sovereignty, democratic rule, or the stability of society and the 

state. That is why every country, like Serbia, has its own system, that is, the intelligence security 

system, institutions, forces and security services (which protect inside and outside). 

 

Keywords: security, security intelligence agencies, Republic of Serbia, country, security 

threats, security services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


