
�

Zbornik predavanja sa IX Škole 
reforme sektora bezbednosti

ISAC fond se zahvaljuje  ambasadi Kraljevine Danske u Beogradu i
Ministarstvu odbrane Kraljevine Danske, koji su svojom donacijom omogućili
održavanje IX Škole reforme sektora bezbednosti i izdavanje ovog zbornika.

The ISAC Fund is grateful to the Royal Danish Embassy in Belgrade and the
Ministry of Defense of the Kingdom of Denmark, for their kind donation that
made possible the IX School of Security Sector Reform and the publication of
this compendium.

Ovo izdanje nije za komercijalnu upotrebu.
This publication is not for commercial use



� �



� �

Deveta škola reforme
sektora bezbednosti

© ISAC fund

EDICIJA
REFORMA SEKTORA BEZBEDNOSTI

PRIREDIo
Pavle Janković

IzDavač
ISAC Fond

International and Security Affairs Centre
Centar za međunarodne i bezbednosne poslove

Kapetan Mišina 5
11000 Beograd

www.isac-fond.org

za IzDavača
Nikola Petrović

DIZAJn I oPREMA
Nenad Baćanović

ŠTAMPA
Colorgrafx

TIraž
500

ISBN – 978-86-86383-05-1

Beograd, 2007.

SADRŽAJ

Srđan Gligorijević
Predgovor ...........................................................................................7

Ambassador Kim Traavik
opening Lecture at ISAC’s 9th School of Security Sector Reform:
Why is Security Sector reform Important? a Global Perspective 
and the Case of Serbia .......................................................................9

Angus Morris
Reform of the Armed Forces  ..........................................................23

Saša Janković
Parlamentarni nadzor oružanih snaga..............................................35

prof. dr. Bogoljub Milosavljević
Ustavno pravni status policije .........................................................51

doc. dr. Mladen Bajagić
Reforma obaveštajno bezbednosnog sistema Republike Srbije......69

Milan Karagaća 
Diplomatija i vojna diplomatija .......................................................85

Zvonimir Horvat 
reforma vojnih službi bezbednosti ...............................................121

dr. Katarina Štrbac
Vanredne situacije .............................................................................137

Branislav Milinković
Politički aspekti Evro-atlantske integracije Srbije ........................157



� �

PREDGOVOR

U svom obraćanju polaznicima devete Škole reforme sektora bezbednosti, 
23. aprila 2007 godine, Nj.E. Kim Trovik, norveški ambasador pri NaTO, naveo 
je sve suštinske razloge zbog čega je neophodno delotvorno sprovođenje reforme 
sektora bezbednosti, a to su: demokratski i institucionalni razvoj države, regionalna 
stabilnost, i najzad, prilagođavanje standardima za integraciju u najznačajnije 
međunarodne institucije. Deleći uverenja ambasadora Trovika o važnosti reforme 
sektora bezbednosti, ISAC fond je nastavio seriju uspešnih programa u okviru 
dugotrajnog projekta Škole reforme sektora bezbednosti, omogućavajući, već 
deveti put, susret istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka i zvaničnika 
sa jedne strane, i profesionalaca iz Srbije, koji se u svom svakodnevnom poslu 
bave nekim segmentom sektora bezbednosti. U tom našem opredeljenju da se što 
više zainteresovanih profesionalaca u Srbiji upozna sa raznim vidovima reforme 
sektora bezbednosti, ovaj put, podržalo nas je Ministarstvo spoljnih poslova 
Kraljevine Danske.

Devet izabranih radova koji su predstavljeni u zborniku pred nama, u 
svom dopunjenom obliku, odgovaraju predavanjima održanim tokom trajanja 
devete Škole reforme sektora bezbednosti. Ovo izdanje počinje već pomenutim 
izlaganjem ambasadora Trovika, u kome je istaknut opšti značaj reforme sektora 
bezbednosti, koja se posmatra u kontekstu promenljive dinamike globalne bez-
bednosti, ali i znalački stavlja u okvir specifičnih izazova republike Srbije. 
Britanski stručnjak za vojna pitanja, angus Moris, koji svojim dragocenim 
iskustvom i osobenim stilom predavanja od početka doprinosi uspešnosti našeg 
projekta, detaljno je predstavio reformu oružanih snaga, oslanjajući se na trendove 
i iskustva velike Britanije, ali i nekih drugih država. U ovaj zbornik uvrštena 
su i dva rada koja se bave naročito zanimljivim temama reforme obaveštajno-
bezbednosnog sistema u republici Srbiji, kako onog civilnog, tako i vojnog. 
Dr Mladen Bajagić je precizno prikazao strukturu i rezultate u reformi civilnog 
segmenta obaveštajno-bezbednosnog sistema, dok se puk zvonimir Horvat na 
sličan način bavio njegovim vojnim delom. Prvi put u nekom našem izdanju, 
imamo zadovoljstvo da predstavimo i rad iz oblasti vojne diplomatije. Puk Milan 
Karagaća obradio je u javnosti ovu malo poznatu temu na izuzetno zanimljiv 
i jasan način. Sve prisutnijom temom vanrednih situacija, sa kojima se Srbija 
i region na žalost sve češće susreću, bavila se u iscrpnom radu dr Katarina 
Štrbac. Dr Branislav Milinković, ambasador republike Srbije pri NaTO, u svom 
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prilogu u ovom zborniku, istakao je najbitnije političke aspekte učešća Srbije u 
programu Partnerstvo za mir i Evro-atlantskom partnerskom savetu, i na osnovu 
sopstvenog iskustva pokušao da približi ovu temu zainteresovanim čitaocima. 
Prof. dr Bogoljub Milosavljević temeljno je analizirao ustavno-pravni položaj 
sektora bezbednosti u Ustavu republike Srbije, usvojenom 2006. godine. Na 
kraju, doprinos boljem shvatanju uvek aktuelne teme parlamentarnog nadzora 
oružanih snaga, dao je Saša Janković kroz svoj rad.

Koristeći priliku da se zahvali Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine 
Danske na podršci za održavanje devete Škole reforme sektora bezbednosti, ISaC 
fond izražava rešenost da i dalje unapređuje ovaj projekat, i da uz svoje ostale 
aktivnosti doprinosi boljem razumevanju pitanja i problema iz oblasti savremene 
bezbednosti. 

Srđan Gligorijević
Direktor analitike

ISAC fond

OPENING LECTUrE aT ISaC’S 9TH SCHooL oF SECURITy SECToR REFoRM
BELGraDE, aPrIL 23, 2007

Ambassador Kim Traavik,
Permanent Representative of norway to nATo

WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? 
A GLOBAL PERSPECTIVE AND THE CASE OF SERBIA

Security sector reform is a high priority in many countries, and rightly so. But 
it would be hard to think of another country for which security sector reform is 
more directly linked to fundamental national aspirations than it is for Serbia. 

While much hard work also remains, there can be no doubt that Serbia in recent 
years has come a long way, particularly in the area of defense reforms. 

That is as it should be. Fundamental and comprehensive reform of the entire se -
curity system is a crucial part of the democratic reforms and good governance 
agenda, and as such needs to be internalised by political parties across the political 
spectrum. 

In addition, clearly, a determined and sustained continuation of the process of 
security sector reform is a prerequisite for Serbia’s integration into the Euro-
atlantic family of democratic nations. That of course applies equally to other 
countries of South Eastern Europe and to the region as such.

This is why, it seems to me, the EU and nATo have a right to be stringent in their 
demands and rigorous in monitoring performance in the field of security sector 
reform. The countries of the Western Balkans, including Serbia, are – after all 
– not mere “third countries”, but prospective members. 

although the threat of open conflict in this part of Europe has significantly 
receded, effective Security Sector Reform across the region is needed as much as 
ever. Unreformed security institutions can obstruct the progress of reform, block 
regional cooperation, and hence undermine stability. 

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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Accordingly, effective security sector reform is and has to be a prerequisite 
for eventual accession to the EU and NaTO. But it also constitutes a pivotal 
contribution to stability in the region. In other words, failure of security sector 
reform in one Western Balkans country can have direct implications for security 
in the others. 

For example, integrated border management presupposes the cooperation of 
those responsible on each side of the border in order to be effective. and the fight 
against organized crime, including trafficking in humans and drugs, requires a 
level of cooperation between the police forces of the region that matches the 
proven efficiency of cooperation between trans-national gangs of extremely 
professional criminals.

In the norwegian view – and this is a view broadly shared by members of the north 
atlantic Treaty Organization – Serbia belongs in the Euro-atlantic community 
of democratic nations. There certainly is no doubt in our minds about the Euro-
atlantic destiny of this country. 

This would be good for Serbia and good for the Euro-atlantic community. With 
its well-educated population base Serbia is capable of making increasingly 
important contributions, not only to regional security and stability, but also to 
cooperation in the wider international arena, including participation in NaTO-
led, UN-mandated peace operations. 

In short, the Euro-atlantic community needs Serbia just as much as Serbia needs 
the Euro-atlantic community. In future we should, and I have no doubt will, 
become even closer partners than we are today. 

This is one of the reasons why we in norway, with our historically close ties 
of friendship to Serbia, have actively supported security sector reform in this 
country ever since the fall of the Milosevic regime.

We do this bilaterally as well as in cooperation with other NaTO allies. and we 
support Serbia’s own efforts through organisations such as the oSCE, particularly 
in areas such as police and judiciary reform. Bilaterally, apart from a number 
of defense reform projects, twinning programs involving the police forces of 
Norway and Serbia, respectively, have been particularly productive. 

My point is that effective security sector reform can of course not be limited to 
the military security establishment. It also has an important civilian dimension. 
Practitioners of security sector reform as well as their political lords and masters 
need to understand both aspects. and there needs to be coherence and coordination 
in the implementation of projects and programs on each side of the divide. 

Among the most important parts of the civil dimension are reform and restructuring 
of police, the courts and the penal system, interior forces, border guards and customs 
services, as well as the parliamentary, judicial, and administrative structures 
responsible for the democratic control and oversight of these institutions.

This is why during my tenure as Chair of the Stability Pact’s Security Working 
Table, in addition to defense reform, we also promoted reform and regional 
cooperation in areas such as illegal migration, integrated border management, 
transborder organized crime, and trafficking in humans and other forms of 
trafficking. 

But above all there was focus on police reform, as an essential component of the 
broader democratic reform process. a Police Training and Cooperation Initiative 
was set up, with training activities for police officials from all the countries of the 
region. and the establishment of the South East Europe Police Forum took place 
during my watch as chair of the Security Working Table. The Forum remains 
a useful framework for police professionals from across the region to address 
common challenges.

Ladies and gentlemen,

After the Cold War three international developments in particular have reshaped 
our thinking about the need for security sector reform. 

First, with the disappearance of the constraints of the East-West division, a 
number of brutal and bloody armed conflicts erupted in the Third World. 

as a result, the link between security and development became very clear. 
Security problems clearly blocked economic and social development. as a result, 
there was a common realization among donors and recipients that security and 
stability were prerequisites for successful development programs. 

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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Hence, agreement emerged in the donor community, as well as in the Un context, 
that state and non-state armed groups and organisations had to be brought under 
control if development was to take place. 

One way to achieve this was by means of so-called Disarmament, Demobilisation 
and Reintegration (or DDR) Programs aiming to disarm armed groups, demobilise 
their members, and reintegrate them into civilian life. 

Disarmament, Demobilisation and Reintegration programs are challenging 
to launch and even more challenging to implement. Even so, positive results 
have been achieved in a number of post-conflict situations, including in africa. 
Currently, DDR is an essential ingredient of the effort to stabilize and pave the 
way for reconstruction and development in afghanistan.

Second, the Cold War left the former Warsaw Pact countries and the former 
yugoslavia with a burdensome legacy of excessively large, obsolete, and costly 
security structures that needed to be reshaped and cut down to size. 

In the early nineties, Eastern European countries started reform programs aiming 
at modernisation and democratic control of the armed forces. These efforts 
produced remarkably quick political results. 

By the end of the nineties Poland, Hungary, and the Czech republic had qualified 
for NaTO membership, and by 2004 the three Baltic countries, as well as ro-
mania, Bulgaria, Slovakia, and Slovenia followed suit. 

There is an important historical lesson here. Security Sector reform is frequently 
slow and painful. In Serbia you know this. But it is indispensible for domestic 
as well as foreign policy reasons. and as illustrated by the case of NaTO’s ten 
new nations, it can be a fast-track to the achievement of high-priority national 
objectives.

obviously defence reform happened not only in the former Warsaw Pact and 
Communist countries. With the Soviet threat gone, NaTO’s “old” members, too, 
had to rethink their security posture and strategies. My own country is a case in 
point. 

In the nineties, we carried out a radical downsizing and reorganization of our 
armed forces. In essence, we made them more expeditionary and better suited to 
participate in international operations, side by side with our allies and partners. 
Interoperability was an important objective. 

The process was not easy. It triggered widespread opposition, particularly in 
local communities where the military had traditionally been the main source of 
employment. But there really was no alternative. Even a rich country like ours 
could no longer afford the sort of large mobilisation forces we had relied upon 
in the days of East-West confrontation. and forces such as these were no longer 
usable against new challenges and threats.

Third, the 2001 terrorist attacks on new york and Washington also had a profound 
impact on our thinking about security. 

The post 9-11 security situation has sped up the transformation of military forces. 
Faced with new global security challenges, the scourge of terrorist attacks and 
asymmetric threats, most countries in the Euro-atlantic area realised that large, 
territorial defence structures were no longer up to the task. 

In the post 9-11 world, relevance and effectiveness is no longer determined by the 
size of military, but by the ability to react swiftly, to act on intelligence, to interact 
with the forces of other nations, and to be able to deploy quickly to far-flung areas 
where threats may arise, and – last but not least – to ensure seamless cooperation 
between the military and civilian structures.

The complex realities facing modern-day crisis management operations necessitate 
multi-dimensional responses which include not only military but also civilian 
means. Civilian aspects of international crisis management are increasingly 
regarded as integral parts of crisis management operations. 

This has created an increased demand for civilian crisis response capabilities 
to which norway has responded inter alia by creating rapid reaction teams of 
experts in priority areas. We have pools of police, legal and defense experts, 
as well as advisers on democracy-building and human rights. These experts are 
deployed, sometimes at very short notice, in international peace operations as 
well as to bilateral security sector reform programs.

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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Security sector reform is a broad and many-faceted concept. But without any 
presumption of exhaustiveness, let me highlight some general aspects which, it 
seems to me, are particularly important in the context of any well-functioning 
security sector reform program.

First, and above all, there has to be local ownership. 

Cooperation between international donors and recipients has to be real 
cooperation, with the latter in the driver’s seat. International donors can only 
support programmes which are genuinely wanted by recipients. 

Accordingly there must be real engagement and commitment as well as a clear 
set of priorities on the part of recipient governments. and political commitment 
has to be generated across the board. It is not enough that defense ministries or 
foreign ministries push security sector reform. Unless they receive full backing 
from the offices of the president and the prime minister as well as the ministry of 
finance, the momentum of will not be sustained.

Assuring local ownership means setting priorities but also requires commitment 
to capacity-building in government: The pace of the development of general 
administrative and managerial skills within state institutions obviously has a 
fundamental bearing on the speed and effectiveness of security sector reform.

Second, in order to be effective, security sector reform must be set firmly and 
squarely within the broader democratic governance agenda of the country in 
question. above all, reform programs need to be backed by programs to enhance 
transparency and accountability. 

This is why the parliamentary dimension of security sector reform is so important. 
Legislative oversight is above all needed in the field of armed forces and security 
services. 

But the security sector reform agenda extends also into the remit of committees on 
foreign affairs, interior, justice, human rights, social and economic policy. Hence, 
training of parliamentarians, committee staffers, and political party advisers in 
these fields, too, is crucial.

Equally there is a need to provide for training of civil society activists, academics 
and journalists in issues related to security sector reform. Strengthening the 
political oversight function clearly also requires the formation of a wider non-
governmental community of security experts.

Third, in order for security sector reform to be effective, national programmes 
need to be supplemented with regional cooperation. a regional dimension is an 
important part of the broader effort.

I am aware that this is not necessarily self-evident in the Western Balkans, 
where lingering mutual mistrust and unreconciled tensions frequently produce 
instinctive aversion to being designated as a region at all. 

And there is no denying that at least some of the frameworks for regional 
cooperation in the Western Balkans from an overall point of view have been 
under-achievers.

But at the same time many of the challenges facing the countries of the region 
– be it illegal migration, organized crime, or border management – are regional 
in character and as such would benefit from a regional approach.

Furthermore, regional frameworks such as the now defunct Stability Pact 
and its successor the Regional Cooperation Council are useful as vehicles for 
confidence-building. They facilitate networking between key institutions and 
individuals across the region, and they are fora for peer review and presentation 
of best practices in the area of security sector reform. 

With time regional cooperation can be of more direct and tangible use also in this 
region, just as it has been in others. The Nordic countries are a case in point. Over 
the last several years Denmark, Finland, Norway and Sweden have built a wide-
ranging cooperation in areas related to international peace operations. 

This includes joint participation in operations, joint training, and an elaborate 
division of responsibilities for various aspects of training. In addition the two 
EU members Sweden and Finland have formed, together with non-EU member 
Norway, an EU Battle Group to be used as a rapid-reaction contribution to 
international peace operations.

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...



�� ��

And fourth, in order for donor community support to security sector reform 
to be effective, it is essential to ensure coherence and coordination between 
international actors such as the UN, EU, NaTO, and the OSCE. 

This is important not just for avoiding wasteful duplication of efforts, but also 
from the point of view of recipient governments. Lack of coordination, not to 
mention outright competition, between international donors poses unwelcome and 
unnecessary strains on weak states with limited capacities and human resources.

In the concluding part of my presentation I’d like to revert to the question of why 
security sector reform is so important for Serbia.

My perspective on this takes as its point of departure your country’s history in the 
last fifteen years, and in particular the fact that Serbia lost ten years of progress 
and development during the Milosevic era, at a time when other countries of the 
region built market economies and thus paved the way for sustained economic 
growth. 

Despite having the region’s best educated population and some of its most 
advanced industries, Serbia lost out on development because nationalism gained 
the upper hand in domestic politics. This was of course no accident or coincidence. 
It was the result of deliberate political choices. 

But now the forces of reform and democracy in Serbia are in the process of 
changing all that. and security sector reform is a crucial part of the development 
of the new Serbia. While Serbia’s friends in the International Community remain 
ready to assist, this is of course a job that can only be done by Serbs for Serbia. 

Accordingly, we sincerely hope that your next government will push the security 
sector reform agenda with at least as much determination as the previous one. For 
Serbia’s international partners, it is essential that the entire Serbian government 
stands firmly behind the activities we as donors are invited to support. 

Equally it is essential that Serbia’s armed forces remain firmly committed to the 
Security Sector reform agenda. 

As in most other countries, my own included, it is probably not unfair to say that 
the Serb government’s early efforts to promote defense reform met with a certain 
lack of enthusiasm on the part of many in the military establishment. 

I personally recall meetings with successive defence ministers between 2002 and 
2004 which left me with the distinct impression that Serbia’s political leaders had 
a hard time convincing army brass of the need for security sector reform.

Hopefully Serbia’s armed forces have by now realised that they need to be 
modernised, that they need to be adapted to new security challenges, that they 
need to make better and more effective use of tax payers’ money, and that there 
needs to be democratic, civilian oversight and control. 

This is the key to restoring pride in Serbia’s armed forces as an institution. In 
the process the military will also become a more useful instrument for Serbia’s 
elected leaders, for example as an active contributor – alongside the armed forces 
of other democratic nations - to international peace operations and in the fight 
against terrorism. 

To that end it is necessary, among other things, to develop a new strategic 
doctrine, to restructure the military organisation, and above all to downsize the 
armed forces.

Serbia is of course not the only country going through this process. all countries 
in the region are undergoing defence reform, and all are downsizing. Downsizing 
does not necessarily weaken armed forces, but serves to adapt the military 
organisation to the present security threats and budgetary constraints. Downsizing 
also should lead to a clearer focus on those capacities the country really needs 
and which it can afford. 

Ever since the fall of the year 2000, norway has promoted security sector reform 
in parallel with Euro-atlantic integration for Serbia. The two are separate but 
mutually reinforcing tracks. 

Let me mention a few of the defence reform projects norway has supported, 
through NaTO or bilaterally, to this end.

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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First, back in 2003 we took an initiative that resulted in the establishment of 
NaTO’s Tailored Cooperation Program with Serbia’s armed forces. This program 
has been an important instrument for preparing Serbia for PfP membership. 

Second, as nATo’s Contact Point Embassy in Belgrade from late 2004 through 
2006, we cooperated actively with Serb authorities in support of the development 
of Serbia’s new Strategic Defence Review, which outlines the role and organisation 
of your army. 

our responsibility as Contact Point Embassy provided us with a unique 
opportunity to cooperate closely and constructively with Serb authorities, not 
least the Defense Ministry, and to promote progress in Serbia’s relations with 
NaTO. 

The fact that the end of our tenure as Contact Point Embassy coincided with the 
Riga Summit invitation to Serbia and its neighbours Bosnia and Herzegovina 
and Montenegro to join nATo’s Partnership for Peace, was a cause for intense 
gratification on our part.

Third, in close cooperation with Serbia’s Ministry of Defence, we contributed in 
2005 to the establishment of the NaTO-Serbia Defence reform Group. 

This group has been a useful framework for Serbia-NaTO direct interaction on 
security sector reform, particularly prior to Serbia’s accession to the Partnership 
for Peace, which means that your country has moved on to a formal, structured 
partnership with NaTO. But the Defense reform Group should continue to serve 
a useful purpose also in the present stage of NaTO-Serbia cooperation. 

Fourth, we have been instrumental in setting up a retraining program for 
redundant military personnel, and we remain lead nation of the nATo Trust Fund 
established for this purpose. 

It is of course crucially important to allay and mitigate to the extent possible the 
economic and social hardship that sometimes accompany security sector reform 
programmes, in this case downsizing of armed forces.

Fifth, the norwegian and Serb militaries have been working closely together to 
pave the way for the inclusion of a Serb medical unit in the norwegian contingent 
of the International Security assistance (ISaF) in afghanistan. 

This would be a small, but highly significant first contribution by Serbia to a 
NaTO-led international operation, and as such yet another milestone in the 
evolution of the relationship. 

And sixth, we wish to support actively and concretely Serbia’s planned contribution 
to reinforcing the medical capacity of United Nations peace operations. 

This would be a welcome contribution on the part of Serbia in an area in which 
it is particularly needed. as such it is a clear indication that Serbia stands ready 
to take its share of the responsibility for maintaining international peace and 
security.

Most of the projects that I have referred to were launched during my country’s 
tenure as nATo Contact Point Embassy here in Belgrade, which came to an 
end several months ago. The baton has now been passed on to Italy, which I am 
confident will do a terrific job in promoting NaTO-Serbia relations. 

But that does not mean Norway will no longer be engaged. On the contrary, 
security sector reform will remain a key part of our broader bilateral cooperation 
with Serbia. and we will continue to set aside substantial resources to Security 
Sector reform in Serbia. 

Back in 2003, Serbia for the first time expressed the wish to join NaTO’s 
Partnership for Peace. 

Norway and several other allies worked very hard in support of that request. Yet 
it took more than three years before it was granted. The reason was of course 
not Serbia’s record in security sector reform, in which most Allies felt a good 
beginning had been made. 

Rather, as you are well aware, the main obstacle was the issue of Serbia’s 
cooperation with the Hague Tribunal. This is, of course, a serious issue. and 
while it is true that much has been done by Serbia in recent years, it is an issue 
which has yet to be definitely resolved. 

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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Norway stood – and still stands - firmly behind the insistence of the Euro-atlantic 
community on full cooperation with the Tribunal. But we took the view that 
Serbia’s cooperation could be more effectively promoted from within; that is 
to say, in the context of a more structured relationship in the framework of the 
Partnership for Peace. 

We also believed – and continue to believe - that NaTO must have a regional 
approach to its relations with the countries of the Western Balkans. No single 
country should be left outside structured cooperation with NaTO. No single 
country should be left behind. Therefore, we wanted Serbia, Bosnia-Herzegovina 
and Montenegro to join the Partnership for Peace together.

For a long time, these views were controversial at NaTO. In the end, however, 
at Riga all Allies agreed that the Alliance’s relations with Serbia, and indeed 
political developments within Serbia, would be best served if Serbia were invited 
to join the Partnership for Peace. 

But that does not mean that the ICTY issue has gone away. It will not go away 
until Serbia makes it go away. Only then will Serbia be in a position to make the 
most of its Partnership for Peace membership. and only then will she be able to 
move ahead on the path to Euro-atlantic integration. 

Against this backdrop, Serbia’s new government should act quickly and decisively 
in order to defuse the ICTY issue. There is growing impatience in the international 
community. The new government should also take several other steps that are 
required to fully realise the potential for cooperation in the PfP framework.

For example, it should act briskly to approve Serbia’s PfP Presentation Document, 
finalise the Security agreement, and start practical cooperation on further defence 
reforms and interoperability, as well as cooperation in international peace and 
stability operations. 

In a few months’ time, we would like to see Serbia taking part in an Individual 
Partnership assistance Program, as most of your neighbours are already doing. 
and with sustained progress in fulfilling the criteria, I am sure you will soon be 
able to advance to even higher levels of cooperation with NaTO, if you so wish. 
That is of course entirely up to Serbia.

Having said that, we in Norway certainly hope to see a continuing political com-
mitment to Euro-atlantic integration in Serbia. We would like to see as an active 
partner and, eventually, as an ally. We firmly believe that both NaTO and EU 
membership can be achieved. But it will of course require political determination 
and much hard work. and it will take time.

The outcome of the consultations on Kosovo currently taking place at the United 
Nations Security Council is not yet known. But whatever the outcome will be, we 
sincerely hope it will not have a lasting negative impact on Serbia’s relations with 
the Euro-atlantic community, including NaTO, or on the process of security 
sector reform. 

That would entail the risk of a serious setback in Serbia’s relationship with the 
Euro-atlantic community, which has come far in recent years, but which still 
has a significant untapped potential, and which is so important to both sides. 
We would hate to see Serbia lose any more time than she already did during the 
Milosevic years.

Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...Ambassador Kim Traavik WHY IS SECURITY SECTOR REFORM IMPORTANT? ...
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Angus Morris, 
UK Security Sector Development Advisory Team

REFORM OF MILITARY FORCES

“Of all the lessons we have learned about conflict prevention” (i.e. Reform of 
Military Forces within a Security Sector Reform framework) “ the need for good 
leadership is probably the single most obvious and the single most important. 
But it remains the hardest to get right. And maybe at the end of the day, the 
responsibility for getting it right – in voting democracies like ours at least – is 
something that we cannot pretend belongs to anyone but ourselves as ordinary, 
individual citizens.�”

INTRODUCTION

Military forces have evolved over time into complex, expensive and politically 
demanding entities. They attract more attention in international, diplomatic, 
economic and national terms than most other elements of the security sector as 
we now know it.

“Security system reform is another term used to describe the transformation 
of the “security system” – which includes all the actors, their roles respon-
sibilities and actions” (including military forces) – “working together to 
manage and operate the system in a manner that is more consistent with 
democratic norms and sound principles of good governance and thus 
contributes to a well functioning security framework”.2

Their evolution has come about for a number of reasons. Historically, it was 
advantageous for them to be more numerous than their neighbours or enemies – 
quantity rather than quality. Then, with technological and intellectual development, 
their tools and tactics became perceived advantages.

1 Gareth Evans, President, International Crisis Group, Keynote address at Toronto Conference 
on 4 Feb 07
2 Organisation for Economic Co-operation and Development, Development assistance Commit-
tee Guidelines for SSr and Good Governance, 2005 Edition, Page 20, Definitions and actors.
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During the Cold War, the ultimate deterrent, nuclear weapons, became the backstop 
of the great powers’ posture. But conventional military forces of considerable 
number were also seen to be needed and were relatively easily accepted by the 
citizens of those countries as being necessary, even to the extent of constraining 
other budgets in order to fund them.

Since the end of the Cold War, initial thoughts of a peace dividend – significant 
reductions in defence budgets as a result of perestroika/détente – became incre-
asingly elusive. Savings on defence to pay for improved social services did not 
come about. Instead, a new wave of insecurity arrived in the 1990s, as regional 
conflicts spread new uncertainty around the world. Significant amongst these was 
the Balkans conflict and the break-up of Yugoslavia, begun in 1992. a wide range 
of nations, in nATo and much wider, decided over the next few years that they 
needed to create a new generation of flexible, capable, mobile military forces.

These needs did not occur in a vacuum – no changes in defence requirements 
ever do. Economic pressures on national budgets in areas outside security and 
defence came about in parallel with the demands for deployable, better equipped 
military for, in this case, peace support operations outside the nATo area – in 
the Balkans. In UK terms, the competing demands of economic restraint and 
investment in changing military force requirements, led the government in power 
into a series of economically based Defence reviews. These came under the 
titles of “options for Change3” and “Front Line First4”, etc, but were nationally 
and internationally recognised as being primarily cost-cutting exercises. Political 

3 Options for Change was a restructuring of the British Armed Forces in 1990, aimed at cut-
ting defence spending following the end of the Cold War. UK military strategy had until this 
point been almost entirely focused on defending the UK against the Soviet military; whether the 
royal Marines in Scandinavia, the royal air Force in West Germany or over the North Sea, the 
royal Navy in the Norwegian Sea and North atlantic, or the British army in Germany. With the 
collapse of the Soviet Union and Warsaw Pact these scenarios were no longer relevant. While 
criticised both before and after, it was an exercise mirrored by governments of almost every 
major western military power, the so called “peace dividend”. Wikipedia.
4 Front Line First: The Defence Cost Study was a programme of defence cuts announced in 
1994 by then Defence Secretary Malcolm rifkind. Front Line First was announced four years 
after Options for Change, which was a military draw-down as a result of the end of the Cold 
War, often described as the “peace dividend”. Critics such as the Labour defence spokesman 
Donald anderson argued that the cuts were driven by the Treasury. rifkind stated that one of 
the major conclusion of the study was that the “Ministry of Defence and other headquarters at 
all levels are too large, too top heavy and too bureaucratic.” Wikipedia.

change was underway in the Balkans and in UK. The emerging Labour Party in 
opposition developed the need for a foreign policy based defence review as a 
principle part of their Election Manifesto in 1996. They won the General Election 
in 1997 and kept to their agreement with the electorate to undertake a wide ranging 
in depth review of defence needs5, completing it to reasonable acclaim in 1998. 
new missions and tasks, as well as strategic planning assumptions were laid out, 
plans for more joint capabilities and practices made and consolidations planned 
in key areas such as the Defence Estate.

However, it was not long before the global environment changed to such a degree 
that the defence plans made in UK as a result of the 1997 review became out of date. 
nATo Balkans peacekeeping commitments increased in scale and in duration in 
1999. The world changed in 2001, with significant, ongoing, challenging military 
deployments to afghanistan and Iraq. and all the time, economic reality meant 
that much of the planned new military requirements became unaffordable. So, in 
2006/7, significant, unplanned changes to defence spending began to bite. Back to 
unforecast reform. But military reform was firmly established in the 20th and 21st 
Centuries as a continuum for all nations. How to tackle this new reality, though, 
has resulted in many different viewpoints, responses and with varying results.

The aim of this paper, therefore, is to outline some of the ways some nations have 
gone about trying to meet these challenges; how the academic and practitioner 
community has looked to the concept of Security Sector Reform as a potential 
way out of the maelstrom; and what the prospects are for those seeking to join the 
increasing band of students of military forces reform in the 21st Century.

CURRENT SITUATION – WHY REFORM?

The answer here, for many countries, was that times had changed and have kept 
changing ever since. The question they are seeking to address is how to ensure 
that military structures and processes remain relevant and responsive to these 
changes over time.

5 “I want our conclusions to have been formed and tested in a wider forum, and to be accepted 
as the right defence policy for Britain…no-one should be able to claim at the end of the review 
that they were not given the opportunity to have their say.” George robertson, UK Defence 
Minister, 1997
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THE UNITED KINGDOM’S EXPErIENCE

In the late 1990s, it was no longer feasible to “reform” military forces by salami 
slicing, cost cut-led reviews. For the UK, their 1998 Strategic Defence review 
was needed to tackle an environmental shift “to reassess our essential security 
interests and defence needs and consider how the roles, missions and capabilities 
of the Armed forces should be adjusted to meet the new strategic realities in a 
post-Cold War environment. It was to be foreign policy-led and the first stage, 
conducted jointly by the Foreign and Commonwealth Office and the Ministry 
of Defence provided the policy framework for subsequent work. Its analysis and 
conclusions were tested against a range of outside views, including in two open 
seminars6”. The reason that the UK was able to undertake this type of review, 
instead of the previously, largely ineffective partial reviews, was because there 
had also been a major political shift in UK. New Labour ideas, including the Stra-
tegic Defence Review, were taking over after some 18 years of Conservative party 
governance; so the political and international scenes were in alignment to ease the 
path of change. So, the need for visible political leadership of a reform agenda, 
and the willingness to undertake wide-ranging public debate on military force 
reform, is demonstrated. But it was the individual citizens who, using the demo-
cratic process, allowed the new political leadership via the ballot box to bring in 
their fresh ideas.

one of the key outputs from this review was the agreement to, and publication of, 
UK strategic military forces planning assumptions. These were to be produced 
by the review to “convert policy into detailed guidance for defence planning. 
They cover the activities our forces need to be able to undertake, and the context 
in which they will undertake them. The assumptions then inform further work 
to identify the specific force structures, capabilities, equipment and support 
required. This phase was carried out in broadly-base working groups.7” The result 
was cabinet-level agreed capabilities to meet Cabinet-level agreed threats and 
missions, in scale, readiness and concurrency. For once, and for a short while, the 
UK military forces thought they knew what they were for, where, when and how, 
and how many for how long.

6 UK MOD Website www.mod.uk/issues/sdr/framework.htm
7 Ibid

Unfortunately, all this environmental assessment work was undermined by the 
events of 11 September 2001. The UK then re-examined its needs in military forces 
and other capabilities, to counter the new threat of international terrorism8.

oTHER InTERnATIonAL EXAMPLES

rather than look at further detail of UK policy evolution during this difficult 
period, let us look at the situation as seen in Singapore.

In Singapore, in 2004:

“Traditionally, no single central body has directed Singapore’s national security 
apparatus. Instead, various ministries share jurisdiction over security related fun
ctions. Defence against conventional external threats comes under the Singapore 
Armed Forces and the Ministry of Defence. Internal security has been the res
ponsibility of Home Team agencies, such as the Police and the Ministry of Home 
Affairs. However, the problems of transnational terrorism present scenarios that 
involve multiple authorities and require varied expertise. No single agency will 
have all the resources or capabilities needed to handle the range of threats at all 
levels�”.

a thread emerges that links these and some subsequent official views on military 
force reform – that national security and defence and the need and use of military 
forces cannot any more be considered to be a single-ministerial task. Cross-
governmental agreement for and direction to military resources and capabilities 
has been recognised as essential, principally but by no means only for counter-
terrorism activities.

Take the case of australia. In 2000, they completed a wide-ranging defence 
review. But in 2003, they had to look at military reform all over again, in the new 
context.

“In just over two years since the Defence White Paper�0 was released, we are 
in no doubt that the strategic landscape has changed. The question for Defence 

8 UK MOD, The Strategic Defence review: a New Chapter, July 2002. ISBN 0-10-155663-1
9 The Fight against Terror, Singapore’s revised National Security Strategy, august 2004.
10 Commonwealth of australia Defence 2000 – Our Future Defence Force. 
ISBN 0-642-295-441
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is whether the strategic tasks which have underpinned Defence planning and 
capability development  the defence of Australia, operations in the immediate 
neighbourhood, coalition operations further afield and peacetime national tasks  
still provide a sufficiently firm but flexible foundation for planning and capability 
development, particularly when addressing today’s threats.

The changed strategic and security environment requires responses from a 
number of government agencies. This update considers mainly the challenges 
posed by these changes in our strategic environment and the implications for the 
Australian Defence Force (ADF)”��.

Let us now look at a South East Europe example. In Croatia, they carried out a 
Strategic Defence review in 2005. Here again, defence and foreign policy objec-
tive run hand in hand as a basis and output from the review. an excerpt states:

The Strategic Defence Review is subject to further development and modification 
as it is affected by events in the international environment as well as domestic 
changes. The security changes and risks that marked the beginning of the 21st 
Century have introduced a new set of rules for all of us. Therefore, it is necessary 
for us to change and adapt our defence capabilities, as well as the way we think 
and behave in order to meet the new requirements. Fully committed to promoting 
peace and security, we will develop a defence system and Armed Forces that meet 
modern requirements and are based on the realistic capacities at our disposal. 
This very document perhaps best demonstrates the course Croatia will embark 
on in contributing to developing good neighbourly relations, peace and stability 
in the region12.

And in Macedonia:

“The new strategic environment offers numerous opportunities, yet, there are also 
many new challenges and threats which require new responses. The Republic 
of Macedonia believes that meeting those challenges and threats can only be 
achieved through integration into EuroAtlantic structures and in cooperation 
with all countries of the region. Therefore, in 2003, the Republic of Macedonia 
initiated a profound transformation of its defence system. As an important 

11 Commonwealth of australia July 2003: National Security – a Defence Update. ISBN 0-642-
295-794
12 republic of Croatia, Ministry of Defence, Strategic Defence review, zagreb 2005.

conclusion from the defence reforms process it was concluded that national 
security is not the sole responsibility of the military.

Defence reforms are a product of continuous coordination and consultation 
between agencies with Parliament and the president of State. They reflect the 
understanding of contemporary defence as an integral task, which in addition 
to military goals includes the goals of internal security, foreign, economic and 
other policies. Therefore we must build a normative framework and a security 
culture that will assist the continual promotion of interagency coordination. It 
is in the spirit that we have developed and will distribute this White Paper as a 
document open to the whole of Macedonian society to ensure that our citizens are 
fully informed on the transformation and reforms undertaken by the Ministry of 
Defence and the Army of Macedonia”13.

So, the Australian, Croatian and Macedonian experiences also show their 
perceived need for reform because of environmental, global change. and the 
need for cross-ministerial collaboration beyond just defence to meet national 
security needs.

THE LoCAL EXPERIEnCE

In Serbia and Montenegro:

“The Defence Strategy has analysed the security environment; identified 
challenges, risks and threats to security; defined the interests and strategic 
concept of defence of the member states and Serbia and Montenegro; outlined 
the defence system and defined method of planning and financing. The Defence 
Strategy is a public document�4.

But in Serbia and Montenegro, later Serbia, national, political and environmental 
change has been virtually continuous since 1992. The break-up of Yugoslavia 
was but one painful part of that process, further complicated during the transition 
via Serbia 15 and Montenegro to the new reality of separating amicably from 

13 republic of Macedonia, Ministry of Defence, White Paper on Defence, October 2005.
14 The Defence Strategy of the State Union of Serbia and Montenegro was adopted by the State 
Union of Serbia and Montenegro Parliament hold on session on November 18th 2004.
15 http://www.srbija.sr.gov.yu/cinjenice_o_srbiji/ustav.php - Constitution of the republic of 
Serbia
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Montenegro and becoming Serbia in June 2006. Other countries found armed 
forces reform challenging and complicated enough in the new century without 
their composition and defence boundaries being changed and with the significant 
demands of impending NaTO and EU membership being thrust upon them. So, 
while the international context of armed forces reform in Serbia has been shared 
with others trying to make these difficult changes, the conditions for Serbia have 
been, to say the least, unique. and, until the continuing conditions of NaTO and 
EU membership are fully met, Serbia will remain in position of international 
demand-led military reform rather than for their own national interest - the 
remaining critical requirements being Mladic16 to The Hague and the future status 
of Kosovo17.

It is difficult to imagine the challenge of being a military reform planner in Belgrade 
under such circumstances. Nevertheless, significant progress has been made, as 
shown in the Defence Strategy of the State Union of Serbia and Montenegro and, 
separately, in the following excerpt from the 2005 White Paper on Defence of 
the State Union of Serbia and Montenegro: under the heading of reform of the 
authorised institutions in the member states in the area of defence, the aims of 
reforming the institutions of the member states established on the basis of the 
Constitutions of the member states in the sphere of defence are: reaching the 
required level of efficiency in providing the conditions for the functioning of 
state organs, the economy and public services when responding to non-military 
security challenges, risks and threats; protection and rescue of people, material 
goods and the environment; and preparing the territory and territorial waters for 
defence purposes.

The priorities in the development of institutions of the member states in the 
sphere of defence are: the establishment of territorial and mobile specialised 
civil defence units, the establishment of training centres for the training of civil 
defence members and the creation of conditions for civilian national service in 
civil defence institutions, organs and services.

The reform of institutions of the member states will proceed in three phases.

16  ICTY Indictment Case No. IT-95-5/18-I dated 10 October 2002
17 http://www.europa-eu-un.org/articles/nl/article_6837_nl.htm

Phase One (until the end of 2005). Doctrinal documents of institutions of the 
member states will be adopted, and legal regulations pertaining to civil defence 
will be passed. The authority of the member states in the sphere of civil defence 
will be regulated, and management organs for emergency situations will be 
established with the governments of the member states. Civil defence headquarters 
will be reorganised as operational-expert organisations of the executive authority 
for managing protection and rescue operations.

Phase Two (from 2006 to 2007). Territorial and mobile specialised civil defence 
units will be established and trained; along with professional fire brigade units, 
it will form the core intervention force for protection and rescue operations in 
emergency situations. Training centres will be established for the training of 
personnel dealing with civil defence affairs, and persons doing civilian national 
service will be trained for protection and rescue activities.

Phase Three (from 2008 to 2010). Protection and rescue systems will be 
formed and enabled to function, ensuring the continued functioning of state 
organs, the economy and public services in order to respond to non-military 
security challenges, risks and threats, in accordance with the needs, standards 
and possibilities. The development of institutions of the Member states and local 
government will focus on increasing the capability for protecting and rescuing 
people and material goods. By undertaking the necessary measures and activities, 
the required doctrinal and normative framework will be established for adjusting 
the activities of state organs and local government organs to the organisation 
and implementation of preventive and operative measures for protection against 
natural disasters and other accidents and dangers. It is of particular importance 
that the activities established under the authority of local government be in 
conformity with the law and international standards.

It is not clear in either document that discussion has taken place during production 
of the two papers outside of the defence establishment and parliament. a more 
wide-ranging discussion might have led to a greater community-based approach 
to military reform. However, there may well be a return to the drawing board for 
a revised Serbia defence white paper and defence strategy; during this process, 
wider consultation may be possible.

So, although much good work has been done in Serbia, it has been completed so 
far in a changing context with little guarantee that earlier work under the state 
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union banner will translate directly into a model for military reform in Serbia. 
That which does remain will be largely focussed on the morale-sapping aspects 
of downsizing, reconfiguring defence industries and under demands set by others. 
Only when those external requirements are met and a clear field for reform is 
available, will the people of Serbia and their military forces be able to really 
articulate and implement their home-owned military transformation agenda 
– perhaps within a wider SSR context which embraces the broader context of 
security for the state and the people.

ConCLUSIon

During the Cold War era, defence and military force planning generally followed 
a well recognised and well trodden path. The main sources of change were to 
doctrine and equipment because the basics were fully understood and accepted, 
by the military community and by civil society. The costs were also broadly 
accepted.

as the world moved into a new context following the fall of the Berlin Wall, expec-
ted peace dividends were elusive, as politicians and analysts became aware that 
the world had entered a much less predictable security environment. accepted 
international rationales for defence had to be re-examined as a result; those had 
to be significantly altered again after the events of the 11th of September 2001.

Before this, South Eastern Europe became embroiled, with others, during the 
war in the Balkans from 1992 and the resulting break-up of the former state of 
Yugoslavia.

Many reforming nations looked to a broader concept for military reform, that of 
having a foreign policy basis or a community based approach to defence reform, 
in order to give a clearer focus to the emerging need for a modern military force. 
This cross-government, civil society type approach also gave greater credibility 
to the resulting basis for the changes, to help civil society and other institutions 
understand why military reform and the financing of it was necessary and to 
show the military establishment why the public thought they were needed – an 
identifiable form of civil involvement in the future design of military effort, 
giving it increased legitimacy.

Such cross departmental working is often unusual and therefore difficult to come 
to terms with, particularly when dealing with something as complex and important 
as defence reform. But one of the earliest benefits of trying such an approach is 
that, once they experience the process of trying to “join up government”, officials 
often feel quite quickly the advantages of providing a multi-departmental approach 
to such challenges. But those who have not had a stable national or departmental 
direction on such reforms must find the experience daunting, especially when their 
strategic focus is largely directed by others. However, that should not completely 
deter the defence policy and military force planner from operating to the best of 
their ability in the changing circumstances as, eventually, the political space and 
opportunity will come their way which will greatly assist the acceptability and 
sustainability of reform.

It is, above all, the ability to work in a window of opportunity, with time and 
political space to work in, with top-level direction and leadership that will allow 
reformists to produce the blue-prints for the future that will lead to improved 
national, regional and international security for the people of their country and 
the wider community.
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Saša Janković
pravni savetnik 
odeljenje za demokratizaciju Misija oEBS u Srbiji

Stavovi i mišljenja iskazani u tekstu isključivo su stavovi i mišljenja autora i ne predstavljaju 
nužno i stavove Misije

PARLAMENTARNI NADZOR ORUŽANIH SNAGA

MEHANIZMI NADZORA I KONTROLE VLASTI

MESTo PARLAMEnTA U SISTEMU PoDELE VLASTI

Iz shvatanja bezbednosti kao odsustva pretnji štićenim vrednostima, čije 
se težište od kraja hladnog rata premešta sa države na čoveka,118proističe da 
samo demokratsko društvo (u kome su, između ostalog, zaštićena ljudska prava 
i slobode) može biti bezbedno društvo. Istovremeno, demokratija ne može posto-
jati u senci i pod pretnjom sile, niti zavisiti od volje pojedinaca ili grupa. vlast 
je demokratska tek ako najvažnije odluke o pitanjima bezbednosti donose i bez-
bednost garantuju institucije čiji je rad zasnovan na osnovnim demokratskim na-
čelima - reprezentativnosti, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava.219

U demokratskom društvu, organi i institucije vlasti kojima su građani po-
verili vršenje vlasti i plaćaju ih za to, dužni su da rade u opštem interesu, zakonito i 
delotvorno. Istorija, međutim, pokazuje da svaka vlast teži stvaranju i zaštiti svog 
sopstvenog interesa, i nastoji da ojača kako bi svoje težnje ostvarila. Tragajući 
za načinom na koji bi se vlast mogla ograničiti, Monteskje je artikulisao sistem 
koji je danas ugrađen u osnove državnih uređenja najvećeg broja demokratskih 
društava – sistem podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku (trias politica).320 

181 za koncept “humane bezbednosti“ vidi, između ostalog: Sadako Ogata, Empowering People 
for Human Security, Payne Lecture, Stanford University, 2003, tekst predavanja dostupan na: 
http://www.humansecurity-chs.org/newsandevents/payne.html
192 vidi: Dimitrijević, vojin, Social and Cultural Prerequisites for Promotion and Implementa
tion of the Democratic Control of Armed Forces, DCaF, august 2002, str. 1.
203 Poznata su i uređenja sa više od tri vlasti – EU, na primer, ima Evropsku komisiju kao iz-
vršnu, Evropski parlament i Savet Evropske unije kao zakonodavnu, Evropski sud pravde kao 
sudsku i Evropski sud oditora kao finansijsko-kontrolnu vlast.
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U osnovi podele vlasti je težnja da se svaka od njih ograniči kako ne bi prešla 
kritičnu masu moći i postala samoodrživa. Demokratskim procesima, pre svega 
izborima, tri grane vlasti moderne demokratije izvlače svoj legitimitet iz jedine 
„autentične“ vlasti - suverenosti građana.

Kako se tri grane vlasti međusobno ograničavaju, nadziru i kontro-
lišu?421Donošenjem zakona parlament daje izvršnoj vlasti okvir za rad, a meha-
nizmima poput izbora i razrešavanja članova vlade, poslaničkim pitanjima i 
interpelacijama, parlamentarnim saslušanjima i dr., parlament i neposredno nad-
zire izvršnu vlast. Izvršna vlast opet, u ustavom propisanim prilikama, može 
raspustiti parlament, odbiti da proglasi u parlamentu izglasan zakon, ili dati 
pomilovanje osobi koju je sud proglasio krivom za kršenje zakona. Sudska vlast, 
koja se smatra “najnezavisnijom”, kontroliše sve organe, institucije i pojedince u 
pogledu saglasnosti njihovih dela sa zakonima i drugim propisima, osiguravajući 
tako zakonitost i vladavinu prava. Parlament, sa druge strane, imenuje sudije i 
tužioce, često na predlog izvršne vlasti. Organi i institucije poput ombudsmana, 
poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja, poverenika za kontrolu 
poštovanja propisa o zaštiti podataka o ličnosti, nezavisne revizorske ustanove 
i drugi nadzorni i kontrolni organi poznati u uporednoj praksi upotpunjavaju 
mehanizam institucionalnih provera i ravnoteža, čija je snaga jedan od najzna-
čajnijih indikatora stepena demokratskog razvoja datog društva.

Parlament je dakle u direktnom dinamičnom odnosu sa preostalim gra-
nama vlasti. ali parlament ima i „drugo lice“, okrenuto građanima: ključ za 
shvatanje prirode i značaja parlamenta u sistemu podele vlasti leži upravo u prirodi 
parlamenta kao predstavnika autentične političke volje građana. Parlament je u 
središtu odnosa između građana i izvršne vlasti – parlament u ime građana bira 
vladu, daje joj okvir za rad i nadzire je, pa građanima samim tim i odgovara za 
njen rad. Parlament je zastupnik interesa građana i njima polaže račun ne samo 
za svoj rad, već i za rad svih organa vlasti!

214 za kontrolu je karakterističan odnos u kome kontrolna strana ima direktna ovlašćenja da na-
redi promenu ponašanja kontrolisane strane, dok se pod nazorom podrazumeva pravo (i dužnost) 
uvida u rad bez mogućnosti izdavanja neposrednih naredbi, ali po pravilu sa mogućnošću 
posrednog uticaja.

MEHAnIzMI I USLOvI ParLaMENTarNOG NaDzOra

Parlament vrši svoju ulogu tako što:

1. donosi ustav i zakone kojima utvrđuje pravila ponašanja u društvu

2. osniva organe za sprovođenje tih pravila i daje im nadležnosti i ovlašćenja

3. određuje budžet državnim institucijama

4. imenuje i razrešava najviše državne funkcionere

5. nadzire rad funkcionera i institucija.

PARLAMENTARNI NADZOR ORUŽANIH SNAGA

Nadzor parlamenta nad oružanim snagama više je od uspostavljanja od-
govornosti za obavljanje javnog posla i trošenje novca poreskih obveznika: de-
mokratija kontroliše oružane snage da ne bi one kontrolisale nju.522

 
Svaki od pet predhodno nabrojanih osnovnih mehanizama parlamenta je 

na raspolaganju tom telu i kada ostvaruje svoju ulogu u poslovima bezbednosti. 
Parlament:

1. donosi ustav, zakone, strategije, strategijske preglede i druge dokumente 
kojima utvrđuje sadržaj bezbednosti

2. osniva institucije i organe zadužene za bavljenje poslovima bezbednosti i 
utvrđuje njihov delokrug, poslove i ovlašćenja

3. odobrava budžet oružanim snagama

4. imenuje najviše bezbednosne zvaničnike, odnosno daje mišljenja o 
njihovim imenovanjima

225 O ovom problemu, odslikanom kroz poznato pitanje rimskog pesnika Juvenala „ali, ko će 
čuvati čuvare?“, raspravlja se još od vremena antičke Grčke. 
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5. vrši nadzor (a u nekim zemljama i kontrolu) nad radom institucija sektora 
bezbednosti; ratifikuje međunarodne ugovore sa bezbednosnom kompo-
nentom, odobrava slanje bezbednosnih snaga u inostranstvo, itd.

Oružane snage, pod kojima se ovde podrazumeva ne samo vojska već 
i sve druge organizacije čiji su pripadnici ovlašćeni da u zakonom propisanim 
situacijama primene silu ili posebne mere kojima se privremeno sužavaju 
neka od univerzalno garantovanih ljudskih prava (policija, službe bezbednosti, 
pogranične jedinice, paravojne jedinice - žandarmerija, karabinjeri i sl., carinske i 
druge slične službe),623 deo su državne uprave, dakle izvršne vlasti. Tradicionalno 
se veruje da je vođenje bezbednosne politike i upravljanje bezbednosnim 
poslovima “prirodni” zadatak izvršne vlasti jer je „brza“ i dostupnija su joj nužna 
specijalizovana znanja. S obzirom na to da im je po pravilu neposredni “šef”, 
izvršna vlast kontroliše oružane snage.

Parlament neposredno nadzire izvršnu vlast, stavljajući tako snage bezbed-
nosti, kao njen deo, pod svoj posredan nadzor. značaj zadatka i teške posledice 
eventualne zloupotrebe snaga bezbednosti upućuju, međutim, parlament da raz-
vija i posebne mehanizme neposrednog nadzora nad oružanim snagama, uspos-
tavljajući time još čvršće garancije za njihov pravilan rad, kao i rad vlade.

Predstavnički karakter parlamenta ima još jednu dimenziju u nadzoru oru-
žanih snaga, uslovljenu tradicionalnom „tajnošću“ poslova bezbednosti. Javnost 
ima „pravo da zna“ o državnim poslovima, ali neki aspekti poslova bezbednosti 
zahtevaju tajnost, jer u suprotnom ne bi mogli biti obavljani efikasno. zato javnost 
ne može znati sve o radu oružanih snaga. Drugim rečima - sve informacije o 
radu oružanih snaga su od javnog značaja (ako ni zbog čega drugog onda zbog 
toga što javnost ima pravo da zna za šta i kako se troše njene pare), ali je pristup 
nekim od tih informacija više ili manje ograničen. članu parlamenta dostupno 
je više informacija nego „običnom“ građaninu, ali u velikoj većini država ni 
parlamentarci ne mogu znati sve. Obaveza parlamenta je, međutim, da zna do-
voljno kako bi građanima mogao podneti argumentovan račun o tome kako se 
njihova bezbednost čuva, a pare troše.

236 Ovim terminom mogle bi biti obuhvaćene i tzv. privatne službe bezbednosti kada su u funk-
ciji ostvarivanja ciljeva državnih oružanih snaga (sve češći slučaj kod anglosaksonskih zemalja, 
posebno SaD i velike Britanije). 

MEĐUNarODNI STaNDarDI

Bezbednost i odbrana smatraju se najdelikatnijim pitanjima nacionalne 
suverenosti, i malo je formalizovanih „međunarodnih standarda“ u ovoj oblasti, 
mnogo su češće tzv. „preporuke i najbolje prakse“. Demokratska civilna, pre sve-
ga parlamentarna kontrola oružanih snaga jedan je od nespornih međunarodnih 
standarda i uobičajen indikator stepena demokratskog razvoja datog društva, čak 
i samih oružanih snaga. To u svojim opštim i bilateralnim dokumentima potvrđuju 
Savet Evrope, Evropska unija, OEBS, NaTO i drugi akteri međunarodnih od-
nosa. 724

DETErMINaNTE ParLaMENTarNOG 
NaDzOra OrUžaNIH SNaGa

Parlament je institucija koja u najvećoj meri obezbeđuje demokratski ka-
rakter nadzora nad oružanim snagama. Da bi na najosnovnijem nivou mogao da 
odgovori zahtevima nadzora, parlament mora imati: 

1. dobar formalni okvir i ovlašćenja za rad (dobro zakonski uređen sektor 
bezbednosti, kvalitetna i zakonom uspostavljena kontrolna ovlašćenja)

2. ljudski i materijalni potencijal (parlamentarce vične teoriji i praksi parla-
mentarne kontrole, kvalitetnu i brojnu stručnu službu, odgovarajući bu-
džet...) 

3. političku volju da kontrolu zaista i vrši (kako je već spomenuto, 
parlamentarni nadzor oružanih snaga istovremeno je i nadzor nad radom 
vlade u kojoj, po pravilu, sede najviši funkcioneri stranaka iz kojih potiču 
parlamentarci).825

„Suptilniji“ uslovi za uspeh parlamentarnog nadzora nad oružanim sna-
gama jesu visok autoritet i integritet parlamentaraca i parlamenta uopšte, praksa 
247 Jedan od najznačajnijih međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti je OEBS-ov Kodeks po
našanja o političkovojnim aspektima bezbednosti, dostupan na http://osce.org/documents/
fsc/1994/12/4270_en.pdf
258 vidi: Born, Hans (ur.), Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora: Principi, mehanizmi i 
praksa, Priručnik br. 5 za parlamentarce, Inter-parlamentarna unija/DCaF, ženeva/Beograd, 
Goragraf, 2003, str. 75.
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pretpostavljanja šireg interesa uskoj partijskoj politici i dnevnopolitičkim ciljevi-
ma, specijalizacija pojedinih poslanika i poznavanje stručne bezbednosne tema-
tike, poštovanje bezbednosne kulture, razrađene procedure (posebno u radu spe-
cijalizovanog odbora), sistematičnost u radu, korišćenje kvalitetnih nezavisnih 
izvora informisanja, saradnja sa drugim institucijama kontrole, postojanje prave 
mere javnosti rada...

Na najopštijem nivou, snaga parlamentarnog nadzora nad oružanim sna-
gama zavisi od prirode i sadržaja civilno-vojnih odnosa u datom društvu. 

Formalna ovlašćenja i najbolje prakse

Iako se ustavni i zakonski okviri, kao i istorijski, kulturni, društveni i eko-
nomski uslovi različitih zemalja razlikuju, može se navesti korpus formalnih ovlaš-
ćenja, instrumenata i praktičnih postupaka koji potencijalno stoje na raspolaga-
nju parlamentu za nadzor nad oružanim snagama. Ta ovlašćenja zasnivaju se na 
propisima (zakoni o radu parlamenta, skupštinski poslovnici, posebni zakoni o 
parlamentarnom nadzoru, zakoni i propisi o radu oružanih snaga), a ponekad i na 
običajnoj praksi. Parlament može imati pravo da:

• inicira donošenje zakona, pa i iz oblasti bezbednosti, dopunjava 
postojeće i piše nove,

• ispituje predstavnike izvršne vlasti, vojno i civilno osoblje; poziva ih da 
svedoče na skupštinskim zasedanjima,

• zahteva dokumenta od izvršne vlasti,
• sprovodi skupštinske istrage o pitanjima vezanim za rad oružanih snaga i 

održava saslušanja,
• donosi i menja budžet oružanih snaga, i ima pristup svim budžetskim do-

kumentima radi sprovođenja budžetske kontrole, ima kontrolu na nivou 
programa, projekata i stavki,

• učestvuje u odlučivanju o slanju trupa van granica zemlje i sprovođenju 
misija u inostranstvu,

• nadgleda i odobrava kapitalne vojne nabavke,
• usvaja koncept bezbednosne politike i druge dokumente od značaja za 

odbrambenu i bezbednosnu politiku,
• odobrava ili bude konsultovan o najvišim vojnim postavljenjima,

• naređuje nezavisni auditing (oditing)o finansijama svake od oružanih 
snaga, kontrolišući pri tome ne samo zakonitost, već i celishodnost 
budžetskog poslovanja,

• formira odbor za svaku oblast, a posebno za odbranu i bezbednost, 
• parlamentarci imaju pravo da posete vojne i druge ustanove, kao i 

jedinice u zemlji i inostranstvu. 926

Stvarne mogućnosti

Poslovi bezbednosti su, pored toga što su skopčani sa izvesnim elementom 
poverljivosti, najčešće specijalizovani i složeni. Da bi parlament, odnosno parla-
mentarni odbor ostvario efikasan nadzor nad radom sektora bezbednosti, poslanici 
čiji je to posao moraju za njega biti odgovarajuće stručno osposobljeni. Takođe, 
oni na raspolaganju moraju imati stručno - istraživački orijentisano osoblje, kao i 
mogućnost da za određene poslove koriste ekspertizu “spoljnih” tela - nevladinih 
organizacija, nezavisnih eksperata, naučnih radnika… Oslanjanje parlamentaraca 
isključivo ili pretežno na ekspertizu i podatke iz vlade i samog sektora bezbednosti 
onemogućava ih da nezavisno sagledaju problematiku sektora kojim se bave.

za poboljšanje parlamentarne ekspertize u bezbednosnim pitanjima, pred-
laže se:102710

• uspostavljanje odbora za odbranu i bezbednost i njegova podela na 
pododbore (za nabavke, kadrovska pitanja, budžet, mirovne misije);

• pohađanje domaćih i međunarodnih seminara, odlasci na studijska 
putovanja, posete službama bezbednosti;

• razmena iskustava i prakse sa poslanicima iz različitih zemalja;
• postojanje dobro obučenog i brojčano dovoljnog parlamentarnog 

osoblja;

269 vidi Dr. Heiner Hänggi, assistant Director, GCDCaF, Switzerland: “Best Practices” of Par
liamentary Oversight of the Security Sector, Paper presented at the International Workshop on 
the ‘Experiences of South East European States in the Parliamentary Control of Armed Forces: 
achievements and Problems’, Kyev, Ukraine, September 2001 i ženevski Centar za demokrat-
sku kontrolu oružanih snaga, Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora: Principi, mehanizmi 
i praksa, Priručnik br. 5 za parlamentarce, str. 76.
2710 Iz Izveštaja sa seminara Međunarodne parlamentarne unije “Skupština i budžetski proces, sa 
perspektivom pola”, 2000, Najrobi.
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• pristup specijalizovanim bibliotekama i dokumentaciono-istraživačkim 
centrima;

• korišćenje saveta spoljnih stručnjaka (univerziteta, instituta, stručnih 
grupa) i penzionisanih pripadnika sektora bezbednosti;

• pristup tekstovima međunarodnih i regionalnih ugovora iz sektora 
bezbednosti, sa pratećim informacijama i dokumentima;

• fokusiranje na nekoliko tema godišnje,
• uspostavljanje neformalne stručne grupe poslanika iz svih stranaka 

zainteresovanih za pitanja bezbednosti.

Politička volja

Iako to na prvi pogled može izgledati neobično, parlamentarcima može 
nedostajati, i često nedostaje, politička volja da vrše efikasan nadzor nad oružanim 
snagama. Nadzor nad oružanim snagama znači i nadzor nad izvršnom vlasti koja ih 
kontroliše, a na vrhu izvršne vlasti po pravilu sede stranački šefovi parlamentaraca. 
Ovaj problem tesno je povezan sa širim pitanjem autoriteta parlamenta kao in-
stitucije, ličnog integriteta parlamentaraca, sa stepenom demokratičnosti i profe-
sionalnosti stranaka, kao i sa političkim prioritetima koje sebi stranke, odnosno 
poslanici postavljaju. Ni najšira ustavna i zakonska ovlašćenja, armija raspoloživih 
eksperata i resursa ne mogu pomoći ako ne postoji volja ili svest o potrebi da 
budu iskorišćeni. Nije redak slučaj da se od parlamentaraca iz zemalja koje pro-
laze ekonomski (i na druge načine) težak period tranzicije i reforme sektora bez-
bednosti čuje da je nepotrebno, pa čak i nemoralno kontrolisati kako sektor bez-
bednosti troši budžet, kada je on ionako nedovoljan i “ponižavajuće” mali. Smatra 
se da je ovaj uslov efikasne parlamentarne kontrole sektora bezbednosti, dakle 
postojanje političke volje da se kontrola vrši, najteže unaprediti i mere koje se 
u tom cilju preduzimaju daju rezultate tek posle izvesnog, ne baš tako kratkog 
vremenskog perioda.

PARLAMEnTARnI oDBoRI

Moderni parlamentarni sistemi odlikuju se premeštanjem težišta rada par-
lamenta u stalna radna tela – odbore, gde se “prelamaju” najjači argumenti, su-
kobljavaju stručna i politička mišljenja i formira odluka. Posebni parlamentarni 
odbori/komisije za oružane snage smatraju se najsnažnijim mehanizmima parla-
mentarnog nadzora i kontrole. Formiranjem specijalizovanih parlamentarnih od-

bora za odbranu, unutrašnje poslove i službe bezbednosti, što je ustaljeno u mo-
dernoj parlamentarnoj praksi, olakšava se rešavanje nekih od najvećih izazova 
parlamentarnog nadzora oružanih snaga: potreba specijalizacije i raspolaganja 
stručnim znanjima, potreba obezbeđivanja legitimnosti i neophodne doze trans-
parentnosti, uz mogućnost obezbeđivanja poverljivosti podataka.

Da bi parlamentarni odbor u oblasti bezbednosti mogao ostvariti svoju 
ulogu moraju postojati svi uslovi koji su inače neophodni za aktivnu ulogu par-
lamenta - politička volja, kapacitet i formalna ovlašćenja. Odbor ne sme biti samo 
debatna grupa - on mora imati jasna ovlašćenja koja će mu obezbediti autoritet. 
Uobičajeni zahtevi za relevantnost parlamentarnog odbora su:

• Rad odbora zasnovan je na poslovniku, odbor odlučuje o dnevnom redu 
i učestalosti svojih sastanaka

• Odbor ima široku moć zakonodavne inicijative
• odbor koristi manjinske izveštaje;1128

• Sastav odbora proporcionalno odgovara snazi političkih stranaka u 
parlamentu; predsednik odbora često je iz redova opozicije - u svakom 
slučaju to je stručan, iskusan poslanik sa nespornim autoritetom

• odbor dobija predloge zakonskih i drugih dokumenata dovoljno rano 
da bi imao vremena da ih detaljno prouči. Odluka, odnosno mišljenje 
odbora prethodi eventualnom plenarnom zasedanju skupštine. Sa 
predlozima dokumenata i zakona odbor upoznaju resorni ministri ili 
drugi visoki predstavnici izvršne vlasti

• odbori raspravljaju i o nacrtima zakona, ne samo o predlozima
• Odbor raspravlja o postavljenjima najviših starešina u oružanim 

snagama i daje mišljenje ili saglasnost na njih
• resorni ministri i rukovodioci obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi 

dostavljaju odboru detaljne izveštaje najmanje jednom u 6 meseci, a po 
potrebi i češće, a Odbor im upućuje svoje primedbe i preporuke

• Odbor ima pravo da pozove ministre ili rukovodioce službi bezbednosti 
na svoje sednice u svako doba, i zatraži od njih potrebne informacije

• Odbori održavaju saslušanja i sprovode istrage, na koje mogu pozivati 
ministre, rukovodioce, civilne i vojne stručnjake

2811 Manjinski izveštaj podnose najmanje dva člana skupštinskog odbora koji su u manjini po 
konkretnom pitanju rasprave ili glasanja (ne moraju nužno biti iz manjinske stranke), kako bi 
zvanično obznanili svoj stav po tom pitanju. 
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• Odbori pozivaju istaknute stručnjake i na drugi način koriste "spoljne" 
resurse

• odbori mogu organizovati javne rasprave
• Odbor daje svoje mišljenje pri zaključivanju i sprovođenju svih 

međunarodnih ugovora koja se tiču odbrane i bezbednosti, posebno onih 
koji se odnose na učešće oružanih snaga u mirovnim operacijama

• Odbor sarađuje i razmenjuje iskustva sa odborima drugih zemalja.1229

ovako bi mogao izgledati model norme o delokrugu rada savremenog 
odbora za nadzor nad jednom komponentom oružanih snaga - službama bezbed-
nosti:

odbor nadzire:

• ustavnost i zakonitost rada službi,

• usklađenost rada službi sa strategijom nacionalne bezbednosti, 
strategijom odbrane i bezbednosno-obaveštajnom politikom,

• poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu službi,

• zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje 
podataka,

• zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad službi.

Odbor takođe:

• razmatra i usvaja izveštaje o radu službi,

• razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti 
nadležnosti službi,

• pokreće inicijative i podnosi predloge zakona iz oblasti nadležnosti 
službi,

• razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni 
parlamentu u vezi sa radom službi i predlaže mere za njihovo rešavanje, 
i o tome obaveštava podnosioca,

2912 vidi: Born, H., Democratic and Parliamentary oversight of the Intelligence Services: Best 
Practices and Procedures, DCaF, May 2002, (Working Paper No. 20). http://www.dcaf.ch/pub-
lications/Working_Papers/20.pdf

• razmatra obraćanja pripadnika službe u vezi sa zakonitošću i pravilnošću 
rada službi,

• utvrđuje činjenice i uzima izjave od pripadnika službi o uočenim 
nezakonitostima ili nepravilnostima u radu službi i njihovih pripadnika, i 
o tome donosi zaključke,

• izveštava parlament o svojim zaključcima i predlozima.

• donosi poslovnik o svom radu, kao i plan i program svog rada,
• vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Parlamentarni nadzor oružanih snaga preko skupštinskih odbora ne iscrp-
ljuje se samo “direktno nadležnim” odborom ili odborima - za odbranu, unutraš-
nje poslove i službe bezbednosti. za sveobuhvatan pogled neophodno je anga-
žovanje i odbora za inostrane poslove (smatra se da su vojska i obaveštajne služ-
be u stvari elementi spoljne politike); odbor za budžet ili finansije (sadejstvo dva 
odbora pri utvrđivanju budžeta institucija sektora bezbednosti je od ključnog zna-
čaja), odbor za privredu/trgovinu (koji igra ključnu ulogu u pitanjima nabavke i 
trgovine naoružanjem), kao i drugih odbora, u zavisnosti od konkretnog pitanja 
koje se pred skupštinu postavlja.

“SNaGa NOvčaNIKa”

Smatra se da je najjači “argument” parlamentaraca pri nadzoru nad sek-
torom bezbednosti pravo da odlučuju o budžetu i kontrolišu njegovo trošenje. 
Budžet, ako je sačinjen u skladu sa principima legalnosti, sveobuhvatnosti, pe-
riodičnosti, transparentnosti, konzistentnosti, odgovornosti i detaljnosti, daje naj-
bolju sliku planiranih i ostvarenih aktivnosti sektora bezbednosti i državne politike 
uopšte. Budžet je “najvažnija politička izjava izvršne vlasti u toku godine”.1330

Kroz kontrolu budžeta, parlament se stara o tome da novac bude potrošen 
za “pravu stvar”, i na najefikasniji način. Odgovornost parlamenta za budžet ne 
iscrpljuje se njegovim usvajanjem, već skupština treba da nametne svoje nadzorne 
i revizorske funkcije.1431četiri su osnovne faze u budžetskom procesu i u svakoj 
od njih parlament ima svoju ulogu:

1. planiranje (priprema)

3013 Isto kao pod 10.
3114  IBID
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2. odobravanje

3. izvršenje i

4. revizija.

U fazi planiranja, skupština i poslanici mogu svojim predlozima uticati na 
konačan predlog budžeta koji skupštini dostavlja izvršna vlast.

U fazi odobravanja skupština pokazuje svoju pravu moć kontrole. Da bi je 
zaista imala, skupština mora imati pravo da budžet odobri ili ne odobri (vrati na 
doradu vladi), dopuni, skrati i na drugi način izmeni. Budžet sektora bezbednosti 
mora odslikavati zacrtanu politiku, utvrđenu doktrinarnim i programskim doku-
mentima, a za to je, s obzirom da ga usvaja i daje mu zakonsku snagu, u krajnjoj 
liniji odgovoran parlament.

Faza izvršenja je momenat za kontrolu na osnovu upoređivanja sa plani-
ranim izvršenjem.

Faza revizije (usvajanje završnog računa) je momenat kada parlament 
daje ili uskraćuje konačno odobrenje na trošenje izvršne vlasti. Tu se, u stvari, 
vrši pregled utroška i ostvarenih rezultata i vrši njihovo upoređivanje za zadatim 
ciljevima.

Sve ove faze u skupštini mogu teći sasvim “glatko”, bez previše pitanja i uz 
prihvatanje formalnih odgovora. Takav proces je karakterističan za tzv. “pečatne” 
(rubberstamp) parlamente, koji su samo paravan za formalni demokratski legiti-
mitet izvršne vlasti. Nasuprot tome, budžetski proces u razvijenoj parlamentar-
noj demokratiji odlikuje se istinskim testiranjem, odgovornošću, razmenom argu-
menata, prepravkama i usaglašavanjima, pri čemu presudnu reč ima - skupština.

Budžet oružanih snaga nikada nije u potpunosti transparentan za javnost, 
posebno ne budžet službi bezbednosti. Detaljno prikazivanje budžeta službi, uz 
ne previše složenu analizu, moglo bi otkriti informacije koje legitimno pripadaju 
području poverljivog.1532Prema jednom predlogu koji se odnosi na budžet za 
odbranu,1633 potreba za ravnotežom između poverljivosti i javnosti može se 
obezbediti na sledeći način:
3215 vidi tekst „Tracing the rise and Fall of Intelligence Spending” na http://www.fas.org/irp/
budget/index.html
3316 ravinder P., Arms Procurement Decision Making Processes, vol. 1, OUP, Oxford, 1998.

1. opšti budžet za odbranu se podnosi parlamentu

2. poverljivi kapitalni i operativni izdatci dostupni su budžetskom 
pododboru

3. izdatci najpoverljivije prirode dostupni su reprezentativnoj grupi članova 
odbora za kontrolu, u skladu sa procedurom propisanom zakonom o 
tajnama. 

Stručnost i korišćenje ekspertize

Budžetski proces je relativno složen i stručan, a pre svega - obiman. Da bi 
parlament mogao zaista da se u njega upusti, parlamentarci o njemu moraju steći 
određena stručna znanja. Postojanje odbora za bezbednost, i specijalizovanog 
pododbora za budžetska pitanja taj zahtev olakšava, tj. sužava na manji broj par-
lamentaraca (pod uslovom da oni uživaju poverenje ostalih kolega). Ipak, za 
potpun uvid u “tajne novca”, neophodno je korišćenje spoljne ekspertize. Pos-
tojanje državne revizorske službe, nezavisne od izvršne, zakonodavne ili sudske 
vlasti, je rešenje koje se nameće kao logičan izbor za “stručnog saradnika”. Takva 
služba potrebna je i za druge poslove - kontrolu finansiranja političkih stranaka, 
npr. Ipak, u zemljama koje nemaju tradiciju takve institucije, parlament može 
koristiti i ovlašćene revizorske kuće, naravno uz obavezu čuvanja tajne. Od takve 
stručne pomoći, parlament treba da očekuje odgovor na tri pitanja: 

1. da li se novac troši za namenu za koju je predviđen,

2. da li se prihodi i izdatci stiču, odnosno troše u skladu sa zakonom i

3. da li se za utrošeni novac dobija željeni rezultat, i to u najvećoj 
    mogućoj meri.

Da podsetimo - sva saznanja o eventualnom nezakonitom ili nepravilnom 
trošenju budžeta malo znače ako parlament zbog toga ne može ili ne želi da 
izvršnu vlast pozove na odgovornost.

RAZVIJAnJE KVALITETnIH oDnoSA SA InSTITUCIJAMA 
SEKToRA BEZBEDnoSTI

U praksi se postavlja pitanje da li parlament zaista može ostvariti nadzor 
nad specijalizovanim, tehnički sofisticiranim i po definiciji tajnovitim oružanim 

Saša Janković PARLAMENTARNI NADZOR ORUŽANIH SNAGASaša Janković PARLAMENTARNI NADZOR ORUŽANIH SNAGA



�� ��

snagama. Jedno od rešenja koje je već pomenuto je da parlament u nadzoru koristi 
saznanja medija, nezavisnu ekspertizu, međunarodnu saradnju i sl. 

Parlamentarni nadzor oružanih snaga je dvostran proces u čijoj osnovi 
leži supremacija civilnih vlasti, a za čiji potpun uspeh je potrebna saradnja obe 
strane. Ovo tim pre što i “nadzirani” i “nadzornici” svoj posao treba da rade težeći 
zajedničkom rezultatu – zakonitijem, celishodnijem i efikasnijem garantovanju 
bezbednosti građana, društva, države i čovečanstva.

Poznata Klemansoova izreka koja govori da je rat suviše ozbiljna stvar 
da bi bila prepuštena generalima više je duhovita nego precizna. rat, na kraju 
krajeva, vode vojnici, a ne političari. Kako već citirani Wim F. van Eekelen kaže, 
“Ne sme se graditi suparnički odnos između vojske i civilnog sektora, ono što 
je važno jeste primat politike… Uspešna bezbednosna politika umnogome se 
oslanja na klimu uzajamnog poštovanja, priznanja profesionalnih kompetencija i 
transparentnih procedura donošenja odluka koje odražavaju vojne kao i političke 
napore. Na kraju politika će biti ta koja će prevladati, ali vojska mora biti uverena 
da su njena mišljenja uzeta u razmatranje.”

Jedan od razloga sa stvaranje pojma “sektor bezbednosti”, koji integriše 
oružane snage i nadzorno/kontrolne institucije, upravo je bila potreba da se uka-
že na njihov zajednički krajnji cilj, pripadanje istom funkcionalnom sistemu i 
neophodnost saradnje radi dostizanja tog cilja. Parlamentarni odbori i komisije 
dužni su da štite i pred parlamentom i javnošću promovišu i zastupaju zakonite i 
osnovane potrebe i interese oružanih snaga i da se staraju o njima. Funkcionalan 
parlamentarni nadzor i demokratska kontrola oružanih snaga uopšte “oslobađa” 
oružane snage potrebe da donose odluke o pitanjima koja nisu u njihovoj 
nadležnosti i omogućava im da se profesionalno posvete svom poslu – izvršavanju 
svojih jasno određenih poslova u okviru demokratski utvrđene bezbednosne 
politike. Shvatanje o “obostranoj” koristi od funkcionalnog nadzora osnova je za 
konstruktivan odnos “kontrolora” i “kontrolisanih”, a time i za uspeh cele zamisli 
parlamentarnog nadzora. Sve ovo, naravno, polazeći od pretpostavke da je temelj 
civilno-vojnih odnosa - supremaciju civilnih demokratskih vlasti, u datom društvu 
već pravilno postavljen.

Nekriminalizovanim, nekorumpiranim, politički neutralnim i stručnim 
oružanim snagama demokratska kontrola ne smeta - nasuprot. Davanjem jasnih 
smernica oslobađa ih odgovornosti za donošenje odluka za čije donošenje nisu 

osposobljene, niti pozvane. Parlamentarni nadzor ključan je za uspostavljanje 
i održavanje demokratskog legitimiteta oružanih snaga, koje su zbog nužnog 
načina i metoda rada „najnedemokratskiji“ elementi demokratskih uređenja. 
zaista, u demokratiji nema drugog razloga za postojanje oružanih snaga nego što 
je zaštita članova te demokratije i samih njenih osnova od ugrožavanja spolja i 
iznutra.

Parlamentarni nadzor ima granice. On niti treba niti može da se bavi svim 
slučajevima zloupotreba, finansijskih pronevera, prekoračenja ovlašćenja. Dobra 
unutrašnja kontrola je mnogo efikasnija za borbu protiv pojedinačnih vidova 
kršenja zakona. Bitno je da, kada pojedinačna kršenja zakona postanu težinom, 
obimom ili lošim primerom, ozbiljna pretnja funkcionisanju sistema bezbednosti, 
postoji jasan mehanizam koji internu kontrolu diže na viši nivo - nivo izvršne 
vlasti, parlamenta i/ili suda. 

Šta nije posao parlamenta

Parlament nije jedina institucija koja nadgleda sektor bezbednosti. Par-
lament nije, niti treba da bude inspekcija, unutrašnja kontrola, ili finansijska 
policija, parlament je institucija na vrhu kontrolne mreže državnih institucija i 
aktera civilnog društva. Pravilno uspostavljeni odnosi omogućiće parlamentu da 
prima informacije i koristi stručnost svih drugih kontrolnih mehanizama i svoju 
ulogu uskladi sa funkcijom parlamenta u društvu. Preuzimanjem ingerencija dru-
gih organa, parlament pokazuje nepoverenje u njih (naravno, nekada je baš to i 
cilj) i, rušeći im autoritet, onesposobljava ih za izvršenje svog zadatka, pri čemu 
nikada u potpunosti ne može odgovoriti zahtevima “preuzetog” posla.

REZIME

• Nadzorom nad oružanim snagama parlament nadzire izvršnu vlast, stara 
se o legitimnom, zakonitom i efikasnom obavljanju poslova bezbednosti 
i posreduje volju građana. 

• zbog značaja za opstanak demokratije i suptilnosti kojom prodire 
duboko u najdelikatnije odnose u državi i društvu, demokratska kontrola, 
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a posebno parlamentarni nadzor nad oružanim snagama merilo je 
ne samo uspeha reforme sektora bezbednosti, već i stepena razvoja i 
stabilnosti demokratije u datom društvu. 

• Svaka država, rukovođena specifičnostima istorijskog, kulturnog, 
pravnog i političkog nasleđa razvija svoj sistem, pri čemu postoje 
standardi kojima treba težiti. 

• Specijalizacija parlamentarnih odbora i razrađena budžetska kontrola su 
osnovni odgovori parlamenta na kompleksnost nadzora nad oružanim 
snagama. 

• Parlament može odgovoriti svom zadatku samo u saradnji sa ostalim 
oblicima kontrole.

• za uspešan parlamentarni nadzor nad oružanim snagama potrebna su 
ne samo snažna kontrolna ovlašćenja koja se uspešno primenjuju, već 
i kako Hans Born navodi „razuman stepen međusobnog uvažavanja“ 
između strana u odnosu nadzora. Takođe je potrebno i shvatanje o 
zajedničkoj odgovornosti za bezbednost nacije i jasno definisanim 
ulogama u tom procesu. 

Проф. др Богољуб Милосављевић
Правни факултет Универзитета УНИОН, Београд

УСТАВНОПРАВНИ СТАТУС ПОЛИЦИЈЕ И 
ДРУГИХ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ 

ПОСЛЕ ДОНОШЕЊА УСТАВА 2006. ГОДИНЕ

Циљ овог текста је да анализира главне уставне и законске одреднице 
о полицији и другим снагама безбедности, нарочито у контексту до сада 
предузетих и предстојећих реформских напора. 

Посебну актуелност теми даје, с једне стране, ново уставно уређење 
Србије, створено Уставом Републике Србије усвојеним 8. новембра 2006. 
године, којем треба да следи усклађивање законодавства у овој области. С 
тим у вези треба одмах уочити да законско уређење војске и одбране, као и 
система служби безбедности, има за Србију овог пута другачији карактер. 
Он се огледа у томе што Србија као самостална и независна држава сада, 
први пут после готово читавог века, уређује ову област целовито. Та је 
материја од 1918. године до Другог светског рата спадала у пуну надлежност 
заједничке југословенске државе, а од Другог светског рата до 2006. године 
у подељену надлежност Србије и федерације, односно државне заједнице, 
којој је Србија припадала. 

С друге стране и упоредо са таквим потребама, стоји потреба да се 
кроз ново законско уређење читавог сектора безбедности створи прикладан 
правни оквир за наставак започетих реформи. Општи смер тих реформи 
назначeн је на сасвим јасан начин већ у дефиницији државе Србије у првом 
члану новог Устава, изреком да је Република Србија држава која се заснива 
„на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, 
људским и мањинским правима и слободама и припадности европским 
принципима и вредностима“ (подвукао Б. М).

Излагање започиње анализом решења новог Устава Републике Србије, 
затим се наставља кратком анализом стања постојећег законског оквира и 
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указивањем на пожељне и потребне смерове његовог дограђивања, да би 
се у трећем делу учинио осврт на једно од питања која представљају саму 
срж сваке расправе о правном статусу апарата државне силе, а то је питање 
о томе колико правна решења у овој области могу и треба да одступају од 
општег правног режима. 

ОСНОВНА УСТАВНА РЕШЕЊА 

Нови Устав у одредбама које се односе на сектор безбедности углав-
ном уређује онај круг питања за који се може рећи да представља стандардну 
уставну материју. Тиме не желимо рећи, бар не одмах и пре анализе тих ре-
шења, да је реч о квалитативном скоку напред у поређењу са ранијим срп-
ским уставом. Само подвлачимо да је уставотворац обухватио та питања, а 
колико је то ваљано учинио видећемо из даљих напомена.

1. Устав коректно увршћује међу надлежности Републике Србије 
уређивање и обезбеђивање свих оних битних функција које чине основне 
садржаје широког појма безбедности. Поменимо овде уређивање и обезбе-
ђивање (1) суверености, независности, територијалне целовитости и без-
бедности државе; (2) одбране и безбедности државе и њених грађана; (3) 
мера за случај ванредног стања; (4) система преласка границе и контроле 
промета робе, услуга и путничког саобраћаја преко границе и; (5) режима и 
безбедности у свим врстама саобраћаја (члан 97. тач. 1, 4, 5. и 13. Устава). 

При том, као и претходни (Устав од 1990. године), нови Устав је остао 
веран централистичком концепту безбедности, тако да ни једно питање из 
ове области није пренето у надлежност аутономних покрајина и јединица 
локалне самоуправе, ако не рачунамо старање о заштити од елементарних и 
других непогода, које је утврђено као надлежност општина (члан 190. став 
1. тачка 6). То, наравно, не значи да законом поједина од питања из области 
безбедности не могу бити поверена територијалним јединицама.

2. Народна скупштина, као највише представничко тело и носилац 
уставотворне и законодавне власти у Републици, има међу својим над-
лежностима и три изричито утврђене надлежности у области која нас овде 
интересује. Она одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно ста-

ње, надзире рад служби безбедности и усваја стратегију одбране (члан 99. 
став 1. тач. 5, 6. и 9. Устава).

Другом од поменутих надлежности установљава се први пут код нас 
у самом Уставу институт парламентарног надзора служби безбедности. С 
тим у вези, приметно је да се на наведеном месту, као и у члану 3. став 
2. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије, израз „службе 
безбедности“ употребљава у множини, као и да парламентарни надзор није 
изреком проширен на читав сектор безбедности. Из овог другог запажања 
не произлази, међутим, да су писци Устава начинили пропуст и да због тога 
неће бити парламентарног надзора над војском и полицијом, већ да ће се и 
тај надзор остваривати, али као неспецификовани парламентарни надзор. 
Тачније, оствариваће се у оквирима предвиђеним Уставом за односе пар-
ламента према Влади и органима државне управе, тј. превасходно кроз од-
говорност Владе пред парламентом. Додатно, могуће је и пожељно да се 
законима о војсци и полицији утврде конкретнија овлашћења парламента за 
надзор над овим деловима апарата државне силе. 

3. Поред наведене три надлежности, законодавна власт Народне скуп-
штине eo ipso укључује и доношење закона у сектору безбедности. Устав 
изреком помиње само један закон из ове области – закон о војсци (члан 141. 
став 2). 

Од осталих закона у овој области помињу се у члану 3. став 2. Ус-
тавног закона за спровођење Устава још закони о одбрани и службама 
безбедности. Тај став наиме каже да ће изборе за председника Републике 
расписати председник Народне скупштине „до 31. децембра 2007. године, 
односно најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу последњег 
од закона којима се уређују положај и избори за председника Републике, 
одбрана и Војска Србије, спољни послови и службе безбедности“. 

Овај став је правно интересантан на више начина. Прво, повезивањем 
расписивања председничких избора са усклађивањем наведених закона не-
двосмислено је дат и релативно кратак рок за усклађивање тих закона са новим 
Уставом. То је свакако добро, нарочито с обзиром на претерано дуго трајање 
садашњег стања нормативне несређености, па и извесне хаотичности која 
влада у законодавству о војсци, одбрани и службама безбедности. Ту добру 
намеру, међутим, озбиљно квари наша осведочена навика да улудо губимо 
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време док га има напретек и да онда у временском теснацу завршавамо 
ствари на начин на који се тада једино и могу свршити. Доношење Устава је 
добар пример за то.

Друго, формулација из Уставног закона коју смо навели има, у погледу 
рока за одржавање председничких избора, а тиме и рока за усклађивање 
наведених закона, двоструки смисао, јер она утврђује два алтернативна и 
на различит начин одређена рока. Она утврђује најпре оптимални рок, који 
је законски одређен фиксно као 31. децембар 2007. године, али и могућност 
да тај рок буде краћи или дужи од тог рока. Управо ту могућност означава 
употреба израза „односно најкасније у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу последњег од закона којима се уређују...“. 

Треће, може се поставити питање зашто се међу наведеним законима 
које треба ускладити са Уставом пре расписивања председничких избора 
нашао и закон о службама безбедности? То, барем на први поглед, не мора 
бити јасно. Док се закон о положају и начину избора председника Републике 
очигледно указује као онај који мора бити усклађен пре расписивања избора, 
дотле је та очигледност мања али још увек видљива код закона о одбрани и 
Војсци и спољним пословима. У све ове три области председник Републике 
има уставна овлашћења и то може бити ratio на ком се темељи оправданост 
њиховог усклађивања пре председничких избора. За службе безбедности је 
тај аргумент најмање видљив и превасходно се може тражити у чињеници 
да сада постоје војне службе безбедности, као и да ће оне, можда у некој 
новој организационој форми, постојати и убудуће. С тим у вези се implicite 
намеће и питање о томе да ли ће и какве надлежности председник Републике 
имати у односу на наведене службе.

4. Уставно уређење Војске Србије је и формално и суштински највећа 
новина коју Устав доноси у овој области. Војска је тиме и у уставноправном 
смислу прешла из раније федералне и климаве државно-заједничке (СЦГ) у 
републичку надлежност. Њој је посвећен посебан поднаслов у делу Устава 
о уређењу државе, у оквиру кога су садржане укупно три кратке одредбе о 
Војсци (чл. 139. до 141.).

Првим од тих чланова утврђује се надлежност (задатак, односно улога) 
Војске, тако што се каже да она „брани земљу од оружаног угрожавања спо-

ља и извршава друге мисије и задатке, у складу са Уставом, законом и прин-
ципима међународног права који регулишу употребу силе“. Подсетимо се да 
је према члану 55. Уставне повеље државне заједнице Србије и Црне Горе 
задатак Војске био, барем теоријски гледано, одређен мање прецизно, па 
тиме и шире – као „одбрана Србије и Црне Горе“, без изричитог одређења да 
се ради о одбрани од оружаног угрожавања споља. 

Уз наведени и свакако основни задатак Војске, нови Устав у посебном 
члану (140.) уређује могућност употребе Војске ван граница Србије, тако 
што ту могућност изричито везује за претходну одлуку Народне скупштине. 
Подсетимо се да је о овом питању 2004. године донет Закон о учешћу профе-
сионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне заштите 
и запослених у органима управе Савета министара у мировним операцијама 
и другим активностима у иностранству, који би морао бити усклађен са 
Уставом. 

Но, има разлога да се још једном вратимо на члан 139. Устава, тачније 
на онај његов део у коме се каже да Војска, поред свог основног задатка 
(одбране земље од оружаног угрожавања споља), „извршава и друге мисије и 
задатке, у складу са Уставом, законом и принципима међународног права који 
регулишу употребу силе.“ Овог додатка није било у наведеном члану Уставне 
повеље. Правно гледано, он може да значи најпре то да је уставотворац овим 
додатком хтео да створи основу за оно што је потом обезбедио у члану 140, 
за могућност употребе Војске ван граница Србије. Ако је то била намера, 
онда се извесно ради о нечему што се у правнотехничком смислу може је-
дино назвати грешком, јер чему у два члана уређивати једну те исту ствар 
(тј. онда је све што се тиче употребе Војске ван граница требало уредити у 
једном члану). 

Друго могуће тумачење наведеног додатка ишло би за тим да Војска, 
поред свог основног задатка и употребе ван граница Србије, збиља може 
имати и неке „друге мисије и задатке“, које би онда имала извршавати у 
складу са Уставом, законом и принципима међународног права о употреби 
силе. Али, ако је то смисао те одредбе (у шта, због њене стилизације, нисам 
сигуран), стоји чињеница да нам Устав ускраћује одговор на питање које 
би то биле друге и другачије мисије и задаци Војске. Те „друге мисије и 
задатке“ имао би, онда, да одреди сасвим прецизно законодавац, обраћају се 
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стандардним упоредно-равним решењима тог питања за помоћ. У другим 
земљама се у задатке војске, и то у различитој мери и на различит начин, 
још укључују помоћ у несрећама и често контроверзна употреба војске за 
унутрашње безбедносне задатке, која се своди на оне случајеве у којима 
полицијске снаге нису довољне да одрже ред и који морају бити сасвим 
изузетни. Изван таквих задатака, који се морају регулисати законом, остаје 
тзв. социјална функција војске која није предмет законског регулисања 
(социјализација регрута, допринос њиховом образовању и други доприноси 
развоју друштва без уплитања у политику).

Трећи од чланова у овом делу Устава (члан 141.) посвећен је контроли 
над Војском и у његова два става стоји да је Војска под демократском и 
цивилном контролом (став 1), као и да се о Војсци доноси закон (став 2). 
Осим што се може приметити да је први наведени став по садржини једнак 
члану 54. Уставне повеље државне заједнице Србије и Црне Горе од 2003. 
године, евидентно је и то да није речено да се та контрола уређује посебним 
законом, па би се могло протумачити како закон о Војсци треба да садржи и 
одредбе о демократској и цивилној контроли над Војском.

Председник Републике, према члану 111. став 2. Устава, надлежан 
је да, у складу са законом, командује Војском и поставља, унапређује и 
разрешава официре Војске. Као и по одредбама Устава Републике Србије 
од 1990. године, председника Републике замењује председник Народне 
скупштине (када је председник Републике спречен да обавља дужност 
или му мандат престане пре истека времена на које је биран), с тим што то 
замењивање може трајати најдуже три месеца. О овлашћењима председника 
Републике биће говора још у тачки која је посвећена ванредном и ратном 
стању.

Овде остаје да још напоменемо то да у новом Уставу, за разлику од 
наших ранијих Устава, војна обавеза није подигнута на ранг уставне дуж-
ности грађана. Та ће дужност стога представљати само законску дужност. 

С тим у вези, Устав уређује и приговор савести (члан 45.), на тај на-
чин што у првом ставу тог члана каже да лице није дужно да, противно 
својој вери или убеђењима, испуњава војну или другу обавезу која укључује 
употребу оружја. Ставом 2. се утврђује да лице које се позове на приговор 
савести може бити позвано да испуни своју обавезу без обавезе да носи 

оружје, у складу са законом. Из овога следи да материја приговора савести 
мора бити регулисана законом.

5. За разлику од Војске која представља уставну категорију и служби 
безбедности које се не уређују у Уставу али се помињу као објекат парла-
ментарног надзора, полиција се не помиње у тексту Устава. Такав приступ 
није неуобичајен у упоредној уставности, мада се срећу устави који садрже 
одредбе о полицији. То што се полиција изричито не помиње не значи, међу-
тим, да се на њу, као уосталом и на Војску и службе безбедности, не односи 
онај посебни и нарочито важан склоп уставних норми о извршној власти, 
односно о државној управи и Влади и односима Владе са парламентом. 
На општи начин одређена је и функција полиције, у оквиру надлежности 
Републике у области безбедности. Уз то, на полицију се знатно више него 
на Војску и службе безбедности, односи читав онај велики део уставне ма-
терије о људским правима и слободама коме је посвећена готово једна тре-
ћина од укупног броја уставних одредаба. Поменимо само полицији добро 
познате норме о праву на личну слободу и безбедност, гаранције права 
лица лишених слободе, неповредивост стана и тајности писма и других 
средстава општења. Са тим и низом других права грађана полиција је у 
свакодневном сусрету и она мора да веома озбиљно проучи ове норме новог 
Устава и предано следи његову недвосмислену тежњу ка владавини права и 
поштовању људских права.

6. Остаје још да се осврнемо на норме Устава о ванредном и ратном 
стању, које су садржане у члановима 200. до 202, у делу Устава посвећеном 
уставности и законитости.

Ванредно стање проглашава Народна скупштина када јавна опасност 
угрожава опстанак државе или грађана, а одлука о ванредном стању важи 
најдуже 90 дана, уз могућност продужења за исто толико времена. Овде се, 
без већег напора, може приметити да су појмови „јавна опасност“ и „угрожа-
вање опстанка државе или грађана“ прилично неодређени појмови и да ће за-
конодавац морати да се позабави њиховим одређењем, као и да је период вре-
мена на који се може протегнути трајање ванредног стања прилично дуг.

Када прогласи ванредно стање, Народна скупштина може прописати 
мере којима се одступа од Уставом зајамчених људских и мањинских права. 
Одступања су допуштена само у обиму који је неопходан, а мере одступања 
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не могу да доведу до дискриминације грађана, нити се њима сме одступати 
од одређених права, побројаних у Уставу, као што су право на живот и друга 
права.

За случај да Народна скупштина није у могућности да се састане, 
ванредно стање могу прогласити председник Републике, председник На-
родне скупштине и председник Владе, а мере одступања може тада уредбом 
прописати Влада уз супотпис председника Републике. Одлуку о проглашењу 
ванредног стања и уредбу о мерама одступања потврђује Народна скупштина 
у року од 48 сати, односно чим буде у могућности да се састане.

Иста правила у начелу важе и за ратно стање: проглашава га Народна 
скупштина, а када она није у могућности да се састане – председници Репу-
блике, Народне скупштине и Владе. Једину разлику представља то што мере 
одступања од Уставом зајемчених људских и мањинских права у случају 
ратног стања заједнички утврђују сва три председника.

Осим чињенице да је одредбама новог Устава измењена, односно су-
жена ранија надлежност председника Републике у ванредном стању, пажњу 
стручњака за уставно право привукло је и то што је председник Народне 
скупштине стављен у раван са председницима Владе и Републике, упркос 
томе што се он, по слову Устава, не указује као носилац неке функције која 
би опстојавала мимо функција Народне скупштине. 

ПОСТОЈЕЋИ ЗАКОНСКИ ОКВИР И ЊЕГОВА ДОГРАДЊА

Опште стање постојећег законског оквира у сектору безбедности већ 
смо оцртали рекавши да је то стање обележено претерано дугим трајањем 
једне опште несређености, па и хаотичности, која влада у законодавству 
о војсци и одбрани и службама безбедности. Има, наравно, читав низ оз-
биљних разлога којима се наведено стање може правдати, почев од оних из 
времена насилног растурања Југославије, па до оних који су скоријег датума. 
Све и да је хтела, Србија није могла сама да ваљаним законима уреди војску 
и одбрану, као и оне од служби безбедности које су постојале на нивоу СРЈ 
и потоње кратковечне државне заједнице Србије и Црне Горе. На другој 
страни, не може се избећи питање због чега њена влада није била за све 

то време активнија на овом пољу или шта је, на пример, спречавало одла-
зећу владу премијера Коштунице, која се иначе превише често и нападно 
позивала на легалитет, да одмах по престанку државне заједнице предузме 
хитне мере којима би се министарства одбране и спољних послова правно 
ваљаним начином инкорпорирала у структуру републичких органа и правни 
поредак Србије.

1. Постојећи закони о војсци и одбрани датирају из прве половине 
деведесетих година прошлог века, а прави њихов проблем је тај што се 
они не удаљавају од старе матрице размишљања о великој народној војсци 
и општенародној одбрани, тих горком збиљом демантованих, али у гла-
вама војног врха тог времена још љубоморно чуваних заостатака старог 
социјалистичког поретка. У Милошевићево доба су ти закони крпљени и по-
прављани, али се у њихову суштину није дирало. Било је, додуше, покушаја 
да се у време постојања државне заједнице Србије и Црне Горе ови закони 
замене потпуно новим, али ти покушаји нису успели да изазову одговарајуће 
интересовање тадашњег законодавца, нарочито његовог црногорског дела. 
Руку на срце, нацрти које је тада припремило Министарство одбране били 
су, и у концепцијском и у правнотехничком смислу, исувише удаљени од 
очекиваног квалитета, па као такви и нису заслуживали да им буде покло-
њено „одговарајуће интересовање законодавца“. И у тим текстовима је било 
превише лењости духа и наслага прохујалих времена, а премало иновација 
и испољеног осећаја за промењене безбедносне прилике и реформске 
изазове.

Осим два наведена закона и питања која они уређују, према анали-
зама које смо радили у Центру за цивилно-војне односе, потребно је по-
себно уредити материју цивилне и демократске контроле над војском, 
начин утврђивања и поступања са тајним подацима од значаја за одбрану 
земље, као и начин остваривања приговора савести и вршења цивилне служ-
бе (испуњавања друге обавезе без обавезе ношења оружја). Тај списак не-
уређених питања, при том, не претендује на потпуност, већ издваја она од 
тих питања која је овај центар сматрао горућим. 

Наравно, закони о војсци и одбрани су тек први и далеко мањи ешалон 
у ономе што се уобичајено означава великом и разуђеном облашћу војног 
права. Далеко већи део те области заузима обимно подзаконодавство, које 
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следи још обимнија интерна регулатива. По усклађивању закона са Уставом, 
читаво то подзаконодавство и регулативу треба усагласити за законима. 
Упркос мојој вери у ефикасност војне организације, претпостављам да и ту 
важи оно што је једним истраживањем сличних прописа унутар полиције 
пре само коју годину установљено, а то је, да се послужимо изразом једног 
професора права, „теорија правног хаоса“ у својој пуној практичној и бук-
валној примени. Нађени су прописи и упутства у којима се из све снаге 
позивало на одбрану социјалистичког система, који нису усклађивани по 10 
и 20 година, па и прописи који су формално на снази, али на које су, на сву 
срећу, сви заборавили. 

С тим у вези, није згорег подсетити се једног изазова који је правницима 
својевремено упутила влада Маргарет Тачер – захтева за дерегулацијом. Она 
је тиме желела да ослободи економију од административних стега државе. У 
нашем случају, како ми се чини, треба најпре ослободити административне 
организације (а војска је таква организација, и то par excellence) од соп-
ствених стега. Овим никако не мислим да је наша администрација ваљано 
стегнута, напротив, она тек треба да научи да буде везана оним што уистину 
јесте владавина права; али, мислим да је наша администрација, нарочито 
војска, стегнута многим, до крајности бесмисленим сопственим прописима. 
Овде ми изгледа згодно да цитирам једног америчког аутора, Дејвида Озбор-
на, који је написао следеће речи: „Расипање у нашој управи? То су служ-
беници, људи који вредно раде на задацима на којима не вреди радити, 
поштују прописе које никад није требало написати, испуњавају формуларе 
које никад није требало штампати.“ 

2. Када је реч о службама безбедности, стање је утолико боље што 
постоје два релативно новија закона: Закон о службама безбедности СРЈ и 
Закон о Безбедносно-информативној агенцији, оба из 2002. године. Њихово 
усклађивања са Уставом и реформским циљевима, тачније са оним што 
можемо означити достигнућима демократских земаља у овој области, не би 
требало да представља толико велики проблем. 

Ипак, ту предстоји решавање једног претходног питања, а то је питање 
о томе колико и каквих служби је Србији потребно и са каквим надлежностима 
оне треба да убудуће делују. С тим у вези, могу да изнесем своје мишљење, 
које сам о овом питању већ раније изнео на Међународној конференцији о 
реформи сектора безбедности у Србији, одржаној од 29. до 31. октобра 2006. 

године у Београду, у организацији Центра за цивилно-војне односе. Дакле, 
мишљења сам да постојање две војне службе безбедности није у пракси 
дало добре резултате и да би било рационалније да те послове убудуће 
обавља само једна војна служба безбедности, вероватно са обавештајним и 
контраобавештаjним деловима. И две службе безбедности у Министарству 
спољних послова, мада са јасније подељеним улогама него у случају оних 
у Министарству одбране, чине се као организационо расипништво, а пра-
во питање је да ли су те две службе уопште службе безбедности у тради-
ционалном смислу. Ако међу њиховим садашњим задацима и има тради-
ционалних обавештајно-безбедносних задатака, те би задатке било могуће 
уклопити у делокруг садашње Безбедносно-информативне агенције, као 
јединствене цивилне службе. 

После таквих одлука чини ми се да неће бити нарочито тешко законом 
уредити статус и надлежности служби, као и питања координације њиховог 
рада и контроле над њиховим радом.

3. Област полиције је у овом моменту најбоље законски уређена, ба-
рем када је реч о матичном полицијском закону. Али, ту предстоји велики 
посао усклађивања читавог низа закона из домена полицијског права или, 
како се још каже, из области унутрашњих послова са новим Уставом (закони 
о јавном реду и миру, оружју, граници и други).

Но, вратимо се Закону о полицији од новембра 2005. године, који је до-
нет после неких пет година одуговлачења. Осим недопустиво дугог чекања 
на његово доношење, овај закон прати још један моменат који заслужује да 
буде истакнут. Тај моменат је овај: иако Министарство унутрашњих послова 
никада то није званично признало, овај закон је de facto резултат заједничких 
напора стручњака из тог министарства и стручњака из цивилног сектора, 
као и стручне подршке ОЕБС-а. Ову тврдњу могу лако доказати поређењем 
текста модела закона о полицији који је израђен у невладиној организацији 
Лига експерата са текстом усвојеног закона, а то може проверити и свако ко 
је заинтересован.

Међу добре стране Закона о полицији могу се уврстити прецизније 
уређивање средстава принуде и услова и правила за употребу тих средстава, 
уређивање механизма унутрашње контроле и процедуре за решавање при-
тужби на рад полиције, позитивно одређење према праву на штрајк и 
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професионално организовање припадника полиције, увођење нових елеме-
ната у организацију полиције, укидање полицијске резерве, делимично уки-
дање чинова у полицији и увођење звања уместо чинова, као и позивање на 
одређена начела и стандарде као вредности којих се полиција придржава у 
свом раду.

Закону се могу упутити и бројне, ситније или крупније примедбе, 
које не бих овом приликом износио. О њима сам иначе детаљно писао у 
предговору Закону о полицији, објављеном прошле године (видети попис 
литературе). Ти недостатци се у његовом будућем дотеривању могу лако 
отклонити, али генерално се ради о тексту који је донео једно потпуније и 
за владавину права поузданије правно уређење полиције. Као такав, закон је 
велики корак напред у односу на ранији Закон о унутрашњим пословима.

4. У овом делу поменуо бих још један крупан недостатак у нашем 
правном систему – непостојање закона о приватном сектору безбедности. 
Упркос све већем броју људи у том сектору, који природно прати захтеве 
тржишта за све већим и значајнијим обимом услуга тог сектора, као и све 
евидентнијим могућостима за настајање проблема, надлежно министарство 
и влада ово питање нису успели да уврсте у свој дневни ред. Да само 
напоменем то да је у једној студији, која је рађена под окриљем УНДП и која 
се бави анализом у сектору безбедности у нашем региону, читав проблем 
сведен на једно кратко, али проблемски и мудро постављено питање, које 
гласи: да ли је приватни безбедносни сектор фактор сигурности или извор 
несигурности?

И на овом пољу је невладин сектор испредњачио. Постоје модели 
закона о приватном сектору безбедности које су израдили Центар за 
цивилно-војне односе, Лига експерата и удружења детектива и фирми за 
обезбеђење лица и имовине.

ПОСЕБАН И ОПШТИ ПРАВНИ РЕЖИМ 
(LEX SPECIALIS VERSUS LEGI GENERALI)

Припадници апарата државне силе и њихова министарства здушно 
подржавају тежњу да се и правно, а наравно превасходно по платама и 

статусу, сасвим одвоје од остале управе и да себи изграде сопствени правни 
режим. Та је тежња вероватно стара колико и сам апарат државне силе, јер 
од када је писаног права постоје и посебне норме које творе један нарочити 
правни корпус, који овде можемо условно и не сасвим прецизно означити 
једном врстом, још увек теоријски неизграђеног, права безбедности. 

Међутим, апарат државне силе је организационо и функционално сас-
тавни део државне управе, а ова чини део извршне власти. За читаву држав-
ну управу важи јединствени управноправни режим, који у општим цртама 
одређује Устав, а у детаљима законодавство о управи. Сматра се допуштеним 
и нужним да од тог режима делимично одступа уређење у оним управним 
областима у којима је природа делатности другачија, као што је то случај са 
порезима, царином, војском, полицијом или имовинско-правним пословима, 
на пример. На тај начин се долази до једног општег правног режима који 
вреди за читаву управу и низа посебних правних режима за поједине обла-
сти управе; први припадају општем а други посебном управном праву. Под-
разумева се да однос између посебног и општег претпоставља системску 
уклопљеност, јер ако то није случај долази до испадања делова из система 
и његовог урушавања. 

Из угла правника, посебан правни режим гради се путем посебних 
или специјалних закона (lex specialis), на тај начин што се чине другачија за-
конска наређења која одступају од општег законског режима, тј. оног успос-
тављеног општијим законима (legi generali). Када је то случај, онда важе 
правила специјалног закона, јер она имају првенство у примени, односно 
дерогирају правила општег закона (lex specialis derogat legi generali). На 
пример, Закон о полицији представља lex specialis у односу на опште за-
конодавство о државној управи (које, поред других закона, првенствено 
чине Закон о државној управи, Закон о државним службеницима и Закон о 
платама државних службеника). То опште законодавство долази у категорију 
lex generalisа.

Да ствар буде интересантнија, када неке службе, на пример у полицији, 
имају још посебније правно уређење (сузбијање организованог криминала 
или тероризма, на пример), онда долазимо до новог степена посебности, 
до нечега што се, условно, може назвати lex specialisimus. Онда се најпре 
примењује тај посебнији, па онај посебан и на крају општи режим. Та се 
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ствар у новије време, делом и због објективних потреба, све више подржава 
и доводи не само до правог разбијања платног система и хијерархијских 
правила о организацији и раду у полицији, већ и до неких других, за друш-
тво и правни систем озбиљнијих последица, као што су, рецимо, оне мар-
киране поводом америчког Патриотског закона, али предлажем да то за сада 
оставимо по страни, јер на овој тачки обично и пажљиви слушаоци права 
престају да ме прате. 

Оно што овде желим да посебно истакнем и бар делимично размотрим 
јесте тенденција да се за апарат државне силе уобличи један потпуно 
другачији правни режим, такав који и онда када то није оправдано одступа од 
општег управног режима. Тиме се нарушава однос између делова и целине 
у корист првих, па оно што треба да буде изузетно постаје редовно, једино 
и самодовољно, а тиме и непрепознатљиво у контексту целине. У крајњој 
консеквенци, ова тенденција може довести до нарушавања релација и ли-
нија одговорности у систему поделе власти, до креирања једног подручја де-
латности државе које се не може уметнути у традиционално поље управне 
власти. 

Политиколошки је веома привлачно питање откуда потиче наведена 
тежња? На почетку овог дела излагања је речено да припадници апарата 
државне силе и њихова министарства здушно подржавају ову тежњу, што 
се лако може разумети, јер свака професија и нарочито бирократска струк-
тура јесте носилац сличних тежњи. Међутим, ако оставимо по страни 
случај оног типа полицијске државе у којој се влада једино ослонцем на 
полицију и службе безбедности и случај војне диктатуре, погрешно би било 
закључити да су моћ и еснафски интереси припадника апарата државне силе 
одлучујући фактор у настанку посебног правног корпуса о коме говоримо. 
Извесно је да у настанку тог правног корпуса кључну улогу игра интерес 
саме државе, а тек потом еснафски интереси припадника апарата државне 
силе. То је довољно јасно и без даљег аргументовања. 

Чини ми се, даље, основаном тврдња да су у формирању овог кор-
пуса, грубо посматрано, испољене две тенденције, од којих се једна може 
сматрати карактеристиком права оних земаља које истински држе до вла-
давине права, а друга оних земаља којима је безбедност режима важнија 
од владавине права. У овој другој групи земаља могу се наћи различити 
типови ауторитарних режима, међу њима и комунистички режими. 

Проблем правне посебности снага безбедности, односно апарата 
државне силе, има и један шири, традиционалистички контекст. Он се нај-
боље види у оној разлици која се јасно истиче приликом поређења начина 
на који је правно уређен поменути апарат, па и читава државна управа, у 
европском континенталном праву, на једној, и англосаксонском праву, на 
другој страни. О томе сам иначе већ писао у Науци о полицији пре десетак 
година, стављајући у центар разматрања полицију. Најкраће, ствар се огледа 
у следећем: полиција у европском континенталном праву се указује као „по-
лиција владара“, док је она у англосаксонском праву „полиција народа“. 
Следствено томе, у првом правном систему има више посебности (lex spe
cialisа) у уређивању апарата државне силе, а у другом се тежи да се тај 
апарат, колико је и кад год је то могуће, подведе под општи правни режим 
(lex generalis), тачније да што мање одступа од општег права (common law) 
и да за њега, опет колико је и кад год је то могуће, важи оно што и за лица 
приватног права. У томе је, напомињем то само успутно, корен једне од 
тешко отклоњивих препрека бољем разумевању између британских и наших 
полицијских стручњака, чији сам сведок био у раду на реформи полиције 
током неколико протеклих година.

Овим ставом коначно долазим до могућности да понешто закључим 
и оправдам уношење овог питања у завршни део овог текста, који, морам то 
признати, све више подсећа на једну малу расправу.

Наиме, тврдим да је један од кључних проблема у нашем наслеђеном 
законодавству у области безбедности управо тај, за већину нас, тешко пре-
познатљиви слој наслага из претходна два ауторитарна режима, по коме је, 
ради заштите тих режима, апарату државне силе био придат један изузетан 
правни статус, какав више не може да му припада у друштву које се окреће 
владавини права као свом идеалу. Они који раде у апарату државне силе 
треба да схвате да сврха тог посебног правног статуса, односно изузетног 
правног режима, није била осмишљена у њихову корист или у корист гра-
ђана и друштва. Једини бенефицијари тог изузетног режима били су посед-
ници политичке моћи, а никако службеници у апарату државне силе, гра-
ђани или друштво.

Ново законодавство о војсци, полицији и службама безбедности мора 
своје узоре превасходно тражити у законодавству демократских земаља и 
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бити што је више могуће уклопљено у општи правни режим управе. Из 
његових одредаба мора произлазити да су војници и полицајци грађани у 
униформи, а њихова овлашћења и правила за поступање, као и овлашћења 
и правила за поступање припадника служби безбедности, морају бити јасно 
и правно прецизно дефинисана, онако како то захтевају владавина права 
и људска права. Коначно, потпуније уклапање законодавства о војсци, 
полицији и службама безбедности у управно законодавство обезбеђује 
сигурнији оквир за примену начела законитости у раду и других начела на 
којима се темељи модерно управно право, а која су настала као резултат 
дуге и тешке борбе за правну државу. Речју, са посебностима и одступањима 
од општег управног режима не сме се претеривати и оправдано је да оне 
постоје само када је то доиста нужно. 

Овоме се може приговорити да нови безбедносни изазови, претње и 
ризици, као што су тероризам и организовани криминал, постављају пред 
снаге безбедности и право о тим снагама управо супротне захтеве, да траже 
нова и шира овлашћења за њихову акцију којих нема у традиционалном 
корпусу овлашћења снага безбедности. Са тим се начелно слажем, али же-
лим да истакнем да је ту реч о једној прастарој дилеми, а не о нечему што 
је ново и што савремена друштва тек треба да реше. То је стара дилема о 
реду и слободи, о сфери власти и сфери слободе. Она се данас не може ре-
шавати независно од општих оквира либералног конституционализма, нити 
од утврђених принципа владавине права и људских права, већ само у њи-
ховом склопу. 
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Доц. др Младен Бајагић
Предавач, Криминалистичко-полицијска академија

РЕФОРМА ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНОГ 
СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

(цивилни сектор)134

ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНОГ СИСТЕМА

Процес демократских промена у Републици Србији започео је 2000. го-
дине, још у време СР Југославије, а настављен је и током постојања државне 
заједнице Србија и Црна Гора (СЦГ). Реформа се тицала свих друштвених 
области, посебно државне управе и њених установа и институција. Након 
референдума 21. маја 2006. године, којим је Црна Гора иступила из државне 
заједнице, стекли су се услови да Република Србија самостално настави 
процес организације сопственог националног обавештајно-безбедносног 
система. 

У оквиру укупних реформских активности, Република Србија је има-
ла обавезу да прилагоди и хармонизује правни, политички и привредни 
амбијент, да би се процес прикључења најзначајнијим европским интегра-
цијама и институцијама (PfP, NaTO, EU) успешно наставио. Најзначајнији 
задаци реформе сектора безбедности, односно система националне без-
бедности, су били: дефинисање националних интереса; рад на изради и 
усвајању стратегије националне безбедности и стратегије и доктрине од-
бране; реформа постојећих обавештајних, контраобавештајних и других 
служби безбедности; и усвајање нових закона о деловању и организацији 
обавештајно-безбедносног система. Претходно, још у периоду 2001-2005. 
године Влада Републике Србије реорганизовала је Министарство уну-
трашњих послова (МУП).235 
341 Закон о полицији, Службени гласник РС, бр.101/2005.
352 Закон о Безбедносноинформативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/2002, 
19.07.2002. године.
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Најзначајнији резултат реформе МУП-а је трансформација постојећег 
Ресора државне безбедности (РДБ) у нову обавештајно-безбедносну уста-
нову. Према првим предлозима, нова служба наследница РДБ је виђена 
као самостална, аутономно-централна специјализована агенција Владе Ре-
публике Србије, темељно измењеног делокруга рада и надлежности, при-
лагођених савременим безбедносним трендовима и потребама Републике 
Србије. У јуну 2002. године Влада Републике Србије је усвојила Предлог 
закона о оснивању Безбедносно-информативне агенције Републике Србије, 
а Народна скупштина Републике Србије, на основу члана 72. став 1/3 и 1/11. 
Устава Републике Србије, изгласала је Закон о Безбедносноинформативној 
агенцији Републике Србије, који је ступио на снагу 27. јула 2002. године.

Распадом државне заједнице, Република Србија је, као чланица сук-
цесор, наследила већи део система безбедности бивше државе. Пре свега, 
то се односи на обавештајно-безбедносне установе које су функционисале 
на основу Закона о службама безбедности СРЈ, који је усвојен 20. јуна 
2002. године. Према том закону, обавештајно-безбедносни систем чиниле су 
следеће установе: 

1. у оквиру Савезне владе: 
• Војна служба безбедности, и 
• Војна обавештајна служба; и

2. у оквиру савезног министарства надлежног за иностране послове:
• Служба за истраживање и документацију (СИД), и 
• Служба безбедности. 

Током 2004. године војне службе безбедности су преименоване у Војну 
безбедносну агенцију (ВБА) и Војно обавештајну агенцију (ВОА), извршне 
установе Обавештајно-безбедносног сектора Министарства одбране држав-
не заједнице. Према истом закону, обавештајно-безбедносни систем у нај-
ширем смислу чинили су:

1. Скупштина Србије и Црне Горе, надлежна за законодавну активност 
у области националне безбедности и законско дефинисање положаја, 
делокруга рада и организације обавештајних и безбедносних служби 
државне заједнице;

2. Одбор за безбедност и одбрану Скупштине Србије и Црне Горе 
– тело задужено за контролу законитости рада обавештајно-без-
бедносних установа државне заједнице;

3. Врховни савет одбране Србије и Црне Горе;

4. Савет министара, под чијом надлежношћу, односно у оквиру мини-
старстава одбране и спољних послова, делују следеће обавештајно-
безбедносне установе: (а) Војна безбедносна агенција (ВБА), (б) 
Војна обавештајна агенција (ВОА), (в) Служба за истраживање и до-
кументацију (СИД), и (г) Служба безбедности;

5. Народна скупштина Републике Србије и Скупштина Црне Горе, на-
длежне за законодавну активност у области националне безбедности 
и оснивање обавештајно-безбедносних служби на сопственој терито-
рији и контролу рада тих служби;

6. Одбор за безбедност и одбрану Народне скупштине Републике 
Србије, задужен за надзор рада Безбедносно-информативне агенције 
Републике Србије (БИА и друга питања од значаја за националну 
безбедност Србије;

7. Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе, надлежне за 
руковођење, координацију и надзор рада републичких обавештајно-
безбедносних служби;

8. Безбедносно-информативна агенција Републике Србије (БИА);

9. Агенција за националну безбједност Републике Црне Горе (АНБ); и

10. Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Републике 
Црне Горе.
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ЦИВИЛНА КОНТРОЛА И НАДЗОР 
ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИХ УСТАНОВА 

Законодавну контролу и надзор обавештајних, контраобавештајних 
и других безбедносних установа у државној заједници Србија и Црна Гора 
вршили су: Скупштина државне заједнице Србија и Црна Гора; Одбор за без
бедност и одбрану Скупштине ДЗ СЦГ; и Комисија за контролу рада служ
би безбедности, основана Законом о службама безбедности СРЈ (ДЗ СЦГ).

Скупштина државне заједнице је вршила законодавну, финансијску 
(усвајање буџета) и контролно-надзорну функцију.  У вршењу ових дужнос-
ти, Скупштини је помагао Одбор за безбедност и одбрану, стручно тело, 
задужено за припрему расправа и непосредну контролу рада служби безбед-
ности. 

Непосредну контролу рада служби безбедности вршила је Комисија 
за контролу рада служби безбедности која је имала осам чланова из редова 
посланика. Поред сталних чланова, у раду Комисије било је предвиђено 
учешће по позиву руководилаца обавештајних служби и генералног 
инспектора, као и стручњака из појединих области. Према Члану 49. Закона, 
Комисија је била надлежна да: 

1. контролише уставност и законитост рада Служби;

2. контролише усклађеност рада Служби са политиком и стратегијом 
националне безбедности;

3. контролише поштовање људских права и слобода у раду Служби;

4. контролише поштовање политичке, идеолошке и интересне неутрал-
ности у раду Служби;

5. прати и контролише примену посебних средстава и метода за тајно 
прикупљање података којима се привремено ограничавају Уставом и 
законом утврђена људска права и слободе;

6. контролише законитост трошења буџетских и других средстава за 
рад Служби;

7. разматра и усваја извештаје о раду Служби;

8. разматра извештај Генералног инспектора;

9. разматра предлоге закона, других прописа и општих аката из области 
надлежности Служби;

10. покреће иницијативе и подноси предлоге закона из области надлеж-
ности Служби;

11. разматра приговор на одлуку руководиоца Службе из члана 34. став 
5. овог закона;

12. разматра приговор припадника Службе из члана 43. овог закона; 

13. разматра предлоге, петиције и представке које су упућене Савезној 
скупштини у вези са радом Службе, предлаже Савезној скупштини 
мере за решавање питања садржаних у предлозима, петицијама и 
представкама и о томе обавештава подносиоце:

14. утврђује чињенице и узима изјаве од припадника Служби у случаје-
вима уочених незаконитости или неправилности у раду Служби и 
њихових припадника и о томе доноси закључке;

15. извештава Савезну скупштину о својим закључцима и предлозима; и

16. доноси пословник о свом раду.

Поред ових овлашћења, Комисија је могла захтети од Савета мини-
стара, односно министара одбране и спољних послова извештај о раду 
служби безбедности које делују у оквиру ових министарстава. Такође, ру-
ководиоци служби безбедности били су дужни да поднесу извештај о раду 
служби Комисији најмање једном у току редовног заседања Скупштине. 
Комисија је имала обавезу да о свом раду подноси извештај Скупштини 
државне заједнице једном годишње.336

363 Закон о службама безбедности СРЈ, vII Демократска цивилна контрола, Члан 47, 
Службени лист СРЈ, Год. XI, Број 37, 3. јул 2002. године.
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За контролу и надзор рада служби безбедности од стране извршне 
власти био је надлежан Савет министара, непосредно и преко Генералног 
инспектора, који је био предвиђен да врши унутрашњу контролу рада 
служби безбедности.437 Генерални инспектор је био одговоран Савету ми-
нистара, а извештаје о спроведеној контроли требало је да подноси најмање 
једном годишње Комисији за контролу рада служби безбедности државне 
заједнице. Поред ових механизама контроле и законитости рада служби без-
бедности, Закон о службама безбедности је предвидео и права која имају 
грађани у односу на предузете радње служби безбедности. У том смислу, 
грађани су могли поднети уставну жалбу Суду државне заједнице, или се 
представкама обратити Комисији за контролу служби безбедности.

На нивоу државне заједнице Србија и Црна Гора функционисао је и 
Врховни савет одбране, главно координационо и руководеће тело задужено 
за безбедност и одбрану државне заједнице и њених чланица. Врховни са-
вет, у својству Врховног команданта, командовао је Војском Србије и Црне 
Горе и одлучивао о њеној употреби. Чланови Врховног савета били су пред-
седници државне заједнице и држава чланица. 

Раздруживањем државне заједнице, све ингеренције заједничких 
институција су угашене и пренете на ниво Скупштине Републике Србије, 
односно на њену Владу.

ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ УСТАНОВЕ
МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

СЛУЖБА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ (СИД)

Служба за истраживање и документацију Министарства спољних 
послова (СИД), представља ресорну спољну обавештајну службу. Настав-
љајући своју вишедеценијску традицију постојања, СИД је задужен за при-
купљање, анализирање, процењивање и достављање података политичке, еко-
номске и безбедносне природе који се односе на стране државе, међународне 
организације, групе и појединце, а који су од значаја за процес утврђивања 
и вођења спољне политике. То се посебно односи на податке који указују на 
374 Исто, Члан 56.

намере, активности, прикривене планове и тајна деловања која су усмерена 
на угрожавање заштите уставног уређења, безбедности, суверенитета и тери-
торијалног интегритета СЦГ и других државних интереса СЦГ. На основу 
члана 13. Закона о службама безбедности, СИД је овлашћен да:

1. прикупља, проверава, обрађује, сређује, процењује и штити обавеш-
тајнa сазнања из своје надлежности од неовлашћеног откривања, 
давања, мењања, коришћења, губитка или уништавања;

2. прикупља податке о активностима у вези са међународним терориз-
мом; и

3. доставља информације и извештаје о свом раду.

Према Закону о службама безбедности, СИД је дефинисан као специ-
јализована спољна обавештајна служба која је овлашћена да у свом раду 
примењује све савремене обавештајне методе и средства, осим оних које 
се односе на учешће припадника службе у преткривичном поступку, што 
је условљено самом природом деловања и интересовањем службе. У том 
смислу се може закључити да СИД нема право примене овлашћења органа 
унутрашњих послова, и да њени припадници немају овлашћење да носе и 
користе ватрено оружје и друга средства принуде.

За свој рад СИД је био непосредно одговоран Савету министара, 
односно ресорном министарству. Контролу рада СИД-а врше Скупштина 
СЦГ, Одбор за безбедност и одбрану Скупштине СЦГ, председник СЦГ, 
министар спољних послова, Комисија за контролу рада служби безбедности, 
као и надлежни судови и јавност.

Службом руководи руководилац, коме помаже његов заменик. Имено-
вање и разрешење руководиоца и његовог заменика се врши на исти начин 
као и у случају других служби безбедности државне заједнице, односно у 
складу са одредбама Закона о службама безбедности. Руководилац СИД-а 
је овлашћен да, начелно и у складу са Законом, врши исте послове као и 
руководиоци ВБА, ВОА и Службе безбедности.

Припадници СИД имају исти положај, права, дужности и одговор-
ности као и запослени у министарству спољних послова.
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Služba bezbednosti

Служба безбедности је ресорна служба безбедности, задужена за 
превентивну безбедносну, противприслушну и контраобавештајну заштиту 
запослених и објеката у Министарству спољних послова, и запослених и 
објеката дипломатско-конзуларних представништава и мисија Републике 
Србије у иностранству. У складу са чланом 15. Закона о службама 
безбедности, Служба безбедности је надлежна да: 

1. врши безбедносне провере лица за пријем на рад и распоређивање на 
одређене послове и функције у Министарству спољних послова Репу-
блике Србије;

2. обезбеђује и штити запослене, као и објекте Министарства спољних 
послова од противправних радњи и претњи;

3. прикупља податке и израђује анализе о безбедности запослених, као 
и објеката дипломатско-конзуларних представништава и мисија у 
иностранству и Министарства спољних послова у земљи; и

4. доставља информације и извештаје о свом раду.

За Службу безбедности, као и за ВОА и ВБА, важе иста правила 
када се ради о контроли њеног рада, избору и разрешењу руководилаца и 
њиховим овлашћењима, и овлашћењима за примену одређених метода и 
средстава, све у складу са Законом о службама безбедности. Овлашћења 
припадника Службе безбедности која се тичу примене агентурног метода, 
тајног прислушкивања, прикупљања обавештења од грађана, као и права 
на ношење и примену ватреног оружја и других средстава принуде, у це-
лости су иста као и за ВОА и ВБА. Припадници Службе безбедности, као 
и припадници ВОА и ВБА, поседују службену легитимацију ради вршења 
својих овлашћења у земљи. 

За све службе безбедности државне заједнице, а тиме и за Службу 
безбедности Министарства спољних послова, Закон утврђује обавезу да 
успостављају и воде регистре и збирке личних и других података, као и 
документе о тим подацима, који представљају државну, службену или вој-
ну тајну. Такође, Закон предвиђа и да све службе безбедности државне 

заједнице имају право да, када то захтевају обавештајно-безбедносни раз-
лози и у складу са законом и подзаконским актима, оснивају посебне орга-
низације са статусом правног лица и уреде њихов рад на начин који их не 
доводи у везу са службама. 

Република Србија, као сукцесор бивше државне заједнице, преузима 
на нивоу Владе ово министарство са обавештајним и безбедносним инсти-
туцијама на исти начин као што је предвиђено и за Министарство одбране.

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (БИА)

Према Закону, БИА је аутономно-централна обавештајно-безбедносна 
установа, непосредно подређена Влади Републике Србије, која за свој рад 
одговора Народној скупштини и Влади Републике Србије (члан 17). БИА 
се у свом раду придржава начелних ставова и смерница Владе Републике 
Србије који се односе на безбедносно-обавештајну политику Републике 
Србије. Припадници БИА немају право да се активно ангажују у поли-
тичким странкама, и немају право синдикалног организовања (члан 20 и 
21). Законом је дефинисан следећи делокруг рада БИА, односно служба је 
надлежна да обавља следеће задатке и послове:

1.  да врши заштиту безбедности Републике Србије, открива и спречава 
све делатности усмерене на подривање или рушење Уставом утврђе-
ног поретка Републике Србије;

2. да истражује, прикупља, обрађује и процењује безбедносно-обавеш-
тајне податке и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и 
информише надлежне органе о тим подацима, и

3. обавља друге послове одређене законом.

Према информацијама са званичне интернет презентације Агенције, 
делокруг рада БИА подразумева:

• контраобавештајне послове, односно прикупљање, анализирање, 
обраду и оцењивање података о деловању страних обавештајних 
служби и појединих лица, група и организација на територији 
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Републике Србије усмерених против безбедности Републике 
Србије; 

• обавештајне послове, односно деловање у иностранству и земљи 
у циљу прикупљања, анализирања, обраде и оцене података 
политичке, економске, безбедносне и војне природе, који се 
односе на стране државе, политичке, војне и економске савезе и 
организације, које указују на намере и могућности тајног деловања 
усмереног на угрожавање безбедности Републике Србије; и 

• друге послове безбедности: сузбијање делатности усмерених на 
вршење организованог криминала, кривичних дела са елементима 
иностраног, унутрашњег и међународног тероризма, као и најтежих 
облика кривичних дела против човечности и међународног права и 
против Уставом утврђеног поретка.538 

У циљу обављања послова и задатака из своје надлежности, БИА ко-
ристи одговарајуће оперативне методе, мере и радње, као и оперативно-тех-
ничка средства, а одлуку о примени појединих метода, мера и средстава до-
носи директор, или лице које он овласти. Имајући, међутим, у виду да је БИА 
наследница бившег РДБ МУП-а Републике Србије и да баштини искуства 
ове службе у области примене одређених метода, средстава и мера, као и 
сазнања о природи и правцима развоја савремених обавештајних служби 
у свету и њиховој обавештајној пракси и методологији, може се закључити 
да она примењује све савремене обавештајне методе. Ту се, пре свега, ми-
сли на прикупљање обавештајних података коришћењем људских извора 
(агентурни метод, иследни метод и др), технички метод (у ужем и ширем 
смислу)639, метод анализе садржаја, коришћење легалних могућности за при-
купљање обавештајних података, као и методе које се користе у обради оба-
вештајних података и изради завршних обавештајних докумената. Према 
Закону, припадници БИА су овлашћени да траже и добију од државних и 
других органа, правних и физичких лица обавештења, податке и стручну 
помоћ од значаја за разјашњавање чињеница везаних за обављање послова и 
делокруга рада БИА, при чему нико не може бити принуђен на ту сарадњу, али 
ускраћивање помоћи и давање обавештења мора бити засновано на законом 
утврђеним разлозима.740О предузетим активностима и другим пословима из 

385  Детаљније о раду Комисије и правима и обавезама њених сталних чланова у: Исто.
396 Исто, члан 56, 57.
407  Генерални инспектор не сме бити члан политичких странака; Исто, Члан 57.

своје надлежности БИА обрађује, чува и користи прикупљене информације и 
документацију, о чему води одговарајуће евиденције и обезбеђује заштиту тај-
ности тих података и докумената. Процедура, начин евидентирања, обраде, 
чувања, коришћења, заштите и достављања другим надлежним државним 
органима информација и докумената утврђује Влада Републике Србије. 
Поред тога, БИА је надлежна и да остварује сарадњу, односно примењује 
метод сарадње са страним обавештајним организацијама, органима и служ-
бама, као и међународним организацијама, у складу са смерницама Владе Ре-
публике Србије и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије. 

БИА нема полицијска овлашћења, осим једног дела њених службе-
ника, који су распоређени у посебне организационе јединице задужене за 
”откривање, праћење, документовање, спречавање, сузбијање и пресецање 
делатности организација и лица усмерених на вршење организованог 
криминала и кривичних дела са елементом иностраности, унутрашњег 
и међународног тероризма и најтежих облика кривичних дела против чо-
вечности и међународног права и против Уставом утврђеног поретка и 
безбедности Републике…”841

Контролу рада над БИА остварују надлежни органи према Закону и 
другим прописима. У првом периоду рада БИА, најзначајнији орган за над-
зор и контролу рада од стране извршне власти био је владин Савет за држ
авну безбедност. Поред извршне власти контролу законитости рада БИА 
врши и Одбор за безбедност и одбрану Народне скупштине Републике 
Србије.

Руководећи врх БИА чине директор, заменик директора и саветници. У 
циљу сталног праћења законитости рада службе уведене су и функције главног 
инспектора за унутрашњу контролу и законитост и главног контролора за ин-
терну буџетску контролу. Директор непосредно руководи радом Агенције, 
и за свој рад и рад Агенције одговара Влади Републике Србије. Такође, ди-
ректор је дужан да на захтев Народне скупштине Републике Србије и Од-
бора за безбедност и одбрану Народне скупштине поднесе извештај о раду 
Агенције и стању безбедности Републике Србије. Стварање унутрашње орга-
низације БИА још је у току, а према званичној интернет презентацији БИА, 
чине је:

418  За штету коју припадник Службе или служба причини грађанину или правном лицу, 
незаконитим или неправилним радом, одговорна је државна заједница; Исто, члан 58.
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1. централа службе, коју чине следеће управе: 
• безбедносна управа, 
• управа за техничку подршку, 
• обавештајна управа, 
• управа за међународну сарадњу, 
• управа за логистику, и 

• управа за аналитику; и

2. регионални центри.

Поред управа и регионалних центара унутар БИА делују и Образовно-
истраживачки центар и Институт безбедности. 

И поред настојања БИА да се ослободи негативног наслеђа бившег 
РДБ из претходног времена, у најширој јавности су присутне оштре критике 
на рачун рада нове службе. То се посебно односи на захтеве о отварању 
досијеа бившег РДБ, којима је БИА у одређеној мери, и у складу са постојећим 
законима и прописима, изашла у сусрет. Наиме, руководство Агенције је у 
више наврата предало надлежним државним органима на даље чување зна-
чајан део документације РДБ, односно СДБ из претходних периода, што 
упућује на закључак да ће БИА у законској процедури и на одговарајући на-
чин удовољити захтеву најшире јавности да се коначно утврди права истина 
о деловању цивиле службе безбедности на просторима Србије од Другог 
светског рата до најновијих времена.

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА 
ДОСАДАШЊЕ РЕЗУЛТАТЕ РЕФОРМЕ БИА

Република Србија налази се у својеврсном правно-политичком вакууму 
што се тиче области националне безбедности. Издвајањем Црне Горе из прав-
но-политичког система државне заједнице, Србија је наследила мноштво не-
решених проблема. Они се пре свега односе на одсуство системских правно-
политичких докумената којима се мора регулисати стратешки концепт, 
организација и деловање установа система националне безбедности и оба-

вештајно-безбедносног система Републике Србије. Република Србија је 
наследила четири обавештајно-безбедносне установе: Војну обавештајну 
агенцију и Војну безбедносну агенцију, које су из Министарства одбране 
државне заједнице прешле под надлежност Министарства одбране Србије; и 
Службу за информисање и документовање и Службу безбедности, које су из 
Министарства иностраних послова државне заједнице прешле у надлежност 
Министарства спољних послова Републике Србије. При томе треба имати у 
виду и Безбедносно-информативну агенцију (БИА) која, и поред почетних 
реформских процеса, није одговорила духу времена и доказала се као стра-
тегијска обавештајно-безбедносна установа Републике Србије. Основне за-
мерке на позицију и рад БИА односе се на следеће: 

• закон о БИА донет је без претходно дефинисаних националних 
интереса, усвојене Стратегије националне безбедности и Закона о 
националној безбедности РС. То указује да је спроведена делимична 
трансформација РДБ у самосталну владину агенцију, без јасне 
визије и стратегије њеног будућег развоја и положаја у обавештајно-
безбедносном систему;

• делокруг рада БИА суштински се не разликује од РДБ. Наиме, 
не зна се да ли је БИА по дефиницији спољна обавештајна или 
контраобавештајна установа, или класична служба безбедности. 
Када анализирамо законска одређења, БИА је надлежна и за 
обавештајне и контраобавештајне послове, као и друге безбедносне 
активности;

• контролу над БИА врше Одбор за безбедност Народне скупштине 
РС (законодавна власт), и Савет за националну безбедност Владе 
РС (извршна власт). Међутим, то није довољно, имајући у виду 
праксу развијених земаља или појединих земаља из непосредног 
окружења. Основна замерка је што није основана посебна 
комисија или пододбор поменутог скупштинског Одбора за 
контролу законитости рада БИА, примене метода рада и утрошка 
финансијских и материјалних средстава; 

• део припадника БИА има полицијска овлашћења (сузбијање транс-
националног тероризма и организованог криминала са елементима 
иностраности), као и овлашћења за предузимање одређених ме-
ра којима се одступа од начела неповредивости тајне писама и 
других средстава општења (чл. 13 Закона). Ова чињеница упућује 
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на могућност злоупотребе тих овлашћења и наставка са праксом 
кршења људских (грађанских и политичких) права.

Генерално, основна замерка трансформације РДБ у БИА је што није 
раздвојена обавештајна од контраобавештајне делатности, као и функције 
које по природи ствари јесу надлежност класичне службе безбедности 
(заштита уставом утврђеног поретка, итд.). Посебно се уочава да нема јас-
не стратегије спољног обавештајног рада и нису прецизно дефинисани 
модалитети метода сарадње са страним обавештајним службама.

Такође, непрецизно су (готово никако) наведени и дефинисани и остали 
методи рада БИА: прикупљање обавештајних сазнања из легалних извора, 
примена научних метода и методских поступака и техника у обавештајном 
истраживању, примена „техничког метода“, и др.

ДАЉИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – ПРЕДЛОГ ИЛИ ЖЕЉЕ

Имајући у виду да се Република Србија налази пред неколико кључних 
изазова, тешко је очекивати да њени национални потенцијали могу поднети 
све организационе, финансијске и друге захтеве који се очекују од постојећих 
обавештајно-безбедносних установа. Искуства из многих земаља, посебно 
из непосредног окружења, говоре у прилог рационализације установа (сма-
њења броја) које се баве пословима националне безбедности, посебно оба-
вештајно-безбедносних установа.942 

Стратешки задатак реформе система националне безбедности Репу-
блике Србије у будућности је усвајање стратегије националне безбедности, 
која ће на вредностима и принципима израженим новим Уставом Републике 
Србије, препознати све изазове и претње по националну безбедност Репу-
блике Србије, безбедност њеног непосредног и ширег окружења, јасно 
дефинисати безбедносне потребе и приоритете, сагледати безбедносне 
потенцијале државе у целини, и утврдити организациони оквир реформе 
постојећих обавештајно-безбедносних установа. Стратегију националне 
безбедности морају пратити и Национална обавештајна стратегија, као 
и националне стратегије борбе против организованог криминала, теро
ризма и сл. Уз неопходност усвајања пакета системских закона везаних за 
429 Исто, члан 12.

рад државних органа и других институција које се баве пословима из до-
мена националне безбедности (закон о националној безбедности, закон о 
организацији органа државне управе, закони о министарствима, итд.), од 
посебног интереса је усвајање закона о заштити и слободи информација, 
закона о одбрани, и појединачних закона којима ће се утврдити надлежност 
и организација обавештајно-безбедносних установа у Републици Србији. Ис-
куства из света упућују на успостављање трајнијих механизама контроле 
законитости рада, утрошка буџетских средстава и оправданости примене 
тајних метода и средстава. То подразумева реформу стручних тела Народне 
скупштине (стварање посебних скупштинских тела за надзор обавештајних 
и контраобавештајних активности или под окриљем постојећег Одбора 
за одбрану и безбедност) у складу са законом о националној безбедности, 
оснивање посебних тела извршне власти (Савет за националну безбедност) 
која ће утврђивати правце деловања система националне безбедности и 
обавештајно-безбедносног система, и истим руководити и координисати. 
Усвајање ових документа и оснивање поменутих тела законодавне и извршне 
власти неопходна су основа суштинске и транспарентне реформе цивилних 
и војних обавештајно-безбедносних установа Републике Србије.1043

4310 Бајагић, Младен, “Војне обавештајно-безбедносне установе у Србији” - У: Цвијан 
Владимир, Рељановић Марио (уредили), Преглед законодавства система одбране 
Републике Србије, Београд: Институт за упоредно право, 2007. 101-103.
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Milan Karagaća,
Pukovnik u penziji, diplomirani politikolog, vojni izaslanik u Nemačkoj 
1994-98 i 2005.godine; 
2001-2005 godine zamenik a zatim načelnik Uprave za međunarodnu vojnu 
saradnju, Ministarstvo odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

DIPLOMATIJA I VOJNA DIPLOMATIJA

Diplomatija, kao delatnost, stara je koliko i država, mada je i pre nastanka 
države u komunikaciji između plemena bilo pregovaranja, razvijanja odnosa i 
posmatranja i obaveštavanja. Prema tome, diplomatija je stara koliko i politika 
a za obe je karakteristično mnoštvo definicija, različitih pojmovnih određenja i 
shvatanja. Naravno, kao delatnost i instrument kreiranja i sprovođenja državne 
politike u sveukupnim odnosima sa drugim državama i subjektima, uključujući i 
vojne odnose, diplomatija je uži pojam od politike. 

Drevna izreka da diplomatija predstavlja oči i uši vladara još je aktuelna, 
sada u funkciji savremene države.

Imajući u vidu da je vojno organizovanje i vojna misija najstarija misija 
države, očito je da su „oči i uši“ bili prvenstveno usmereni na vojni faktor, što go-
vori da je vojna diplomatija u početku bila glavna grana, ako ne i jedina delatnost, 
vladareve diplomatije.

Iako se diplomatija od svog nastanka bavila vojnim faktorom, vojna diplo-
matija, kao njena posebna grana, nedovoljno je definisana i uglavnom ostajala u 
sferi tajanstvenog, najčešće jednostrano tumačena kao špijunaža.

Upravo zbog toga je neophodno razjasniti mesto, ulogu, organizaciju i 
način funkcionisanja vojne diplomatije, kao specifične grane diplomatije. za 
kompleksno razumevanje savremene diplomatije i vojne diplomatije važno 
je pojmovno određenje i istorijska retrospektiva, koja pokazuje kontinuitet u 
metodološkom i organizacionom pogledu.

U delu koji se odnosi na savremenu odbrambenu diplomatiju težište je 
da se, u kontekstu karakteristika i tendencija u savremenim međunarodnim od-
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nosima, pokušaju sagledati izazovi, zadaci i determinante naše odbrambene 
diplomatije. Naravno, koliko je moguće, i da se identifikuju aktuelni problemi, 
te ukaže na mere za efikasnije funkcionisanje svih segmenata i subjekata koji 
učestvuju u kreiranju i realizaciji vojno-diplomatskih aktivnosti.

POJMOVNO ODREĐENJE 
I ISTORIJSKA RETROSPEKTIVA 

POJMOvNO ODrEĐENJE 

Termin diplomatija potiče od grčke reči diploma, što u prevodu znači 
„presaviti“ a označava svečano pismo, povelju presavijenu na dvoje koju је, kao 
akt suverena, svaka strana (država) predavala drugoj, na završetku pregovora 
u vezi sa nekim zajedničkim poslom ili sporazumom. Sam termin diplomatija 
upotrebljava se u različitim značenjima: kao sinonim za umešnost i spretnost pri 
vođenju nekog posla; kao oznaka nadležne državne službe za spoljne poslove 
ili karijere u toj službi; kao sinonim za spoljnopolitičko predstavljanje države; 
kao zvanična aktivnost šefova država i vlada i specijalizovanih organa spoljnih 
poslova; kao oznaka spoljne politike jedne države; pa i kao nauka ili veština 
koja objedinjava sve prethodne sadržaje i aktivnosti u domenu spoljnopolitičkih 
odnosa države. 

U međunarodnom komuniciranju, termin diplomatija ulazi u upotrebu u 
XvII veku, u doba poznatog francuskog državnika, kardinala rišeljea (rishe-
lieu), koji je između 1624. do 1642. godine bio predsednik vlade i stvarni gos-
podar (pored nominalnog monarha Luja XIv) Francuske. Međutim, pokušaji poj-
movnog određenja, odnosno definisanja diplomatije, javljaju se mnogo kasnije, 
među kojima su karakteristične sledeće odrednice:

• Kleber: „diplomatija je veština vođenja javnih poslova među državama“. 

• B. Janković: „diplomatija je vođenje spoljne politike jedne države ili 
više država“.

• K. Hamilton i R. Lanqhorne: „osnovni smisao diplomatije jeste 
advokatura, odnosno jedna od viših formi ubeđivanja“. 

• R. P. Barston: „diplomatija je vezana za menadžment odnosa između 
država i između država i drugih aktera a odnosi se na savetovanje, 
uobličavanje i sprovođenje spoljne politike“.

• M. Zečević: „specijalizovana državna organizacija, koja se bavi 
planiranjem, organizovanjem i vođenjem spoljnih poslova države, 
koristeći sopstvenu metodologiju“.

• M. Mitić: „spoljnopolitička delatnost države u odnosu na druge subjekte 
međunarodnog prava i međunarodnih odnosa - države i od njih stvorenih 
međunarodnih organizacija“.

• G. R. Beridge: „diplomatija je vođenje međunarodnih odnosa, više prego-
vorima nego silom, propagandom ili primenom prava“.

• Dr Boris Krivokapić u „Leksikonu međunarodnog prava“ navodi: 
„Diplomatija – 1) sredstvo opštenja između subjekata međunarodnog 
prava, koje podrazumeva upotrebu međunarodnim pravom dopuštenih 
diplomatskih postupaka i metoda; 2) spoljna politika određene države; 
3) skup lica koja rade u diplomatskoj službi neke zemlje; 4) veština 
zastupanja države i vođenja javnih i tajnih pregovora.“

Dakle, diplomatija se pretežno shvata kao veština i sredstvo opštenja izme-
đu institucionalizovanih subjekata međunarodnog prava (država i međuna-
rodnih organizacija). 

U najširem smislu, diplomatija je vođenje spoljne politike radi realizacije 
političkih ciljeva i interesa države. To je skup načina i sredstava kojima se država, 
posredstvom ovlašćenih organa, koristi u realizaciji svojih interesa i u odnosima 
sa spoljnim svetom, što, istovremeno, podrazumeva institucije, delatnost i meto-
dologiju.

Ova najopštija definicija implicira državu kao prevashodnog subjekta me-
đunarodnih odnosa, iako se diplomatijom bave, i koriste je u svojim odnosima 
međunarodne organizacije, oslobodilački pokreti pa i entiteti koji još nemaju kon-
stituisanu državu, kao što su pobunjenici u građanskom ratu.

Suština diplomatije je da su njena sredstva miroljubiva i da se u krajnjoj liniji 
svodi na pregovaranje koje karakteriše korišćenje diplomatskog instrumentarija, 
jezika i metodologije.

Cilj pregovora, što je i suština diplomatije, je da se nađe zajednički ime-
nitelj između učesnika u rešavanju određenog spora - problema.

Milan Karagaća DIPLOMATIJA I VOJNA DIPLOMATIJAMilan Karagaća DIPLOMATIJA I VOJNA DIPLOMATIJA



�� ��

zavisno od broja učesnika i metodologije rada u rešavanju konkretnog 
pitanja može se govoriti o bilateralnoj i multilateralnoj diplomatiji.

U savremenim uslovima diplomatija je delatnost i sredstvo za artikulisanje 
državnih i nacionalnih interesa u međunarodnoj zajednici, njihovu alokaciju, 
implementaciju i anticipaciju. Državni i nacionalni interesi se brane prevashodno 
diplomatijom, a ako se ne uspe, već se pribegne ili bude izloženo vojnoj opciji 
– „ratu kao nastavku politike drugim sredstvima”, to će svakako značiti neuspeh i 
politike i diplomatije koju je vodilo dotično državno rukovodstvo. 

od svog nastanka diplomatija se bavila vojskom i vojnim faktorom, ali 
se tek u XIX veku vojna diplomatija izdvaja kao njena posebna grana. Istorija 
diplomatije, pa ni savremena teorija, nisu se dovoljno bavile definisanjem i 
operacionalizacijom vojne diplomatije. 

Dok su jedni podrazumevali da je to deo opšte diplomatije koja je usko spe-
cijalizovana za vojne odnose u okviru celokupnih odnosa sa drugim zemljama (kao 
npr. ekonomski odnosi, kulturni itd), drugi su svesno bežali od bavljenja vojnom 
diplomatijom jer je taj segment diplomatske delatnosti najčešće jednostrano shva-
tan samo kao špijunaža, gde su ključni činioci tajne vojno-obaveštajne i bezbed-
nosne službe, u šta se ne treba upetljavati. 

Milan Zečević u knjizi „Vojna diplomatija“, daje definiciju vojne diplo-
matije, pod kojom podrazumeva „vojno-diplomatsku organizaciju - instituciju, 
koja planira, organizuje i vodi vojne odnose sa inostranstvom, koristeći sopstvenu 
metodologiju (metode, snage i sredstva) u realizaciji zadataka vojne prirode u me-
đunarodnim odnosima”.

analogno opštoj definiciji diplomatije, vojna diplomatija se može definisati 
kao veština i sredstvo opštenja između institucionalizovanih subjekata među-
narodnog prava u oblasti odbrane i bezbednosti. Specifičnosti vojne u odnosu 
na opštu diplomatiju bile su ranije jasnije izražene i vidljivije, jer se vojna diplo-
matija bavila pretežno ili samo vojskom. Sistem bezbednosti i odbrane je danas 
mnogo širi pojam od vojske i vojnog faktora, kao ključnih segmenata odbrane i 
bezbednosti zemlje, ali ne samostalnih već prvenstveno instrumenata spoljne po-
litike. zato odbrambena diplomatija, sada obuhvata širi spektar, i preklapa se sa 
opštom diplomatijom.

odbrambena diplomatija je, dakle, sinonim za savremenu vojnu diplomatiju 
kao, donekle, specifičnu granu opšte diplomatije koja se bavi vojno-politič-
kim i bezbednosnim aspektima međunarodnih odnosa. 

ISToRIJSKA RETRoSPEKTIVA 

Prvi tragovi diplomatskih znanja i umeća nalaze se u civilizacijama sta-
rog Istoka, koncentrisana u rukama tadašnjih vladara. Oni su se dogovarali da 
zajednički ratuju protiv trećeg a posle o podeli plena. već tada su sklapani spo-
razumi o nenapadanju i uzajamnoj pomoći. Diplomatija je i tada bila veština ko-
jom se postiže cilj i rešava problem a sila je bila u drugom planu. Tako su razvijani 
i prvi oblici diplomatskog aparata.

Na učenju Konfučija počiva stav da je najvažnije poverenje između država, 
što se i danas ističe kao načelo spoljne politike savremene Kine.

Dvesta godina kasnije, u vreme, nemira, žestokih borbi za vlast i osvajanja 
tuđih teritorija javlja se Mencius kao prvi zagovornik anti-imperijalističke politike 
i protivnik ratova sa stavom da je narod uvek za miran život, vladari koji vode 
svoje narode u rat čine velike zločine a države koje osvajaju druge zemlje kad-tad 
bivaju i same okupirane.

Kod većine starih kineskih filozofa preovlađuje pacifistički stav, izuzev 
predstavnika legalističke škole Kuan-čunga, koji je bliži Makijaveliju i Hobsu.

za razliku od Kine, u Indiji se u starom dobu stalno ratovalo jer je npr. u Iv 
veku p.n.e u Indiji bilo 118 kraljevstava a rat je smatran poželjnim.

Stara Grčka imala je robovlasnički poredak a ratovi su vođeni kao 
normalan način porobljavanja. U stvaranju saveza protiv trećih, diplomatija je 
imala značajnu ulogu.

Objedinjavanje sitnih država i stvaranje velike imperije za vreme Filipa 
i njegovog sina Aleksandra Makedonskog vršeno je vojnim ali i diplomatskim 
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putem. Tada je došao do izražaja novi metod - potkupljivanje putem „materijalne 
i moralne potpore prijateljima“. (Filip je govorio da magarac natovaren zlatom 
može da zauzme svaku tvrđavu.) Na taj način makedonski vladari vešto sklapaju 
saveze sa varvarskim knezovima, održavaju prijateljstva sa persijskim carevima 
i uspešno dižu ustanke i pobune u neprijateljskim zemljama. U to vreme već je 
poznato i organizovanje propagande u stranim zemljama za svoje ciljeve.

aleksandar je pokorio Persiju i Srednji i Bliski istok sve do Indije. Međutim, 
kao i svaka imperija i ta se raspala 336. godine p.n.e na tri carstva: Ptolomejevo u 
Egiptu, Selevhidsko u aziji i antigonidsko u Evropi. Taj period traje od Iv do II 
veka p.n.e, kada dolazi pod udar rima, nove antičke države.

rimsko carstvo je počivalo ne samo na sili već i diplomatskoj veštini pod 
poznatom sintagmom „zavadi pa vladaj“. U rimu već su postojale škole retorike, 
gde se obučava diplomatski kadar u veštini govora i tehnici sklapanja ugovora. 
oni su stvorili niz šablonskih diplomatskih govora pod nazivom Panegirici.

Svoj vrhunac u tom periodu diplomatija dostiže u vizantiji koja počiva na 
tri postulata: rimsko državno uređenje, grčka kultura, hrišćanska vera.

Osnovni cilj vizantijske diplomatije je primorati varvare da služe vizan-
tijskom carstvu, pre svega kupovinom, podmićivanjem, davanjem titula i odliko-
vanja, udajom svojih princeza na njihove dvorove i slično. Bogatom mrežom rod-
binskih veza postizali su izvanredan uticaj.

Ako taktiziranje i sve napred izneto nije uspevalo, Vizantija je primenjivala 
političku i ekonomsku blokadu i na kraju vojni pohod.

Od vI do X veka vizantija ima veoma razvijen diplomatski aparat a konač-
no je, kao i svaka imperija, propala 1453. godine.

vizantija je razvila koncepciju „hijerarhije država“ tj. da sve države nisu 
ravnopravne. Naime, vizantijski car je smatran ocem porodice, bugarski vladar i 
neki drugi „decom careva“, braća su bili vladari Nemačke, Francuske, prijatelj po 
rodbinskoj vezi engleski kralj.

Car Dušan je uzeo carsku titulu i proglasio se carem Srba i Grka, što je po 
vizantijskom shvatanju bila uzurpacija pa su prema njemu uvedene sankcije (blo-
kada) i bojkot.

Drugi naslednik rimskog carstva bio je vatikan - papstvo. Pored poznatih 
metoda papstvo uvodi i nove: ekskomunikaciju, podmićivanja, tajna ubistva i, 
naročito, trovanje.

Od XII do Xv veka jača feudalna diplomatija monarhija Engleske, Fran-
cuske, Španije i rusije, dok period između XvI i XvIII veka karakteriše:

• četiri sile: Francuska, Italija, Engleska,Holandija a javlja se i rusija

• već od XvI veka postaje aktuelno tzv. Istočno pitanje tj.odnosi između 
evropskih država i Otomanske imperije

• tri veka je vođena ogorčena borba za prevlast na Baltičkom moru 
između Engleske i Holandije i rešena u korist Engleske.

U XvI veku dve velike sile su uglavnom teritorijalno zaokružene i dostigle 
za to vreme veliki broj stanovnika - Francuska 15 miliona, Španija 10 a Engleska 
tek 4 miliona.

XVII vek pripada Francuskoj i njenoj prevlasti a Henrik IV proklamuje 
koncepciju o prirodnim granicama i doktrini političke ravnoteže. 

Radi se o koncepciji koju je formulisao njegov ministar inostranih poslova 
Sali, a polazi od pravila da se može osvajati samo ono što se može sačuvati, jer 
snage i moć države nisu neograničeni.

On je formulisao i „Projekat za međunarodni mir“ i predložio novu političku 
kartu Evrope po kojoj bi Evropa bila podeljena na: 6 naslednih monarhija; 5 
izbornih monarhija i 5 republika.

Na čelu svih tih država bio bi Savet nadležan za očuvanje mira i rešavanje 
sporova. Predsednik Saveta bio bi Papa a njegov prvi ministar francuski vladar.

Suština ove koncepcije bila je slabljenje protivnika Francuske.
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Princip ravnoteže Francuska je u praksi sprovodila tako da održava prija-
teljstvo sa Engleskom i nastoji da oslabi moć Habsburgovaca, ali istovremeno 
ometa engleske pomorce i trgovce u Španiji i na Istoku. Dakle, prijateljstvo sa 
Engleskom bilo je protivteža Španiji gde je primenjen princip o pomaganju nepri-
jatelja svojih neprijatelja. 

Diplomatski odnosi u Evropi od XvI –XvIII veka obično se dele na 3 
perioda:

• period španske dominacije

• period francuske hegemonije koja dostiže vrhunac vestfalskim mirom 
1648. godine

• period rivalstva Francuske i Engleske oko kolonija i rat za špansko 
nasleđe 1701-1714. godine.

U međunarodnim odnosima dominiraju tri teme: sukob trgovačkih i 
kolonijalnih interesa; od XvI veka javlja se Istočno pitanje; trovekovna borba 
između Engleske i Holandije za prevlast nad Baltikom završena je u korist 
Engleske.

Posle pobede nad Napoleonom Engleska se učvršćuje kao trgovačka, 
industrijska i politička sila, koja uspeva da i u XIX veku vodi politiku „tuđim 
rukama“ tako što se u sukobima postavlja kao treća strana i prilaženjem jednoj 
od strana ostvaruje svoju pobedu i realizuje svoje interese.

Prva polovina XIX veka protekla je u borbi za prevlast između industrijski 
snažne Engleske, vojnofeudalne rusije i polufeudalne austro-Ugarske.

Posle francusko-pruskog rata 1870-71. godine i pobede Bizmarka, 
Nemačka izrasta kao snažan subjekt u Evropi a međunarodni odnosi ulaze u fazu 
imperijalističkih odnosa.

Posle Berlinskog kongresa rusija zaoštrava odnose sa Engleskom i Ja-
panom, Nemačka priprema svoju koncepciju „Drang nach Osten“ i zaoštrava 
pitanje ponovne podele sveta, što utiče na približavanje Engleske i Francuske a 
zatim i rusije i sporazuma o antanti.

Prvi svetski rat je posledica takve konstelacije u Evropi i iz njega izlaze 
ojačane SaD. Formirano je Društvo naroda kao novi subjekt međunarodnih od-
nosa.

Posle rata rivalstvo saveznika se nastavlja. Spoljnopolitičku orijentaciju En-
gleske i Francuske, uz pomoć SaD, da Nemačka bude glavna u suprotstavljanju 
SSSr-u, Nemačka vešto koristi da se oslobodi reparacija i posledica i opasnosti 
od okupacije.

SaD naplaćuju dugove od saveznika i plasiraju kapital u Nemačku (čuveni 
Dozov plan za finansijsku stabilizaciju i osvežavanje nemačkih ekonomskih po-
tencijala). Nemačka to naravno koristi i posle konsolidacije ispoljava otvorene 
pretenzije za reviziju posleratnih mirovnih ugovora.

To je uticalo na približavanje Francuske i SSSr-a, koje u maju 1935. go-
dine potpisuju Pakt o uzajamnoj pomoći a nekoliko dana kasnije potpisuje se i 
sovjetsko-čehoslovački pakt. U nameri da podstakne Nemačku protiv SSSr-a 
Engleska u junu iste godine sklapa sa Nemačkom pomorski sporazum.

zapadne sile popuštaju Nemačkoj i ona to koristi i 1938. godine anektira 
austriju i Sudet a 1939. rasparčava čehoslovačku i 1. septembra napada Poljsku, 
čime počinje II svetski rat. Predhodno je i Staljin sklopio sa Hitlerom sramni 
pakt, tako da je Hitler imao odrešene ruke.

Još u toku II svetskog rata čerčil, ruzvelt i Staljin započinju „diplomatiju 
na vrhu“ koja je imala značajnu ulogu i uticaj na okončanje rata i fizionomiju po-
sleratne Evrope.

Posleratni period sve do 1990. godine karakterišu: hladni rat, nesvrstanost, 
stvaranje NaTO i varšavskog ugovora, kubanska kriza, detant, pregovori o ogra-
ničenju i smanjenju naoružanja i oružanih snaga, razoružanju, kontrola naoru-
žanja; raspad SSSr-a i varšavskog ugovora i pad berlinskog zida. 

Nakon pada berlinskog zida i ujedinjenja Nemačke nastaje nova politička 
konstelacija u Evropi, koja se preslikava i na globalni plan, imajući u vidu 
prestanak bipolarne i hladnoratovske epohe, o čemu će kasnije biti reči. 
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ISToRIJAT VoJnE DIPLoMATIJE 

Imajući u vidu da je država počela kao vojna organizacija a vojna misija 
bila njena najstarija misija, očito je i vojna diplomatija bila najstarija misija 
diplomatije. Kao što je već napred istaknuto, od svog nastanka diplomatija se ba-
vila i vojnim faktorom, ali se vojna diplomatija, kao njena posebna grana, znatno 
kasnije izdvaja i institucionalizuje.

Tek krajem 18. veka, tj. u doba Francuske buržoaske revolucije i čestih 
ratova među tadašnjim velikim evropskim silama, javlja se ideja o upućivanju i 
ugrađivanju oficira u okviru njihovih ambasada, koji bi bili zaduženi za praćenje 
i izveštavanje o borbenom stanju i eventualnim pripremama vojske zemlje doma-
ćina za vođenje rata. 

Nastanak moderne vojne diplomatije u faktičkom ali i formalnom smislu, 
vezuje se za Napoleona Bonapartu, koji je 3. marta 1806. godine doneo ukaz o 
postavljenju kapetana De Lagranža na dužnost prvog sekretara francuskog vele-
poslanstva u Beču, sa zadatkom da tačno prati stanje snaga austrijskih pukova i 
njihove pokrete, i o tome izveštava. Ubrzo posle toga upućeni su oficiri i u fran-
cusko veleposlanstvo u Berlinu. Istovremeno, francuski vojni vrh je propisao i 
Uputstvo, gde su detaljno definisani i razrađeni zadaci ovih oficira,što predstavlja 
klasičan obrazac za kasniju praksu rada vojno-diplomatskih predstavnika, a time 
i prvo definisanje predmeta vojne diplomatije. 

Pruska je 1830. godine uputila jednog oficira sa zvanjem „vojni ekspert“ 
u sastav svoje ambasade u Parizu, do sredine XIX veka se već ustalila praksa le-
galne razmene vojno-diplomatskih predstavnika između velikih evropskih sila a 
od 1852. godine razmena vojnih atašea i sa ostalim evropskim državama, čime su 
institucionalizovani vojno-diplomatski odnosi.

već 1870. godine bilo je pet vojno-diplomatskih predstavništava u Parizu; 
tri u Londonu; po četiri u Berlinu, Beču i Petrogradu. Karakteristično je naglo 
širenje vojno-diplomatskih predstavništava (vDP) početkom XX veka, tako da 
je pred I svetski rat u svetu bilo 215 VDP, sa preko 300 akreditovanih vojnih, 
pomorskih i vazduhoplovnih atašea.

Početkom I svetskog rata, većina vDP okupiranih ali i zaraćenih država 
su prestala sa radom a vDP u savezničkim zemljama prerasla su u vojne misije, 

sa novom ulogom i zadacima. Iako je mirovnim ugovorima pobeđenim državama 
bilo zabranjeno otvaranje vDP u drugim državama, već tridesetih godina XX 
veka, dolazi do ponovnog oživljavanja vojno-diplomatskih odnosa u svetu a 
posebno u Evropi, tako da su 1936. vodeće zemlje sveta imale ukupno 216 VDP. 
Iste godine, samo je Francuska imala 40 vDP u drugim zemljama (1914. ih je 
imala svega 14), a u Parizu je bilo 48 akreditovanih vDP, u Londonu 38, u va-
šingtonu 22, u Berlinu 24 i u Moskvi 21.

Pred početak II svetskog rata, dolazi ne samo do ekspanzije broja vojno-
diplomatskih predstavništava, već i pravog vojno-obaveštajnog i špijunskog rata 
između sila Osovine i Savezničkih sila, sa brojnim špijunskim aferama, koje su 
prethodile eskalaciji ratnih neprijateljstava. 

U toku II svetskog rata i nakon njegovog završetka, u maju 1945. godine, 
desila se slična situacija u pogledu statusa vDP i vojnih misija, kao i u vreme I 
svetskog rata.

vojno-diplomatski odnosi nakon Drugog svetskog rata, prošli su kroz tri 
perioda:

1. razdoblje hladnog rata od 1945. do kraja šezdesetih godina prošlog 
veka, u kome su oštro međublokovsko sukobljavanje i bipolarizacija 
međunarodnih odnosa, presudno profilisali sva bitna obeležja i 
ograničenja vojno-diplomatskih odnosa, ne samo između zemalja 
suprotstavljenih blokovskih grupacija, nego i između ovih bipolarizovanih 
i svih ostalih država sveta, koje su objektivno bile prinuđene da podnose 
najteže posledice međublokovskih nadmetanja i razračunavanja; 

2. razdoblje od početka sedamdesetih do kraja osamdesetih godina prošlog 
veka, kada su okončavanje procesa dekolonizacije sveta, popuštanje 
napetosti i sporazumevanje i dogovaranje između vodećih blokovskih 
sila, početak pregovora o razoružanju i smanjenju naoružanja i politika 
nesvrstanosti značajno doprineli otopljavanju i normalizaciji političkih, 
diplomatskih i vojno-diplomatskih odnosa među blokovskim državama i 
intenziviranju odnosa sa zemljama Trećeg sveta; i 

3. savremeno posthladnoratovsko razdoblje, od početka devedesetih godina 
prošlog veka u kojem, osim dalje globalizacije vojno-diplomatskih 
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odnosa i saradnje između svih država sveta, sve veći primat ima 
multilateralna vojna diplomatija.

Danas je u metropolama najuticajnijih svetskih ili regionalnih sila, akre-
ditovano i po 100 i više stranih VDP. 

nastanak i razvoj vojne diplomatije Srbije 

Institucionalizacija vojne diplomatije u Srbiji datira od 1891. godine, kada 
je uputila svog prvog vojnog atašea u Carigrad, a kasnije u Pariz i Petrograd, potom 
u Bukurešt, Cetinje, London, rim i atinu. Srbija je 1912. godine imala devet 
svojih akreditovanih vojnih atašea u evropskim državama, dok je u Beogradu 
bilo akreditovano 12 stranih vojnih atašea.

Za vreme I svetskog rata, vojno-diplomatski odnosi Srbije sa neprijatelj-
skim državama su prekinuti, ali su nastavljeni sa savezničkim silama antante (de-
limično i preko detašovanih vojnih misija). Pored ovih, uspostavljeni su odnosi 
sa drugim evropskim državama (Švajcarska, Belgija i Holandija) pa i sa SaD. U 
vreme boravka srpske vrhovne komande i vojske u Grčkoj 1915, Srbija je imala 
deset akreditovanih vDP ili vojnih misija pri komandama savezničkih sila, od 
kojih su neke bile čak i brojnije (u Francuskoj, Engleskoj, rusiji, SaD i Grčkoj), 
nego pre rata.

U periodu između dva svetska rata, vojno-diplomatski odnosi Kralje-
vine Jugoslavije su održavani i razvijani, pre svega sa tradicionalnim savezničkim 
državama - Francuskom, Engleskom, SaD i Grčkom. Ovi odnosi su, pored kla-
sičnih vojno-obaveštajnih, obuhvatali i druge oblike vojne saradnje u oblasti ško-
lovanja kadrova, opremanja i isporuka naoružanja, izgradnje vojne industrije, 
remonta i održavanja vojne tehnike. Uspostavljaju se i vrlo intenzivni vojno-
diplomatski odnosi sa čehoslovačkom, Poljskom i rumunijom, a sa rusijom su 
nakon Oktobarske revolucije prekinuti. 

Posle atentata na Kralja aleksandra Karađorđevića u Marseju, 1934. go-
dine, dolazi do postepenog zaokreta u politici Kraljevine Jugoslavije, od svojih 
tradicionalnih saveznika ka Silama Osovine i uspostavljanja vojno-diplomatskih 
odnosa sa Nemačkom, austrijom, Mađarskom, Italijom i Bugarskom.

Jugoslavija je 1936. godine imala 14 vojnih izaslanstva.

Vojni izaslanici su blagovremeno dostavljali kvalitetne i dosta pouzdane 
informacije i procene o predstojećem napadu Nemačke na Jugoslaviju ali političko 
i vojno rukovodstvo to nisu znali ili nisu hteli da shvate ozbiljno, što je imalo teš-
ke posledice. Naročito su bili vredni izveštaji i informacije koje su dostavljali ju-
goslovenski vojni izaslanici iz Berlina, Rima i Bukurešta, pukovnici Vauhnik, 
Ranosović i Stropnik.

Tokom II svetskog rata postepeno se uspostavljaju vojne misije, kao oblik 
diplomatskih i vojnih odnosa sa saveznicima.

Prva mešovita, englesko-jugoslovenska vojna misija, pod nazivom 
„Volujsko oko“, na čelu sa kapetanom Hadsonom, stigla je 14. septembra 
1941. godine, koja je boravila pri štabovima partizanskog i četničkog pokreta u 
Jugoslaviji. 

Britanska komanda u Kairu je sredinom januara 1942. godine uputila u 
Jugoslaviju tri nove, kombinovane britansko-jugoslovenske vojne misije, pod na-
zivima „Hidra“, „Hena“ i „Disklejm“. Sve tri misije su se, zbog unutrašnjih 
raskola pa i likvidacije nekih njihovih članova, već do sredine marta 1942. 
godine, faktički raspale, pre nego što su uspele da išta ozbiljnije urade u pogledu 
izveštavanja o aktivnostima četničkog pokreta u Jugoslaviji.

Nakon ovih neuspešnih vojnih misija, odustaje se od upućivanja mešovitih 
i opredeljuje za upućivanje čistih britanskih i(ili) čistih jugoslovenskih vojnih 
misija, kao što su vojna misija „Fungus“, sastavljena od jugoslovenskih dobro-
voljaca, i vojna misija „Tipikl“, sastavljena od britanskih oficira, na čelu sa 
kapetanom Stjuartom, aprila 1943. godine.

Prva saveznička vojna misija pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, na 
čijem čelu je bio britanski general Fizroj Meklin (2 britanska oficira, američki 
oficir i 4 britanska podoficira) stigla je 15. septembra 1943. godine, a nešto 
kasnije joj se pridružio i sin britanskog premijera, randolf čerčil. 

Sovjetska vojna misija sa ukupno 24 člana (22 oficira i 2 civilna 
funkcionera),na čijem čelu je bio general Nikolaj vasiljević Kornjejev, stigla je 
23. februara 1944. godine u sedište vrhovnog štaba NOv i POJ u Drvaru.
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Američka vojna misija pod rukovodstvom pukovnika Hantigtona Elerija 
stigla je u sedište vrhovnog štaba na visu 14. avgusta 1944.

Svoju prvu vojnu misiju, pod rukovodstvom puk. vladimira velebita, 
vrhovni štab NOv i POJ uputio je 30. novembra 1943. u sedište vrhovne komande 
savezničkih snaga za Srednji istok u Kairo. Početkom maja 1944. godine vojna 
misija na čelu sa generalom vladimirom velebitom odlazi u Komandu savezničkih 
snaga u alžiru, a odatle u London, gde, nakon potpisivanja sporazuma između 
Tita i Šubašića, prerasta u stalnu vojnu misiju.

Od septembra 1944.godine je, takođe otpočela sa radom vojna misija 
NOvJ u Parizu, na čelu sa generalom Ilićem.

U završnoj fazi ratnih operacija na jugoslovenskom prostoru, ostale savez-
ničke države su, takođe, uputile svoje vojne misije u Jugoslaviju, albanija krajem 
januara, Bugarska početkom marta, a čehoslovačka i Francuska krajem marta 
1945. godine.

Posle završetka Drugog svetskog rata, nastavljeni su vojno-diplomatski 
odnosi sa savezničkim zemljama, a u Beogradu su otvorena njihova vDP. 

Prvi vojni izaslanik tadašnje Jugoslovenske armije, postavljen ukazom 
vrhovnog komandanta Ja od 21. avgusta 1945, bio je general-major Ljubo Ilić, 
dotadašnji šef vojne misije noVJ u Parizu. 

Do kraja 1949. godine, otvoreno je 14 vojno-diplomatskih predstavništava 
tadašnje FNRJ u 12 evropskih (Francuska, v. Britanija, SSSr, Bugarska, Ma-
đarska, Poljska, rumunija, Turska, Italija, Švajcarska, Belgija i čehoslovačka) i 
2 vanevropske zemlje (SaD i Kanada).

Krajem četrdesetih godina, nakon rezolucije Informbiroa 1948. godine, 
dolazi do prekida gotovo svih vidova saradnje sa istočnoevropskim zemljama, 
uključujući i vojno-diplomatske odnose. 

Krajem pedesetih godina Jugoslavija je već imala 20 svojih vDP, od kojih 
je većina bila u evropskim državama, a manji broj već postojećih (u SaD), kao 
i novootvorenih u drugim vanevropskim, odnosno azijskim i afričkim zemljama 
(Egipat, Burma, Kina, Indonezija i Sirija).

Od početka šezdesetih godina prošlog veka, pored održavanja vojno-di-
plomatskih odnosa sa Zapadnim zemljama i vrlo naglašenog razvoja odnosa sa 
zemljama Istočnog bloka, a posebno sa Sovjetskim Savezom, vojno-diplomatski 
odnosi se šire na zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike, u skladu sa politikom 
nesvrstanosti. 

Od tada pa sve do pred kraj osamdesetih godina, vojno-diplomatski od-
nosi Jugoslavije nosili su sva obeležja nesvrstane spoljnopolitičke pozicije i 
politike ekvidistancije, kojima je Jugoslavija bila privržena u tom razdoblju. Ipak 
je zadržala dosta prepoznatljiv oslonac na Sovjetski Savez, posebno u pogledu 
školovanja vojnih kadrova, nabavki i remonta naoružanja i vojne opreme, kao i ko-
rišćenja sovjetske tehnologije pri razvoju sopstvenih kapaciteta vojne industrije. 
U svakom slučaju, to je razdoblje punog procvata vrlo stabilnih i prosperitetnih 
vojno-diplomatskih odnosa i saradnje Jugoslavije, kako sa blokovskim, tako i sa 
nesvrstanim i neutralnim zemljama. 

Sredinom osamdesetih godina prošlog veka, u Beogradu je bilo oko 
40 akreditovanih VDP drugih država a Jugoslavija je imala 36 svojih VDP i 
nekoliko vojno-ekonomskih predstavništava, koja su svakako značajno dopri-
nela da domaća vojna industrija u tom periodu bude najunosnija privredna grana, 
sa prosečnim godišnjim prihodima i do 4 milijarde dolara. 

Početkom devedesetih godina prošlog veka, nakon raspada bivše SFRJ 
i nastanka novih nezavisnih država na jugoslovenskom prostoru, među kojima 
i Savezne republike Jugoslavije, dolazi do značajnog reduciranja vojno-diplo-
matskih odnosa i drastičnog pada vojno-ekonomske saradnje.

U martu 1999. godine, usled prekida diplomatskih odnosa sa najuticajnijim 
zemljama zapada (SaD, v. Britanija, Nemačka i Francuska), dolazi i do prekida 
vojno-diplomatskih odnosa, koji su ponovo uspostavljeni već početkom 2001. 
godine. 

Srbija danas ima 22 vojnа izaslanstva u inostranstvu (18 sa stalnim 
sedištem i 4 koja se pokrivaju na nerezidencijalnoj osnovi - Holandija, Slo-
vačka, Češka i Kanada, kao i vojnog savetnika pri OEBS-u, predstavnika 
u Regionalnom centru za pomoć u sprovođenju i verifikaciji Sporazuma 
o kontrolu naoružanja – Regional Arms Control Verification and Imple-
mentation Assistance Centre (RACVIAC) u Zagrebu) i predstavnika pri 
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međunarodnoj organizaciji za sprečavanje upotrebe hemijskog oružja - 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) u Hagu.
U Beogradu su akreditovana 32 strana vojna predstavništva, od kojih 7 na 
nerezidencijalnoj osnovi. Početkom ove godine u Beogradu je uspostavljena 
i kancelarija NATO-a a predstoji otvaranje naše misije pri NATO-u, s obzi-
rom na to da smo primljeni u PzM.

VRSTE I FUnKCIJE DIPLoMATIJE

Iako doktrina poznaje mnogo različitih definicija diplomatije, obim i 
suština diplomatskih funkcija su se potpuno iskristalisali, tako da ne predstavljaju 
posebne teškoće ni za teoriju, ni za praksu.

zavisno od metodologije rada, broja učesnika, njihovog statusa i načina 
akreditacije, diplomatija može da bude:

• bilateralna
• multilateralna
• diplomatija na vrhu (samit diplomatija)
• posrednička ili šatl diplomatija
• specijalne misije ili ad hock diplomatija
• tajna diplomatija

Razvoj ustanove diplomatskih predstavnika odavno je postavio granice 
njihovih funkcija, koje su definisane i članom 3. Bečke konvencije, a to su:

• predstavljanje
• pregovaranje
• zaštita interesa
• posmatranje i obaveštavanje
• unapređenje i razvijanje prijateljskih odnosa i saradnje u svim oblastima.

Predstavljanje je i najstarija funkcija diplomatije, starija i od države, jer je 
praktikovana u odnosima među plemenima, iako nije imalo svojstvo diplomatske 
funkcije. U savremenim uslovima predstavljanje se smatra funkcijom diplomatske 

misije a ne samo njenog šefa kao što je to bilo u srednjem veku kada se radilo o 
predstavljanju jednog suverena kod drugog.

Predstavljanje u sebi ne sadrži samo tzv. čistu reprezentaciju već sve više 
dobija na značaju zastupanje. Dok se funkcija predstavljanja iscrpljuje kroz ce-
remonijalno-protokolarne aktivnosti, zastupanje podrazumeva delovanje u ime 
države, izjavljivanje njene volje i preuzimanje obaveza u njeno ime.

Pregovaranje proizilazi iz funkcije zastupanja i obuhvata sve vrste raz-
matranja raznih pitanja iz oblasti međudržavnih odnosa. Prema tome, pregovaranje 
je i šire od same diplomatske funkcije, ono je i način u obavljanju ostalih 
diplomatskih funkcija i aktivnosti. zbog proširenja obima međudržavnih odnosa 
(bilateralnih i multilateralnih) pregovaranje dobija na značaju tako da se formiraju 
posebne stručne delegacije, uključujući i sastanke šefova država ili vlada, sastanke 
na ministarskim i drugim visokim nivoima i međunarodne konferencije.

Zaštita interesa podrazumeva da diplomatsko predstavništvo vodi raču-
na o političkim i privrednim interesima svoje države, pravima i povlasticama 
svoje države, građana i pravnih lica koja uživaju na osnovu međusobnih i među-
narodnih ugovora i prava. Diplomatska zaštita je po svojoj suštini politička zaštita 
jer podrazumeva kao instrument političku intervenciju predstavnika jednog suve-
reniteta kod najviših organa drugog suvereniteta u slučaju narušavanja interesa 
i prava. Ta intervencija ima široku lepezu, od skretanja pažnje na problem, raz-
govora, pregovaranja, raznih stepena i vidova protesta do nagoveštaja uzvratnih 
mera i prekidanja diplomatskih odnosa.

Posmatranje i obaveštavanje podrazumeva korišćenje svih legalnih sred-
stava za posmatranje i praćenje situacije u zemlji prijema i obaveštavanje svoje 
države o tome. Ovo se često zloupotrebljavalo počev od mešanja u unutrašnje 
stvari do grube špijunaže. Obaveštavanje ima dvostrani karakter u smislu da 
diplomatski predstavnici obaveštavaju zvanične organe zemlje prijema i o svojoj 
državi. To se realizuje kroz: kontakte sa zvaničnim organima i institucijama, 
građanima, nevladinim organizacijama, diplomatskim kontaktima, praćenjem 
medija, neposrednim posmatranjem, itd.

Treba praviti razliku između funkcije obaveštavanja i obaveštajne de-
latnosti. Obaveštajna delatnost podrazumeva svako organizovano prikupljanje 
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podataka i informacija, bez obzira da li je tajno ili legalno, odnosno da li je usmereno 
na podatke koji su posebno čuvani ili one koji nisu. Pogrešno je stavljati znak 
jednakosti između obaveštajne delatnosti i obaveštajne službe, jer služba u ma-
terijalnom smislu predstavlja obavljanje delatnosti a u organizacionom konkretnu 
organizaciju formiranu radi obavljanja određenih poslova (sa specifičnom meto-
dologijom i specijalizovanom organizacijom). Prema tome, ako se ne vidi razlika 
između obaveštajne delatnosti i obaveštajne službe, pravi se greška tako što se i 
jedno i drugo smatra špijunažom. Špijunaža je samo jedan od oblika obaveštajne 
delatnosti. ranije, a i sada se još uvek smatra da je špijunaža imanentna prevas-
hodno vojnoj diplomatiji, što nije tačno.

Da je obaveštajna, pa i špijunska delatnost „od boga odobrena“ potvrđuje se 
citatom iz Biblije „I Gospod reče Mojsiju govoreći: pošalji ljude da uhode zemlju 
Hanansku, koju će dati sinovima Izrailjevijem... i šaljući ih Mojsije im reče: idite 
ovde na jug pa izađite na goru; i vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, 
je li jak ili slab, je li veliki ili mali... i kakva je zemlja, je li rodna ili nerodna, ima 
li u njoj drveta ili nema, budite slobodni i uzmite roda ove zemlje“.

Dakle, vojno-diplomatski predstavnici koriste sve legalne forme i 
metode da obezbede podatke i informacije relevantne za procenu bezbednosno-
političke situacije i vojnog faktora i razvoj sopstvenog odbrambenog sistema. Do 
informacija i podataka se dolazi kroz:

• zvanične aktivnosti i kontakte sa zvaničnicima zemlje prijema 

• posete jedinicama, ustanovama i putovanja u organizaciji domaćina i 
asocijacije VDK

• učešće u sastavu vojnih delegacija i radnih grupa

• učešće na konferencijama, seminarima, simpozijumima i dr.

• korišćenjem sredstava javnog informisanja i interneta

• društvene aktivnosti u okviru vojno-diplomatskog i diplomatskog kora

• priredbe i obede koje sami organizuju

• kontakte sa građanima zemlje prijema

• kontakte sa našim građanima koji po raznim osnovama borave u zemlji 
prijema

• kontakte sa vojno-diplomatskim predstavnicima drugih zemalja

• lične opservacije.

Naravno da niko ne isključuje ni „druge“ forme rada, ali ih i ne potencira, 
iako ih svi prećutno podrazumevaju.

Unapređenje prijateljskih odnosa postaje dominantna funkcija diploma-
tije a posebno odbrambene (vojne) diplomatije i podrazumeva: 

• uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti odbrane tj. između 
ministarstava odbrane i generalštabova dvaju zemalja, odnosno istih sa 
nATo i regionalnim organizacijama i inicijativama

• realizacija aktivnosti u okviru programa PzM

• priprema i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti odbrane, 
međudržavnih ugovora i protokola o vojno-tehničkoj i vojno-
ekonomskoj saradnji, zaštiti i razmeni podataka,školovanju i obuci i sl.

• priprema i potpisivanje planova bilatelarne vojne saradnje - godišnji i 
srednjoročni

• školovanje i obuka

• vežbe i učešće u misijama

• razmena iskustava po raznim pitanjima iz oblasti odbrane

• pomoć u reformi sistema odbrane

• ugovaranje poseta delegacija i radnih grupa

• iniciranje pitanja vezanih za proširenje i unapređenje saradnje

• redovni kontakti sa MO i GŠ zemlje prijema, odnosno organima NaTO i 
regionalne organizacije.

U različitim periodima menjala su se težišta vojne diplomatije. Sve do pada 
berlinskog zida obaveštavanje je bila prevashodna delatnost, dakle obaveštajni 
rad, dok je u posthladnoratovskom periodu težište na unapređenju odnosa, par-
tnerstvu i saradnji. Iako u drugom planu, obaveštajna funkcija naravno još uvek 
predstavlja značajan segment odbrambene diplomatije, uz sve veći značaj saradnje 
u ovoj oblasti.
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Diplomatski odnosi u oblasti odbrane podrazumevaju sve vrste i sve funk-
cije diplomatije a realizuju se kroz aktivnosti stalnih i privremenih vojno-diplo-
matskih tela.

vojna izaslanstva i vojne misije pri međunarodnim organizacijama (NaTO, 
EU, OEBS, OPCW, i sl) su institucionalizovana stalna vojno-diplomatska tela i 
osnovni nosioci odbrambene diplomatije. vojna izaslanstva se nalaze pri amba-
sadama i u svom sastavu mogu imati izaslanika odbrane, pomoćnika i sekretara. 
zbog ograničenih finansijskih sredstava u većini naših izaslanstava su samo 
izaslanici, osim u Vašingtonu, Rimu, Briselu, Moskvi, Berlinu i Londonu gde 
su i pomoćnici. U predstavništvima pri OEBS, OPCW i raCvIaC nalazi se po 
jedan oficir. Predstavništvo pri NaTO-u je u procesu formiranja i ono će biti me-
šovitog, civilno-vojnog, sastava sa ukupno 5 - 10 lica.

Dakle, to su predstavništva sa stalnim sedištem, koja se zvanično otva-
raju uz obostranu saglasnost dveju država i funkcionišu neprekidno, bez 
obzira na promene personalnog sastava, koji se akredituje u skladu sa di-
plomatskom praksom. Njihov rad prestaje prekidom diplomatskih odnosa, za-
tvaranjem predstavništava jedne od zemalja, najčešće iz finansijskih razloga, ili 
koakreditovanjem na nerezidencijalnoj osnovi. 

Pored stalnih vojno-diplomatskih predstavništava, odbrambena diplomatija 
realizuje se i kroz sledeće forme i aktivnosti privremenih tela:

• vojne delegacije koje predvode najviši vojni rukovodioci

• radne i ekspertske grupe iz pojedinih oblasti 

• vojni posmatrači i verifikacione misije

• bilateralne i multilateralne vojne vežbe

• mirovne misije

• vojni savetnici i instruktori 

• posete brodova i vojnih škola

• specijalisticke studije, simpozijumi, konferencije i seminari iz oblasti 
odbrane, bezbednosti i vojne diplomatije.

Specifičnim vojno-diplomatskim predstavništvima mogu se smatrati i 
vojne delegacije ili vojni predstavnici pri pojedinim komandama, vojne komisije 

i vojne inspekcije za kontrolu sprovođenja sporazuma u oblasti razoružavanja i 
kontrole naoružanja.

Bez obzira na njihov karakter ova tela realizuju sve diplomatske funkcije, 
a koja će biti više naglašena i težišna zavisi od zadataka misije i shodno tome, 
sastava i nivoa formiranog diplomatskog tela. 

vojno-diplomatskim predstavništvima nominalno rukovodi ministar od-
brane preko vojno-obaveštajne agencije i Uprave za međunarodnu vojnu saradnju. 
Naime, vojna izaslanstva su neposredno, za sada, potčinjena vojno-obaveštajnoj 
agenciji a predstavnici pri oEBS, oPCW, RACVIAC i planirano predstavništvo 
pri NaTO-u Upravi za međunarodnu vojnu saradnju. Očito je da sva predstavništva 
treba da budu u sastavu jedne organizacione jedinice ministarstva odbrane, tako 
da sadašnje stanje samo po sebi izražava sporost procesa reformi i, posebno, defi-
nisanja mesta vojno-obaveštajne agencije.

nAŠA VoJnA DIPLoMATIJA oD RASPADA SFRJ Do DAnAS

Za potpunije sagledavanje naše odbrambene diplomatije danas, neophodno 
je imati u vidu funkcionisanje vojne diplomatije od početka raspada SFrJ do i 
neposredno posle petooktobarskih događaja. To je značajno ne samo zbog iskus-
tava stečenih u specifičnim uslovima rada, nego i problema koji su još aktuelni, a 
vuku svoje korene iz tog vremena.

U periodu od početka raspada SFrJ do petooktobarskih promena naša 
vojna diplomatija je radila u uslovima sankcija i izolovanosti zemlje. vojni odnosi 
su bili svedeni na formalno postojanje vojnih izaslanstava - saradnja u oblasti 
odbrane nije postojala. vojna diplomatija „na vrhu” nije postojala (osim nekoliko 
poseta ministra odbrane i načelnika generalštaba rusiji, rumuniji i Kini), jer 
zemlje EU, ostale evropske zemlje i SaD nisu želele kontakte zbog stava prema 
tadašnjem režimu SrJ.

Jedini oblik vojno-diplomatskih aktivnosti odvijao se kroz kontakte sa 
međunarodnim snagama koje su bile raspoređene u Hrvatskoj i BiH, a nosilac sa 
naše strane je bila Uprava za odnose sa međunarodnim organizacijama i inostranim 
vojnim predstavnicima. Pored toga, bilo je i ad hoc susreta i telefonskih kontakata 
između visokih vojnih rukovodilaca, uglavnom radi rešavanja spornih pitanja ili 
prenošenja upozorenja od strane NaTO i međunarodne zajednice.
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Težište rada vojnih izaslanstava u ovom periodu bilo je na obaveštajnoj 
funkciji. Pokušaji normalizacije odnosa nisu uspevali i otvoreno nam je rečeno 
da će to biti moguće tek nakon promene režima. Izuzetak je bio kratki period 
posle Dejtona, kada je čak postojala mogućnost ulaska u Partnerstvo za mir.

U ovako složenim uslovima, vojna izaslanstva su relativno dobro radila i 
dostavljala informacije i procene vezane za aktuelnu situaciju i moguće razrešenje 
problema na prostorima bivše SFrJ, a kasnije i oko Kosova. Međutim, državni i 
vojni vrh su ignorisali te informacije, jer su uglavnom bile disonantne i ni malo 
afirmativne za državnu politiku i „mudro rukovodstvo“. Sve ono što se nije 
uklapalo u teoriju zavere tzv. novog svetskog poretka”, što nije ukazivalo na 
„pouzdane indicije raspada NaTO” i da će rusija da se potpuno stavi na stranu 
Srbije, makar i po cenu trećeg svetskog rata, bilo je odbacivano, a oni koji se nisu 
uklapali u takve „vizije“ smatrani su nepodobnima. Oglušivanje o informacije 
dobijene od naših vojnih izaslanstava, koje su mogle da se iskoriste kao dobra 
osnova za realno sagledavanje pozicije i odnosa međunarodne zajednice prema 
situaciji u zemlji i koncipiranje politike normalizacije umesto dalje i sve dublje 
konfrontacije sa čitavom međunarodnom zajednicom, uzrokovalo je katastrofalne 
posledice koje će se još dugo osećati. U više navrata bilo je dobrih prilika, ali 
su uvek propuštene šanse da se redefinisanjem politike izbegne sunovrat. To je 
bilo evidentno ne samo pre i posle pada berlinskog zida, potom posle Dejtona, 
zatim još mnogo puta kada nam je nuđena dobronamerna pomoć i konačno pre 
eskalacije na Kosovu 1999. godine. 

Inače, u istoriji ima dosta primera ignorisanja procena i informacija do-
bijenih od vojno-diplomatskih predstavnika. razlozi su različiti, počev od pot-
cenjivanja, nerazumevanja, nepoverenja, sujete vladara, odnosno političkog i voj-
nog rukovodstva i konačno jer se nisu uklapale u njihove zamisli. Ilustrativni su 
sledeći primeri: 

• po predanju car Lazar je pred Kosovski boj poslao Kosančić Ivana 
i Toplicu Milana da opserviraju Tursku vojsku i kada su izvestili o 
brojnosti, jačini i rasporedu car Lazar je rekao da nikome tome ne 
govore plašeći se da bi moglo izazvati paniku u srpskoj vojsci, a na 
tajnoj večeri je tu informaciju prećutao;

• Staljin je ignorisao pouzdane informacije da će Hitler napasti SSSr, što 
je imalo katastrofalne posledice;

• državno i vojno rukovodstvo je ignorisalo informacije dobijene od 
vojnog atašea iz Berlina, Bukurešta i rima o napadu Nemačke na 
Jugoslaviju 1941. godine;

• već pomenuto permanentno ignorisanje informacija i procena 
obaveštajne uprave od strane vojnog i političkog rukovodstva 
osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka pred raspad SFRJ, 
tokom ratova na prostoru bivše SFRJ, oko situacije na KiM i posebno 
1998 i 1999. godine. S druge strane, bilo je dosta slučajeva da i sama 
obaveštajna uprava ignoriše informacije vojnih izaslanika jer su 
odudarale od zvaničnih stavova i nisu odgovarale aktuelnoj politici;

• vojno-obaveštajna služba je dostavila državnom rukovodstvu tačan 
pregled ciljeva po kojima će NaTO dejstvovati 1999. godine, na šta je 
tadašnji ministar inostranih poslova rekao da je to glupost i da „vojska 
bulazni“. Naravno niko kasnije nije ni pomenuo da su informacije bile 
nažalost tačne a pogotovo ne da je pomenuti ministar operišući samo 
sa poželjnim informacijama koje su potvrđivale „politiku mudrog ru-
kovodstva” takvim ponašanjem direktno radio protiv interesa naroda i 
zemlje.

zadatak diplomate je da dođe do informacije i podatka, da ih po mogućnosti 
proveri iz više izvora i dostavi pretpostavljenima bez ikakvog friziranja i relativi-
zacije, što je većina vojnih izaslanika i radila. Pogubno je po zemlju i narod ako 
diplomate dostavljaju naručene poželjne informacije i procene, i to bi trebalo 
smatrati najvećim zločinom prema narodu koji ga plaća.

Baveći se težišno vojnim aspektima, vojna diplomatija je u doba kriza u 
bivšoj SFrJ i SrJ, bez obzira na izolovanost zemlje, nalazila kanale komunikaci-
ja sa ključnim zemljama sveta i pribavljala i prezentovala objektivne političke, 
vojno-političke i bezbednosne procene. Nažalost, iz već navedenih razloga nije 
bilo volje da se to uzme u obzir. U istom periodu kod opšte diplomatije je domi-
nantan udvorički odnos prema režimu i rukovodstvo, a svađalački prema svetu, 
pa su rukovodstvu dostavljane samo poželjne informacije, čak i naručene. Oni 
koji se nisu tako ponašali bili su udaljavani ili su sami napuštali diplomatsku 
službu. 

Sve do petooktobarskih promena vojna izaslanstva su bili jedini no-
sioci vojno-diplomatske aktivnosti (koja je bila svedena na minimum), da 
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bi potom u relativno kratkom periodu došlo do normalizacije i podizanja 
na viši nivo vojno-diplomatskih odnosa sa evropskim zemljama, susedima 
i SAD.

već marta 2001. godine u ministarstvu odbrane je formiran Sektor za me-
đunarodnu vojnu saradnju i politiku odbrane kao nosilac procesa normalizacije 
odnosa sa svetom. 

vojna diplomatija menja svoju fizionomiju i težište rada koje se premešta 
na unapređenje odnosa i saradnju kroz:

• ponovno uspostavljanje prekinutih odnosa

• normalizaciju i unapređenje postojećih odnosa

• normalizaciju i unapređenje odnosa sa susednim zemljama

• uspostavljanje i unapređenje odnosa sa bivšim republikama

• normalizaciju odnosa sa međunarodnim organizacijama

• uspostavljanje i razvoj odnosa sa NaTO-om

• uključivanje u regionalne inicijative i organizacije

• jasno isticanje namere za ulazak u PzM i učešće u aktivnostima ovog 
programa.

ovaj period karakteriše intenziviranje svih aktivnosti vojne diplomatije, 
počev od diplomatije na vrhu (Ministarstvo odbrane, načelnik Generalštaba, 
pomoćnici ministra), razmene delegacija i radnih grupa, učešće u različitim 
aktivnostima regionalnog i šireg karaktera, školovanja oficira u inostranstvu, 
uključivanje u mirovne misije, realizacije programa saradnje sa NaTO, itd.

Međutim, trebalo je da prođe nekoliko godina nakon petooktobarskih 
promena i da naša vojna izaslanstva pomere težite sa obaveštajne na funkciju 
unapređenja odnosa, uz otpore i ne male probleme koji inače prate proces reformi 
društva i odbrambenog sektora.

Uporedo sa navedenim, tekao je i proces reforme sistema odbrane ali još 
uvek bez jasnog određenja države po tom pitanju, što se direktno reflektuje i na 
kredibilitet vojne diplomatije, bez obzira na visok stepen spremnosti partnera za 

saradnju. Naime, država ni do danas nije donela strategiju nacionalne bezbednosti, 
nije definisan krajnji cilj reformi, kao ni odnos prema ulasku u NaTO. 

Glavni nosilac vojno-diplomatske aktivnosti je, još uvek, Sektor za 
politiku odbrane i međunarodnu vojnu saradnju, i, poslednjih godinu dana, lično 
zamenik odnosno sadašnji načelnik generalštaba, bez adekvatnog uključivanja voj-
nih izaslanstava. Spore reforme obaveštajno-bezbednosnog sektora, sa još nede-
finisanim jasnim mestom i zadacima vojno-obaveštajne agencije i njenog odnosa 
prema vojno-diplomatskoj delatnosti – uprkos tome što su vojna izaslanstva u 
njenom organskom sastavu - predstavlja ozbiljan problem u funkcionisanju naše 
odbrambene diplomatije. Dovoljno je samo istaći da je vojno-obaveštajna agen-
cija više od tri godine u tzv. vD stanju, tj. bez načelnika i zamenika.

vojno-diplomatskim predstavništvima nominalno rukovodi ministar 
odbrane preko vojno-obaveštajne agencije, Uprave za međunarodnu vojnu 
saradnju i, po nekim pitanjima, vojno-bezbednosne agencije. Iz toga proističu 
mnogi nesporazumi koji se direktno odražavaju na rad vojno-diplomatskih 
predstavništava, a pre svega zbog odsustva kvalitetnog usmeravanja.

SAVREMENA ODBRAMBENA DIPLOMATIJA
(izazovi, zadaci i problemi naše odbrambene diplomatije)

oDBRAMBEnE DIPLoMATIJE I REFoRMA SISTEMA oDBRAnE

Karakter savremenih međunarodnih odnosa, izmenjena uloga i bitno veći 
značaj odbrambeno-bezbednosnog kompleksa u okviru globalne bezbednosti 
utiču na brisanje strogih granica između opšte i vojne (odbrambene) diplomatije. 
Sistem bezbednosti i odbrane je danas mnogo širi pojam od vojske, koja je 
samo jedan od elemenata sistema bezbednosti. Predmet vojne diplomatije, kao 
specifične grane opšte diplomatije, obuhvata sada širi spektar, ali vojno-politički 
odnosi, bezbednost i odbrana su njena centralna pitanja. Naravno, tu su vojska i 
vojni faktor kao ključni segmenti odbrane i bezbednosti zemlje, ali prvenstveno 
kao instrumenti spoljne politike.

Krupne promene u međunarodnim odnosima u poslednjih 16 godina i 
savremeni procesi i bezbednosni izazovi zahtevaju novi pristup u profilisanju 
spoljne i odbrambene politike, dakle i diplomatije.
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Reforma sistema odbrane podrazumeva i zahteva reformisanu i savremenu 
odbrambenu diplomatiju, kao važan segment izgradnje i promovisanja odbram-
beno-bezbednosnog sistema i značajan deo spoljne politike države i njene diplo-
matije. Da bi efikasno pomogla reformski proces i uspešno ga promovisala na 
međunarodnom planu, pa i obezbedila odgovarajuću pomoć i podršku, vojna 
(odbrambena) diplomatija mora biti prva reformisana odnosno transformisana u 
skladu sa savremenim trendovima i izazovima. apsurdno je da nereformisana voj-
na diplomatija promoviše reformski proces i zato je nužno da ona što pre dobije 
savremeni profil i dimenziju.

Taj proces ne ide brzo jer je suočen sa svim problemima koji prate re-
formu sistema odbrane i vojske, posebno obaveštajno-bezbednosnog sektora, 
i problemima koji proističu iz nepostojanja strategije nacionalne bezbednosti i 
konzistentne spoljne politike. 

Sveobuhvatna reforma odbrambeno - bezbednosnog sektora i sistema od-
brane je nužan proces proistekao iz zahteva savremenih svetskih tokova, pretnji, 
rizika i izazova.

U razvijenim zapadnoevropskim zemljama i SaD reforma je, inače, već 
prevaziđen koncept, jer se radi o vremenski oročenim promenama da bi se postigli 
zadati ciljevi u organizacijsko-formacijskom restruktuiranju i konceptualnom pri-
lagođavanju. S obzirom na savremene izazove, umesto reforme pristupa se trans-
formaciji, koja podrazumeva stalni proces i sveobuhvatni princip razvoja sistema 
odbrane, pre svega oružanih snaga. 

Cilj je da se sve doktrine, snage i sredstva bezbednosne arhitekture reorga-
nizuju na novim osnovama, koje će stvoriti mogućnosti da se efikasno preduprede 
savremeni bezbednosni rizici, pretnje i izazovi.

Mi naravno moramo prvo izvršiti neophodne reforme da bismo stvorili 
preduslove za kontinuiranu transformaciju. Kada je u pitanju reforma vojske kod 
nas, ključno je da se shvati da je to stvar države a ne vojske, generalštaba i mini-
starstva odbrane. To je bio prvi i najteži problem koji još uvek nije prevaziđen, što 
potvrđuje i činjenica da ministarstvo odbrane nije formalno integrisano u vladu 
Srbije i faktički funkcioniše vaninstitucionalno iako je Srbija samostalna država 
od juna 2005. godine.

nije bilo niti još ima prave političke volje i iskrene opredeljenosti za re-
forme, a opstrukcija reformi zaklanja se po poznatom i uvežbanom receptu iza 
patriotizma i, navodne „brige da se sačuva i ne uništava vojska”. Tome doprinose 
i neke greške u procesu reformi na bazi shvatanja da je reforma radikalno 
i neselektivno smanjenje brojnog stanja, pa i rivalitet političkih partija oko 
vojske. 

Međutim, i u navedenim uslovima, postignuti su značajni rezultati u re-
formi sistema odbrane i nisu opravdane kritike sporosti procesa reformi u vojsci, ne 
videći da su druge državne strukture na tom planu uradile mnogo manje. Pogrešno 
je reforme u vojsci gledati isključivo kroz spore reforme službe bezbednosti i oba-
veštajne službe, upravo zbog toga što za reforme ova dva segmenta isključivu 
odgovornost snose politički faktori koji nisu spremni da se suoče sa radikalnim 
rezovima, jer drugačije se ove službe ne mogu reformisati. To proističe iz odnosa 
političkog faktora prema službama bezbednosti u državi uopšte. zašto je to tako, 
koji su politički, personalni, lični ili bilo koji drugi interesi u pitanju, to prevazilazi 
okvire ovog rada.

Mi još nemamo nacionalni-državni konsenzus o ključnim pitanjima kao što 
je odnos prema NaTO, odnos prema haškom tribunalu, šta hoćemo, šta nećemo. 
Još uvek nemamo ni strategiju nacionalne bezbednosti kao osnovni dokument koji 
je polazna osnova za spoljnu politiku, diplomatiju, vojnu diplomatiju i reforme.

Neke naše uticajne državne strukture, za razliku od vojske, još uvek nisu 
shvatile da je ulazak u PzM prvi korak ka svim ostalim integracijama. U poslednjih 
6 godina država i njena diplomatija nisu se dovoljno angažovali na promociji naše 
rešenosti za ulazak u PzM, smatrali su da je bavljenje bezbednosno-političkim i 
odbrambenim aspektima za njih drugorazredno pitanje (mada mnogi ne znaju šta 
je prvorazredno) i da je to stvar vojske i vojne diplomatije.

KARAKTERISTIKE SAVREMENIH MEĐUNARODNIH 
ODNOSA – IZAZOVI, DETERMINANTE I ZADACI 
ODBRAMBENE DIPLOMATIJE 

Pad berlinskog zida označava simbolično završetak hladnoratovskog peri-
oda i početak savremenih međunarodnih odnosa sa bitno drugačijim elementima 
koji determinišu savremenu odbrambenu diplomatiju.
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Najznačajniji događaji i procesi, koji su uticali i karakterišu savremeni 
period su: raspad varšavskog pakta i opstanak NaTO kao jedine vojno-političke 
organizacije, a SaD kao nesporne vodeće svetske sile; profilisanje EU - od Mas-
trihta do zajedničke bezbednosne i odbrambene politike uz sve probleme koji 
taj proces prate, uključujući i odnose EU-NaTO; program PzM, širenje NaTO 
i profilisanje nove strategije; formiranje Evropskih snaga; regionalna saradnja; 
značajnija uloga OEBS; proces raspada SFrJ i ratovi na njenom prostoru; an-
gažovanje Ez i SaD, a zatim NaTO; stabilizacija političkih prilika na Balkanu; 
kosovska kriza i intervencija NaTO; pojava novih kriznih žarišta u kojima se UN, 
NaTO i EU vojno angažuju. Paralelno sa navedenim, teče proces globalizacije sa 
svim prednostima i nedostatcima, uključujući i savremene pretnje i bezbednosne 
izazove globalnog karaktera, kao što je međunarodni terorizam. Narasta uverenje 
da se globalnim pretnjama može suprostaviti samo saradnjom na globalnom 
nivou, tako da globalno strateško partnerstvo sve više dobija primat nad konfron-
tacijom. Nekadašnji rivali, pored svih razlika, postaju strateški partneri globalne 
bezbednosti: NaTO-rusija; SaD-rusija; rusija-Kina; rusija-EU; EU-SaD. Ki-
na izrasta u snažnog privrednog giganta i kroz dobre odnose sa rusijom i tzv. 
Šangajskom inicijativom izaziva podozrenje SAD i njenih evropskih saveznika 
nagoveštavajući da bi primat SaD kao jedine svetske sile mogao u dogledno 
vreme biti ozbiljno doveden u pitanje.

Bez obzira na evidentne razlike, postoji deklarativni konsenzus na svets-
kom nivou za zajedničko očuvanje mira i - umesto konfrontacija - izraženu orije-
ntaciju ka partnerstvu i kooperaciji, što za Evropu važi u celini, a na svetskom 
nivou to je nešto relativnije. 

Globalne krize, novi rizici i izazovi zahtevaju globalnu odgovornost te no-
vo poimanje i redefinisanje sveobuhvatnog razumevanja bezbednosti.

Dakle, bezbednosna politika ne počinje i ne završava se vojnim angažo-
vanjem NaTO ili EU, odnosno finansijskim i personalnim učešćem u snagama 
UN, već podrazumeva interoperabilnost širokog spektra političkih, diplomatskih, 
vojnih, civilnih, ekonomskih i mera razvojne politike, čineći sistem „umrežene 
bezbednosti“.

Globalna bezbednost podrazumeva razvijanje svetskog bezbednosnog par-
tnerstva, što znači i saradnje NaTO sa zemljama kao što su Japan, Južna Koreja, 
australija i Novi zeland i naravno strategijskog partnerstva sa Kinom i Indijom. 

razume se,svaka zemlja koja drži do svog digniteta u međunarodnoj zajednici isti 
legitimiše aktivnom participacijom u sistemu regionalne i globalne bezbednosti. 

Pozicija svake države u međunarodnoj zajednici objektivno je determinisana 
njenom veličinom, brojem stanovnika, ekonomskom i vojnom moći ali i nje-
nim nacionalnim interesima u smislu kako ih je projektovala, uz koji stepen sa-
glasnosti unutrašnjih političkih činilaca i naroda, koliko su komplementarni sa 
regionalnim i širim međunarodnim interesima i koji je stepen rešenosti da se oni 
brane. Naravno da ne treba zanemariti ni značaj geostrategijskog položaja koji 
može biti manje ili više pogodan po poziciju države u međunarodnoj zajednici ali 
se to mora ukomponovati u projekciju spoljne politike.

Upravo navedeno je i savremeni ambijent u kome svaka država, pa i naša, 
treba da nađe i izbori se za svoje mesto priznatog, pouzdanog i predvidljivog 
partnera u međunarodnoj zajednici, a naš ambijent je prvenstveno Evropa i tu 
treba da tražimo svoje mesto. U tom kontekstu i Srbija sagledava svoje mesto 
u regionu, Evropi i međunarodnoj zajednici i definiše svoje nacionalne ciljeve i 
interese.

U navedenom kontekstu treba definisati, utvrditi i anticipirati državne 
(nacionalne) interese – doneti, dakle, strategiju nacionalne bezbednosti i sva 
ostala dokumenta usaglasiti sa njom.

U vreme kada međunarodni odnosi dobijaju novu konfiguraciju uslovljenu 
globalizacijom i novim pretnjama i izazovima na svetskom i regionalnim nivoima, 
vojni faktor ima novu dimenziju kao instrument spoljne politike i diplomatije 
u procesu sprečavanja nastanka kriza, njihovog neutralisanja i postkrizne 
konsolidacije. 

Savremenu odbrambenu diplomatiju karakteriše tendencija pomeranja 
težišta sa bilateralne na multilateralnu odbrambenu diplomatiju i sa stalnih na 
privremena vojno-diplomatska tela sa posebnim akcentom na susrete na vrhu, 
delegacije i radne grupe i sve veći značaj međunarodnih i regionalnih kon-
ferencija o odbrambeno-bezbednosnoj problematici i aktivnosti u okviru regio-
nalnih inicijativa, organizacija i integracija (npr. Belgija je zatvorila svoja vojna 
izaslanstva u svim zemljama EU i NaTO - osim u SaD).

Polazeći od navedenog mogu se prepoznati ključne determinante, kao i 
uslovi za funkcionisanje naše savremene odbrambene diplomatije, a to su:
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• nova konstelacija međunarodnih odnosa

• novi bezbednosni rizici i izazovi

• novi pristup konceptu odbrane i bezbednosti (kooperacija, bezbednosno 
partnerstvo, umrežena bezbednost)

• nova političko-bezbednosna konstelacija u regionu i izmenjena pozicija 
Srbije

• spoljno-politička orijentacija zemlje ka EaI

• reforma odbrambeno-bezbednosnog sektora i nova pozicija vojnog 
faktora kao instrumenta a ne samostalnog činioca spoljne politike 

• hipoteka prošlosti: shvatanje vojne diplomatije kao isključivo špijunske 
delatnosti, vezivanje iste za režim koji je navodno slepo branila ili da 
nije učinila dovoljno za odbranu nacionalnih interesa, trpajući sve u koš 
tajnih službi

• evidentno je sporo prestrojavanje službe i vojne diplomatije u skladu 
sa reformskim procesima i novom ulogom, kao i zadržavanje starih 
shvatanja, formi i metoda rada

• neizgrađenost državnih institucija i inertnost političkog faktora da 
uspostavi savremene institucije 

• neizgrađenost mehanizama demokratske kontrole

• nužnost reforme odbrambene diplomatije i njene mreže.

Da bi vojna diplomatija, i diplomatija uopšte, bila efikasna i kredibilna 
nužno je da ima jasne smernice i strateška opredeljenja, koja utvrđuje država 
(parlament, vlada), a proizilaze iz:

• strategije nacionalne bezbednosti i spoljne politike države sa definisanim 
nacionalnim interesima (što još nemamo)

• politike odbrane i njenih prioriteta, ciljeva i zadataka (ni ova dokumenta 
nisu usvojena u parlamentu).

U izmenjenim geostrateškim okolnostima i sve snažnijim uticajem glo-
balnih kretanja, politika odbrane republike Srbije treba da se zasniva na inte-
gralnom i multilateralnom pristupu problemima bezbednosti i odbrane, što 

podrazumeva evro-atlantsku spoljnopolitičku orijentaciju, i opredeljenje da se 
aktivno uključi u proces saradnje i zajedničkog delovanja sa drugim državama i 
subjektima međunarodnih odnosa, na izgradnji globalne, regionalne i nacionalne 
bezbednosti. 

Iz takvih strateških opredeljenja proizlaze i osnovni ciljevi politike odbra-
ne Republike Srbije: 

• obezbeđivanje potrebnih sposobnosti za odbranu i zaštitu vitalnih 
bezbednosnih i odbrambenih interesa

• aktivan doprinos očuvanju mira i razvijanju povoljnog bezbednosnog 
okruženja 

• razvijanje i unapređivanje partnerskih odnosa sa sistemom kolektivne 
bezbednosti, susednim i drugim državama;

• aktivno angažovanje u NaTO Programu „Partnerstvo za mir“.

Iz navedenih ciljeva proizilaze i zadaci politike odbrane:

• reforma i izgradnja sistema odbrane sposobnog da odgovori na sadašnje 
i buduće rizike i pretnje bezbednosti

• efikasno upravljanje sistemom odbrane

• stabilno funkcionisanje sistema odbrane

• dostizanje interoperabilnosti sa sistemima odbrane država uključenih u 
evroatlantske bezbednosne integracije.

Naša orijentacija ka evropskim integracijama podrazumeva i prihvatanje 
Evropske odbrambene i bezbednosne politike, kao i strategije i zahteva koji 
iz njih proističu. Posebno se potencira regionalna saradnja i odnosi sa su-
sedima, transparentnost vojnog faktora i demokratska kontrola sistema 
odbrane. Integrisanje u regionalne inicijative, evropski i globalni sistem 
bezbednosti u cilju efikasnog suprostavljanja pretnjama i izazovima je ra-
cionalno, pragmatično i u državnom interesu naše zemlje, a time i težišni 
zadatak opšte i odbrambene diplomatije. Vojska i odbrambena diplomatija 
su, u tom pogledu, instrument spoljne politike koji operacionalizuje odluke i 
dobijene zadatke.
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Nesumnjivo da su prioriteti jačanje saradnje, poverenja i partnerstva sa 
susedima i zemljama regiona, afirmacija sopstvenog sistema odbrane kao pouz-
danog i predvidljivog partnera u okviru PzM i na taj način isticanje aspiracija 
za ulazak u NaTO. Učešće u mirovnim operacijama radi jačanja kredibilnosti i 
doprinosa miru u svetu je upravo jedan od oblika afirmisanja takvih aspiracija. To 
je, ne samo međunarodna obaveza, nego i svojevrsna legitimacija posvećenosti 
države i spremnosti njenih kapaciteta da učestvuju u očuvanju bezbednosti i mira 
u svetu.

Bez jasnog definisanja ciljeva i smernica diplomatija je hendikepirana, 
pogotovo ako nema nacionalnog (državnog) konsenzusa po ključnim pitanjima: 
hoćemo li u NaTO ili ne, hoćemo li u Evropu ili ne, šta su nam prioriteti i sl.

Shodno tome, naša odbrambena diplomatija treba da kroz funkcije pred-
stavljanja, pregovaranja, posmatranja i obaveštavanja, a posebno kroz razvijanje 
i unapređenje odnosa doprinese ostvarivanju nacionalnih interesa i razvoju mo-
dernog sistema odbrane kompatibilnog sa partnerima i uvažavanog od strane ev-
ropskih i drugih partnera, čime se uvažava i država. Kao pouzdan, kooperativan 
i predvidljiv partner, sistem odbrane treba da garantuje sigurnost svojih građana 
i ekonomski prosperitet, a to znači i sigurnost stranih investicija, kao uslova za 
njihovo povećanje.

Odbrambena diplomatija treba da obezbedi informacije i iskustva za ra-
zvoj sistema odbrane, ali i da ga promoviše i afirmiše u evropskim pa i svetskim 
okvirima kao sistem koji u interaktivnom odnosu u okviru zajedničkog sistema 
bezbednosti ne samo konzumira nego i kreira bezbednosni ambijent.

To zahteva visoko profesionalne vojne diplomate sa širokim opštim, di-
plomatskim i vojnim znanjima i lične sposobnosti da ta umeća koriste u radu. 
Međutim, ni najbolje organizovana diplomatija sa najsposobnijim diplomatama 
neće imati uspeha ako ne postoji opštedruštveni konsenzus oko ciljeva, a ni tada 
ako ti ciljevi i interesi nisu realno ukomponovani i projektovani u okviru opšte-
prihvaćenih principa međunarodne zajednice. Naročito ne ukoliko je unutrašnja i 
spoljna politika zemlje u konfrontaciji sa ključnim članicama ili međunarodnom 
zajednicom u celini, kao što smo imali slučaj u poslednjoj deceniji XX veka.

U takvim uslovima diplomatski i vojno-diplomatski predstavnici su u 
potpuno inferiornom položaju u obavljanju svoje zaista „nemoguće misije“.

Prema tome, problemi na unutrašnjem planu, a pogotovo odsustvo saglas-
nosti ključnih činilaca u pogledu spoljne politike predstavljaju veliki problem za 
diplomatiju uopšte, a za odbrambenu ponekad čak i veći.

Bez obzira na trenutnu, ali i srednjeročno gledano, povoljnu međunarodnu 
situaciju, diplomatija neće, niti sme, da zanemari funkciju posmatranja i obaveš-
tavanja jer će uvek biti deo obaveštajno - bezbednosnog sistema zemlje, iako 
ne i organski deo obaveštajne službe. Odsustvo neposrednih opasnosti ne znači 
i gašenje obaveštajnih službi pa ni uloge diplomatije (opšte i odbrambene) u 
obaveštajnoj delatnosti. Naravno, u pitanju su novi izazovi, novi uslovi i me-
tode rada, ali se nijedna država ne odriče te delatnosti. Ima čak mišljenja da 
globalizacija i savremena naučno tehnička dostignuća zahtevaju i omogućavaju 
„opštu špijunažu“.

U okviru integracionih procesa vrlo je zapaženo jačanje saradnje između 
obaveštajnih službi. Na to posebno primoravaju zajedničke pretnje i izazovi. 
Evidentni su novi izazovi, rizici i pretnje bezbednosti u Evropi i svetu koji su 
nastali kao posledica nacionalnog i verskog ekstremizma i sukobljavanja oko 
teritorija. Isto tako, međunarodni terorizam, pobune ilegalnih oružanih grupa, 
nacionalni i verski ekstremizam, organizovani kriminal, prirodne i industrijske 
katastrofe, a posebno opasnost od destrukcije informacionih i energetskih sis-
tema, bezbednosni su rizici i pretnje sa visokim intenzitetom na globalnom i 
regionalnom nivou. Oni mogu ispoljiti težnju prelivanja sa jednog prostora na 
drugi i na taj način ugroziti bezbednost republike Srbije. Sve to postavlja pred 
odbrambenu diplomatiju i njenu obaveštajnu funkciju kompleks zadataka veza-
nih za otkrivanje, praćenje i procenu indikatora pojave i manifestacije navede-
nih bezbednosnih rizika i pretnji radi pravovremene prevencije. Naravno da se 
podrazumeva visok stepen saradnje i partnerstva u obaveštajnom obezbeđenju 
ali i razvoj moderne nacionalne službe koja će biti uvažavana kao partner sa 
prepoznatljivom kompetencijom i stručnošću.

ZAKLJUČAK 

Polazeći od pretpostavke da je sistem odbrane u celini pod demokratskom 
i civilnom kontrolom, kao i činjenice da se težište vojne diplomatije sve izra-
zitije pomera sa klasičnih vojno-obaveštajnih aktivnosti i klasične saradnje 
između vojski država, na saradnju i koordinaciju zajedničkih aktivnosti u 
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oblasti regionalne, subregionalne i najšire međunarodne kolektivne odbrane 
i bezbednosti, odbrambena diplomatija obuhvata širi spektar i njome se sve 
više bavi i opšta diplomatija. To istovremeno implicira veći značaj multila-
teralne i diplomatije na vrhu, uz učešće mešovitih civilno-vojnih tela i aktiv-
nije angažovanje opšte diplomatije na problematici koja obuhvata najširi 
kontekst odbrambeno-bezbednosnosnog kompleksa.

Prema tome, međunarodni kontekst, spoljno-politička orijentacija zemlje 
te ciljevi i zadaci politike odbrane predstavljaju smernice i jasno postavljaju te-
žišne zadatke odbrambene diplomatije ali i diplomatije uopšte. Konkretizacija i 
operacionalizacija zadataka podrazumeva efikasno rukovođenje vojno-diplomat-
skim predstavništvima od strane ministarstva odbrane.

Međutim, evidentan je problem koordinacije na nivou države, između 
ministarstava odbrane i spoljnih poslova, pa i nedovoljnog shvatanja mesta, ulo-
ge i značaja savremene odbrambene diplomatije. Posledica toga je nedovoljno 
angažovanje diplomatskih predstavništava na bezbednosno-političkom planu i 
neadekvatna pozicija vojno-diplomatskog predstavništva u okviru ambasade, 
gde se ono po inerciji smatra stranim telom, upravo zato što na nivou države nije 
usaglašena strategija ni adekvatno shvaćen značaj integracija sektora odbrane u 
evroatlantske strukture kao uslova za sve ostale integracije i približavanje države 
ka EU. 

Očito je da treba hitno redefinisati mesto, ulogu i zadatke odbrambene 
diplomatije, uspostaviti efikasno rukovođenje vojno-diplomatskim predstavništ-
vima, izvršiti racionalizaciju njihovog broja i definisati dugoročnu kadrovsku po-
litiku u ovoj oblasti, a to podrazumeva:

• jasno definisanu državnu spoljnu i odbrambenu politiku i zadatke 
diplomatije

• jedinstveno rukovođenje diplomatskom službom na nivou države - 
jedinstvo opšte i odbrambene diplomatije (čak i funkcionalno)

• jasnu viziju razvoja i izraženo težište odbrambene diplomatije

• jasno definisanje odnosa vojno-obaveštajne službe i nadležnosti u 
rukovođenju vojno-diplomatskim predstavništvima 

• savremeni menadžment ljudskim resursima i vođenje kadrova

• adekvatne kriterijume pri izboru lica za rad u vojnoj diplomatiji i novi 
pristup njihovom školovanju i obuci

• savremeni pristup diplomatskim funkcijama i vrstama diplomatije.

U skladu sa reformom sistema odbrane i vojske mora se voditi računa o 
racionalizaciji, imajući u vidu i sve veći značaj multilateralne diplomatije i diplo-
matije na vrhu. Nije racionalno da Srbija ima isti broj vojno-diplomatskih pred-
stavništava kao nekadašnja SFRJ, tim pre što se ulaskom u PzM mnoga pitanja 
regulišu na nivou NaTO-а.

redovno usmeravanje vojno-diplomatskih predstavništava, dnevna komu-
nikacija vojnog izaslanika sa ambasadorom i koordinacija između ministarstva 
odbrane i spoljnih poslova su neophodne pretpostavke za dobar rad vojne 
diplomatije.

Godišnje savetovanje i referisanja vojnih izaslanika su izuzetno korisni sa 
stanovišta usmeravanja i određivanja težišta i zadataka, ali i ocene rada, ujednača-
vanja kriterijuma i davanja odgovarajućih metodoloških uputstava.

Savremeno organizovana i pravilno usmeravana odbrambena diplomatija 
treba da bude pouzdan oslonac odbrambeno-bezbednosne politike i sistema, ko-
ji će garantovati bezbednost i sigurnost države i građana.To podrazumeva naro-
čito:

• doprinos spoznavanju determinanti, činilaca i tendencija globalnih 
bezbednosnih i regionalnih bezbednosnih procesa i njihovog uticaja na 
bezbednost zemlje

• identifikovanje, praćenje i procena indikatora pretnji i izazova
• izrada odgovarajućih analiza i procena za potrebe vojnog i političkog 

rukovodstva (obaveštajni ciklus) radi blagovremene prevencije 
• razvoj i unapređenje sopstvenih sposobnosti i metodologije, kao i 

kadrovski razvoj.

Odbrambena diplomatija će sve navedeno uspešno realizovati pre svega 
kroz intenzivno razvijanje i unapređenje saradnje i partnerstva, kao i aktivno 
predstavljanje, u okviru bilateralnih i multilateralnih odnosa u oblasti odbrane i 
bezbednosti.
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Zvonimir Horvat,
penzionisani pukovnik VBA

REFORMA VOJNIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI
(VBA i VOA)

I

Promene i reforma vojnih službi bezbednosti (obaveštajne i bezbedno-
sne)144su daleko značajnije i dublje nego što se o tome u javnosti zna, što je posledica 
nedovoljne otvorenosti u pogledu informisanja javnosti od strane Ministarstva od-
brane u vezi sa ovom problematikom, u meri u kojoj bi to bilo objektivno moguće, 
a delimično i zbog prozivanja ovih službi od strane pojedinih javnih i političkih 
ličnosti, na šta nema odgovarajućeg reagovanja od strane Ministarstva odbrane.

Bez ulaženja u dublju analizu svih promena i reforme u okviru ove dve 
službe, smatram korisnim za potrebe jednog ovakvog seminara napraviti kraći is-
torijski osvrt i to za: period jednopartijskog sistema do 1990. godine, period nakon 
uvođenja višepartijskog sistema do 2002. godine, kada je donet savezni zakon o 
službama bezbednosti SrJ i pravi reformski proces koji praktično započinje na-
kon donošenja ovog zakona.

Navedena problematika se suštinski najbolje može pratiti kroz normativni 
okvir u kome su radile ove službe, kroz najznačajnija pitanja: koje su im bile 
nadležnosti, ovlašćenja, ko im je odobravao primenu tzv. posebnih metoda i 
sredstava rada kojima su privremeno bila ograničavana ustavom garantovana 
prava pripadnika oružanih snaga i građana, kakav je bio sistem kontrole, način 
obaveštavanja i informisanja i delimično kadrovska problematika.

441 U domaćoj javnosti se često mešaju ove dve službe, iako su njihove nadležnosti i ovlašćenja 
sasvim različita, a to je delimično i posledica termina koji se koristi u zapadnim zemljama, 
u kojim se kompletan obaveštajno-bezbednosni sistem tih zemalja najčešće imenuje kao 
„obaveštajna zajednica“.
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Težište u ovom izlaganju će biti na organima bezbednosti JNa (odnosno 
vojnoj službi bezbednosti, kakav je njen naziv po navedenom zakonu, tj. vojnobez-
bednosnoj agenciji – vBa, kako je ova služba preimenovana odlukom ministra 
odbrane 2004. godine, uz saglasnost Saveta ministara Državne zajednice Srbija i 
Crna Gora i vrhovnog saveta odbrane Srbije i Crne Gore). Ovo zbog toga što je 
rad obaveštajnih organa, odnosno vojne obaveštajne službe usmeren prema ino-
stranstvu, po posebnoj metodologiji rada, bez ovlašćenja u odnosu na građane u 
zemlji.

Prema odredbama zakona o osnovama sistema državne bezbednosti (“Služ-
beni list SFrJ”, br.15/84 i 42/90), koji je bio na snazi do 2002. godine,245poslove 
državne bezbednosti u oružanim snagama SFrJ vršili su organi bezbednosti JNa 
u skladu sa odlukama Predsedništva SFrJ i saveznim zakonom.

Sam zakon je najznačajnija pitanja u pogledu primene posebnih sredstava 
i metoda rada regulisao načelno i ovlastio nadležne savezne sekretare (ministre 
unutrašnjih i inostranih poslova, kao i ministra odbrane) da ovu problematiku 
regulišu podzakonskim aktima. Prema tome, kompletan rad ovih službi je bio 
regulisan podzakonskim propisima koji nisu objavljivani i bili su dostupni užem 
krugu korisnika.

Smatram korisnim da istaknem da je i rad drugih sličnih službi u svetu, 
uključujući i zemlje zapadne demokratije, bio takođe najčešće regulisan na sličan 
način, podzakonskim aktima koje su donosili predstavnici izvršne vlasti (pred-
sednici država i vlada i nadležni ministri).

Do 1992. godine organi bezbednosti vojske Jugoslavije bili su nadležni 
za suprotstavljanje:

• stranim obaveštajnim službama346

• ekstremnoj jugoslovenskoj emigraciji

• unutrašnjem neprijatelju

• teškim oblicima imovinskog kriminala

452 Ovaj zakon je trebalo da bude promenjen najkasnije do 31.12.1992. godine prema Ustavnom 
zakonu za sprovođenje ustava SrJ, a taj rok je više puta pomeran izmenama.
463 To je bilo težište rada, pa se otuda ova služba najčešće pominje kao kontraobaveštajna služba 
(KOS) iako to nije bio njen zvaničan naziv.

a koje je usmereno prema ministarstvu odbrane i komandama, jedinicama i usta-
novama vojske Jugoslavije.

Prema podzakonskim propisima koji su regulisali ovu materiju, organi bez-
bednosti su bili ovlašćeni da samostalno, bez saglasnosti organa komandovanja 
primenjuju sledeće metode i sredstva rada: provera podataka i ustanovljavanje, 
rad sa saradnikom ili drugom operativnom vezom, informativni razgovor i pla-
siranje dezinformacija stranim obaveštajnim službama i organizacijama.

Po odobrenju organa rukovođenja i komandovanja bili su ovlašćeni da 
primenjuju: tajno slušanje i snimanja, tajno praćenje i osmatranje, tajnu kontrolu 
poštanskih i drugih pošiljki i tajni pretres.447

Primenu metoda i sredstava rada organa bezbednosti iz JnA, kojima se 
odstupalo od ustavom garantovanih prava i sloboda građana odobravali su, u 
okviru svog delokruga, načelnik generalštaba JNa, zamenik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu, podsekretar u tadašnjem SSNO-u, pomoćnici saveznog 
sekretara za narodnu odbranu i komandanti armija, vojno pomorske oblasti i RV 
i PvO, a u odnosu na lica koja su bila njima potčinjena.

Primena ovih mera nije bila moguća prema licima koja nisu bila u sastavu 
JNa ili vJ, izuzev ako ta lica nisu delovala zajednički sa pripadnicima JNa ili ako 
je njihova delatnost samostalno bila direktno usmerena protiv komandi, jedinica i 
ustanova JNa, a i tada su mere primenjivane u saradnji sa civilnim službama.

Prema tome, organi bezbednosti JNa nisu bili ovlašćeni da sami donose 
odluke o primeni navedenih mera, a bili su u obavezi da o rezultatima rada izveš-
tavaju navedene starešine, a po potrebi i druge savezne organe (predsedništvo 
SFrJ, Komisiju za kontrolu saveznih službi, koja je postojala pri Skupštini SFrJ 
i Centralni komitet SKJ).

Kao mehanizmi kontrole i nadzora nad radom obaveštajnih i bezbednosnih 
službi SrJ na saveznom nivou nominalno su funkcionisali: odbori za odbranu i 
474 Kada je Savezni ustavni sud 7. 12. 2000. godine utvrdio da su odredbe zakona o krivičnom 
postupku o pretresu stana bez naloga suda neustavne, prestalo se sa primenom ove metode rada. 
Istom odlukom su oglašene i neustavnim odredbe istog zakona o tzv. „trodnevnom policijskom 
pritvoru“, bez naloga suda, pa su organi bezbednosti od tada prestali i sa primenom ovog ranijeg 
zakonskog ovlašćenja. Odluka je objavljena u „Službenom list SrJ“ br 71/00.
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bezbednost oba veća Savezne skupštine, kao i Komisija za kontrolu službe držav-
ne bezbednosti Savezne skupštine, a u određenoj meri i Odbor za državni i pravni 
sistem Savezne vlade. Njihov rad je bio regulisan Poslovnikom veća građana Sa-
vezne skupštine iz 1994. godine, Poslovnikom veća republika Savezne skupštine 
iz 1995. godine i drugim propisima.

Sam sistem kontrole je bio partijski i ideološki isključiv, dosledan politič-
ko-teorijskom principu o „jedinstvu vlasti“, ali je do početka raspada SFrJ funk-
cionisao u skladu sa tim principom.

već je pomenuto da je zakon o osnovama državne bezbednosti bio na 
snazi do 2002. godine, dakle i nakon uvođenja višepartijskog sistema, pa su nad-
ležni organi u okviru Ministarstva odbrane i vojske pristupili izmeni svih pod-
zakonskih propisa, iako za to nije objektivno postojao pravni osnov u samom 
zakonu. većina pravila, uputstava i instrukcija su u svome nazivu imali oznaku 
„privremeno“.

Od 1992. godine navedenim izmenama organi bezbednosti su bili nadležni 
da se bave suprotstavljanjem:

• stranim obaveštajnim službama
• ekstremnoj delatnosti pojedinaca i grupa
• terorizmu
• kriminalnim aktivnostima.

važno je uočiti da u normativnoj sferi organi bezbednosti nisu bili nadležni 
za praćenje pojava koje su ranije bile klasifikovane kao „ekstremna jugoslavenska 
emigracija“ i „unutrašnji neprijatelj“.

Primenu posebnih metoda i sredstava rada organa bezbednosti je odobravao 
isključivo načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a izvršene su i značajne orga-
nizacione promene u pogledu funkcionisanja službe kroz objedinjavanja pojedi-
nih njenih delova i smanjenja, s obzirom na raspad SFrJ i proglašenja SrJ. Kad-
rovski, broj pripadnika obaveštajne i bezbednosne službe je smanjen, ali nisu 
nastale nikakve druge suštinske promene.

rad obaveštajnih i bezbednosnih organa u vojsci je finansiran iz budžeta, 
a odluku o visini dodeljenih sredstava je donosio ministar odbrane, nakon što bi 
utvrdio prioritete finansiranja svih rodova i službi u vojsci.

II

već iz ovog kraćeg prikaza vidljivo je da je normativni okvir bio zastareo, 
čak i pre promena koje su u zemlji nastale nakon izbora iz septembra 2000. godine, 
odnosno promena od 5. oktobra iste godine. Pored navedenog, nije postojao ni 
doktrinarni okvir za reformu oružanih snaga u celini (Strategija odbrane i vojna 
doktrina), pa ni njene obaveštajne i bezbednosne službe.

Praktično su prestali da postoje uslovi za civilnu kontrolu, jer su ti meha-
nizmi iz jednopartijskog sistema nestali, materijalni resursi su bili u ozbiljnom 
zaostajanju, kao posledica marginalizacije oružanih snaga, a sam kadar je bio ne-
dovoljno osposobljen za suprotstavljanje novim bezbednosnim izazovima, koji 
nisu bili doktrinarno definisani, ali su bili evidentni. Pored navedenog, bio je 
izražen, a u dobroj meri je i danas, negativan stav u javnosti prema službama bez-
bednosti u celini, nekritičko izjednačavanje civilnih i vojnih službi, a to je bila i 
posledica zatvorenosti samih službi, čak i kada to nije bilo neophodno.

Očito su postojali ozbiljni društveni razlozi za donošenje novog zakona, 
koji bi regulisao rad službi bezbednosti, u to vreme na nivou SrJ, a i u njenim 
republikama5.48.

Skupština Jugoslavije je krajem juna 2002. godine izglasala zakon o 
službama bezbednosti SrJ, koji je stupio na snagu 11. jula iste godine, kada je 
prestao da važi anahroni zakon o osnovama sistema državne bezbednosti. Tim 
zakonom su propisane nadležnosti, ovlašćenja, poslovi i zadaci i regulisan čitav 
niz drugih pitanja za dve službe u ministarstvu spoljnih poslova i dve službe u 
okviru ministarstva odbrane – „vojne službe“ - koje su dobile i nova imena: vojna 
služba bezbednosti i vojna obaveštajna služba.649Prvi put je jednim zakonom 
definisana i javno objavljena metodologija rada službi i uspostavljeni mehanizmi 
demokratske civilne kontrole.

Najznačajnije posledice koje su proistekle iz tog zakona su prepotčinjavanje 
službi civilnim organima, posebna sredstva i metode rada su mogle biti prime-
njivane samo po odluci suda, normativno su uspostavljeni mehanizmi demokratske 
civilne kontrole, a razdvojene su vojnopolicijska i kontraobaveštajna funkcija.
485 nakon donošenja saveznog zakona u Srbiji je ubrzo donet Zakon o bezbednosnoj informa-
tivnoj agenciji, a znatno kasnije i zakon o agenciji za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori.
496 ranije je objašnjeno kako su ove službe uprkos zakonom određenom imenu dobile nazive 
vojnobezbednosna agencija i vojno obaveštajna agencija.
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Nastale su i promene u normativno pravnoj sferi, organizacionoj, metodo-
loškoj, operativno tehničkoj i kadrovskoj oblasti, o čemu neće biti detaljnije reči.

Prema tom zakonu VBA i VoA su u sastavu Savezne vlade,750što je imalo 
velike posledice u organizacionom smislu: Službe su prvi put od Drugog svetskog 
rata izdvojene iz sistema komandovanja, razdvojene su kontraobaveštajna i vojno-
policijska funkcija, jer su do tada pojedini delovi vojne policije, koji su se bavili 
suzbijanjem kriminaliteta, bili izvršni organi VBA, koja je tim delovima vojne 
policije stručno rukovodila. Stvoreni su uslovi za demokratsku civilnu kontrolu 
kroz propisane nadležnosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, određeni novi 
organi koji će vršiti tu kontrolu i nadzor. Pomenutim zakonskim rešenjima stvoreni 
su pravni uslovi da vojska, kao oružana sila, više ne rukovodi obaveštajnom i bez-
bednosnom službom i „ima“ ove dve službe kao posebnu polugu moći.

Prema navedenom zakonu, Vojnobezbednosna agencija planira, organizuje 
i realizuje bezbednosnu funkciju u sistemu odbrane i u okviru toga otkriva, prati 
i sprečava:

• unutrašnji i međunarodni terorizam i subverzivne aktivnosti usmerene 
protiv Vojske i Ministarstva odbrane

• obaveštajnu i drugu delatnost stranih službi usmerenih protiv vojske i 
Ministarstva odbrane

• otkriva, istražuje i dokumentuje krivična dela protiv ustavnog uređenja 
i bezbednosti SCG, protiv čovečnosti i međunarodnog prava i najteža 
krivična dela sa elementima organizovanog kriminala.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ima policijska ovlašćenja, izu-
zev ovlašćenja na zadržavanja lica (u trajanju od 48 časova).

Vojno obaveštajna agencija prikuplja, analizira, procenjuje i dostavlja 
podatke i informacije o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, pla-
novima ili namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih i 
stranih organizacija, grupa i pojedinaca usmerenih protiv Vojske, ministarstva 
odbrane, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i odbrane zemlje. 

ova agencija nema policijska ovlašćenja i njen kompletan rad je usmeren 
507 Kasnijom odlukom Saveta ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora su službe potči-
njene ministru odbrane.

prema inostranstvu. Kada je u pitanju vOa, treba istaći da je ova njena nadležnost 
praktično konstanta, što je bilo regulisano podzakonskim propisima koji su 
regulisali rad obaveštajnih organa i pre donošenja zakona, pa je to jedan od osnov-
nih razloga da se u ovom radu ova služba manje pominje.

vojna služba bezbednosti i vojna obaveštajna služba su ovlašćene da u 
okviru svojih nadležnosti prikupljaju podatke traženjem potrebnih obaveštenja 
od građana i koriste javne izvore.

Pored navedenog ove službe su ovlašćene, da u okviru svoje nadležnosti 
tajno prikupljaju podatke sledećim sredstvima i metodama:

• saradnjom sa domaćim i stranim državljanima (sklapanje aranžmana sa 
punoletnim fizičkim licima koja dobrovoljno pristanu da deluju u korist 
Službe i prikriveno joj dostavljaju informacije) 

• pribavljanjem tajnih dokumenata (pribavljanje tajnih planova, skica i 
drugih dokumenata koji sadrže informacije o aktivnostima pojedinaca i 
grupa)

• operativnim prodorom u grupe, organizacije i institucije koje pripremaju 
ili vrše aktivnosti protiv bezbednosti SrJ.

Prilikom primene ovih sredstava i metoda, Službe su ovlašćene da koriste 
dokumente i sredstva koja služe za prikrivanje identiteta pripadnika Službe i lica 
sa kojima je uspostavljena saradnja.

vojna služba bezbednosti može koristiti posebna sredstva i metode za tajno 
prikupljanje podataka, kojima se privremeno ograničavaju Ustavom i zakonom 
utvrđena ljudska prava i slobode.

Pod posebnim sredstvima i metodima, koje vojna služba bezbednosti 
može koristiti, podrazumevaju se: 

1. nadzor, odnosno praćenje i prismotra lica, uz korišćenje tehničkih 
sredstava za dokumentovanje; 

2. nadzor nad poštanskim pošiljkama i drugim sredstvima opštenja. 

Ova posebna sredstva i metode, vojna služba bezbednosti može prime-
njivati po odobrenju nadležnog vojnog suda, pod uslovima i na način propisanim 
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zakonom o krivičnom postupku, što znači da ove mere mogu biti primenjene 
samo za potrebe krivičnog postupka. vojni sudovi su ukinuti 31. 12. 2004. godine, 
a o sudskoj kontroli primene ovih mera od 1. 1. 2005. godine biće reči kasnije.

Mere nadzora i prismotre lica i nadzora nad poštanskim pošiljkama i dru-
gim sredstvima opštenja ne može primenjivati vojno obaveštajna agencija.

Navedena zakonska rešenja, bez odgovarajućih izmena drugih sistemskih 
zakona koji regulišu najvažnija pitanja ministarstva odbrane i vojske u celini 
(Zakon o vojsci i Zakon o odbrani) su prosto primorala ministarstvo odbrane i 
ove dve službe da prvi započnu sa ozbiljnijim reformama, iako one nisu bile ni 
započete u okviru sistema odbrane u celini.851

Najvažnije organizacione promene su razdvajanje kontraobaveštajne i voj-
nopolicijske komponente i formiranje, na osnovu odluka Vrhovnog saveta odbrane 
i Saveta ministara, dve celine, jedna potčinjena ministru odbrane (vOa i vBa), 
a druga načelniku Generalštaba (vojna policija). Na ovaj način je postignuto da 
služba koja koristi tajne metode za prikupljanje podataka nema vojnu policiju 
kao izvršni organ, što je jedan od demokratskih standarda.

Druga najznačajnija novina je prepotčinjavanje Službi i svih njenih ka-
paciteta ministru odbrane za razliku od ranijeg načina kada su službe bile potči-
njene načelniku generalštaba, a na nižim nivoima komandantima jedinica.

Promenjen je sistem izveštavanja jer se izveštaji, informacije i bezbed-
nosne procene, po navedenom zakonu, dostavljaju predsednicima veća Savezne 
skupštine, predsedniku Savezne vlade, članovima vrhovnog saveta odbrane, 
ministru i zameniku ministra odbrane i načelniku generalštaba. Pre donošenja 
zakona sistem izveštavanja je išao preko načelnika generalštaba, koji je oba-
veštajno-bezbednosne informacije verifikovao i tek nakon toga su dostavljane 
drugim korisnicima.

Potpuno je promenjen koncept školovanja i usavršavanja kadrova VBA i 
vOa, kroz promenu nastavnih planova i programa, s obzirom na novoutvrđene 
nadležnosti pre svega vojnobezbednosne agencije. Pripadnici službi su pored 

518 reforma bezbednosnog sektora u zemljama u tranziciji je išla obrnutim putem - najpre su 
vršene reforme u okviru oružanih snaga, a tek onda u službama. Takođe je uočeno da su se 
oružane snage tih zemalja smanjivale, a obaveštajno bezbednosni sistem je povećavan, što je 
logično i opravdano, ali nije predmet ove teme.

vojnog obrazovanja započeli razne specijalističke i poslediplomske studije radi 
sticanja znanja i zvanja specijalista za pojedine oblasti i savremene oblike ugro-
žavanja, a započeta je značajnija popuna kadrova koji su evidentno nedostajali služ-
bama (ekonomisti, informatičari, pravnici, psiholozi), te upućivanje pripadnika 
službi na različite kurseve usavršavanja stranih jezika.952Taj proces nije išao niti 
ide lako, a osnovni problem je u nedostatku sredstava za ovakvo savremeno 
koncipirane potrebe vojnih službi. 

Doneto je više podzakonskih propisa koji su bili u nadležnosti ministarstva 
odbrane (vrlo savremen propis o bezbednosnim proverama, o radnim mestima koja 
se štite posebnim bezbednosnim merama, o međusobnim pravima i obavezama 
vBa i vojne policije, pri kraju je izrada propisa o međusobnim obavezama 
službi i komandi jedinica vojske, s obzirom da je već objašnjeno da ove službe 
nisu potčinjene organima komandovanja), a samo jedan iz nadležnosti Saveta 
ministara - o službenoj legitimaciji i znački.

Prilikom prijema kadrova, a i kroz samo funkcionisanje službi, po mom 
mišljenu, u potpunosti je obezbeđena politička i ideološka neutralnost. Međutim, 
jedinu validnu ocenu jednog ovakvog stava bi mogli da daju organi demokratske 
civilne kontrole koji su ustanovljeni zakonom o službama bezbednosti. U tom 
pogledu, zakonom su ustanovljeni svi mehanizmi kontrole i nadzora: 

529 autor nije u mogućnosti da govori o broju pripadnika službi koji su upućivani na ovakve ob-
like školovanja i usavršavanja, kao ni o procentu smanjenja broja pripadnika službi od donošenja 
zakona do danas.
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KoMISIJa za KONTrOLU SLUžBE BEzBEDNOSTI 
KonTRoLIŠE (SPoLJnA KonTRoLA)

• ustavnost1053i zakonitost1154rada
• usklađenost rada sa politikom i strategijom nacionalne bezbednosti
• poštovanje ljudskih prava i sloboda u radu
• poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu
• primenu posebnih sredstava i metoda za tajno prikupljanje podataka
• zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad

KOMISIJa za KONTrOLU SLUžBE BEzBEDNOSTI razMaTra
• izveštaj o radu 
• izveštaj generalnog inspektora
• predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službi
• prigovore građana i pripadnika službi
• predloge, peticije i predstavke upućene skupštini

GENEraLNI INSPEKTOr (UNUTraŠNJa KONTrOLa)
koga imenuje Savet ministara, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije 

za kontrolu službi bezbednosti razmatra i proverava predstavke pripadnika službi 
koje se odnose na povrede:

• ustavnosti1255i zakonitosti1356

• ljudskih prava i sloboda 
• profesionalnosti 

• srazmernost u primeni ovlašćenja 

• političke i ideološke neutralnosti

5310 Ovo ovlašćenje komisije je pravno sporno, jer ustavnost u pravnom poretku može da ceni 
samo Ustavni sud.
5411 Pri tome se podrazumeva da li su službe radile u skladu sa svojim ovlašćenjima i propisa-
nim procedurama, a ne svrsishodnost rada.
5512 Op.a kao pod 10
5613 Op.a kao pod 11

Sudska kontrola rada vojnobezbednosne agencije je bila propisana u skla-
du sa odredbama zakona o krivičnom postupku, odnosno primenu posebnih me-
toda iz sredstava rada je ova agencija mogla primenjivati samo uz saglasnost i 
po naredbi nadležnog istražnog sudije vojnog suda, odnosno samo za potrebe 
krivičnog postupka.

Prema tome, u skladu sa svim demokratskim standardima propisana je 
zakonodavna, izvršna i sudska kontrola.

Međutim, faktičko stanje u pogledu kontrole i nadzora svih grana vlasti 
je bilo drugačije. Naime od donošenja zakona, do prestanka postojanja državne 
zajednice Srbija i Crna Gora u dva skupštinska saziva bile su imenovane dve 
Komisije za kontrolu službi. Prva Komisija nije izabrala ni predsednika, a ni-
jedna ni druga nisu doneli poslovnik o radu. Iako su službe redovno podnosile 
godišnje izveštaje o svome radu, do 2005. godine, do kada je autor bio pripadnik 
vBa nijedna komisija se o tim izveštajima nije izjašnjavala na bilo koji način. 
Interesovanje komisija se svodilo na pojedine aktuelne slučajeve iz rada službi, 
što je čak suprotno zakonskim ovlašćenjima komisije, jer te podatke, po samom 
zakonu, službe nisu dužne da daju.

Generalni inspektor kao deo kontrole izvršne vlasti nikada nije izabran.

Praktično, jedino je funkcionisala kontrolna funkcija ministra odbrane i 
sudske vlasti, ali treba istaći da su zaključno sa 31. 12. 2004. godine vojni sudovi 
prestali da postoje, po posebnom zakonu. Od 1. 1. 2005. godine vBa primenjuje 
posebne metode i sredstva rada po odobrenju nadležnih specijalizovanih civilnih 
sudova za borbu protiv organizovanog kriminala i ratne zločine, kao i nadležnih 
okružnih sudova kada su u pitanju druga krivična dela iz nadležnosti vBa. Me-
đutim, o tome nije donet zakon, već se primenjuje princip analogije sa civilnim 
službama.

Prema tome, kada se u javnosti čuje mišljenje da „službe nisu pod kon-
trolom“, a imajući u vidu da vojne službe praktično rade u pravnom vakumu, jer 
se Skupština republike Srbija nije izjasnila da li u svoj pravni poredak uključuje 
i navedeni zakon o službama bezbednosti, onda je takva ocena tačna. Ostavljam 
čitaocima da sami zaključe ko je za to odgovoran.1457

5714 autor ovog teksta ne poznaje nijednog pripadnika vojnih službi koji bi na bilo koji način bio 
protiv uspostavljanja efikasnih mehanizama demokratske civilne kontrole svih grana vlasti. Pri 
tome se samo insistira da takva kontrola bude i odgovorna, jer u suprotnom mogu biti ugroženi 
čak i životi pripadnika službi i saradnika.
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Iako je u praksi uočeno da sam zakon o službama bezbednosti ima odre-
đenih slabosti, prevladavaju njegove dobre strane, jer su precizno utvrđene nad-
ležnosti, ovlašćenja i druga značajna pitanja za rad službi, koja nisu predmet 
ovog razmatranja.

III

Nakon prestanka postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora očita je 
potreba racionalnog organizovanja i reorganizovanja svih službi koje trenutno pos-
toje u državi Srbiji. Po mom mišljenju, iako je reformski proces u sistemu odbrane 
daleko odmakao, za novi početak je potrebno doneti i novi, jedinstven zakon o 
obaveštajno-bezbednosnim službama republike Srbije i to što je moguće pre.

Tako donet zakon treba jasno da definiše:

• jedinstveni bezbednosni sistem i nazive svih službi 

• organe koji će vršiti kontrolu i koordinaciju rada službi i sastav tih 
organa (posebno je značajno uspostavljanje organa koji će vršiti 
koordinaciju rada službi)

• službe koje će biti ovlašćene da primenjuju posebne metode i sredstva 
rada kojima se privremeno odstupa od ustavom garantovanih prava i 
sloboda građana, sa jasno utvrđenim procedurama za primenu takvih 
sredstava i metoda rada

• nadležnost, poslove i ovlašćenja svake od službi, radi jasnog 
razgraničenja nadležnosti između civilnih i vojnih službi i organa javne 
bezbednosti

• postupanje sa podacima i dokumentima do kojih dođu ili ih formiraju 
službe i način korišćenja tako pribavljenih podataka

• kriterijumi za izbor lica koja će raditi u ovim službama i način njihove 
provere

• sredstva za rad ovih službi i kontrola njihovog namenskog trošenja

• mogućnost neposrednog obraćanja građana službama i obaveze koje bi 
po tom pitanju imale službe da odgovore, delimično odgovore ili uskrate 
odgovor

• pitanja koja bi mogla biti regulisana podzakonskim propisima, 
ovlašćenja pojedinih organa za donošenje tih propisa i stepen njihove 
tajnosti.

Posebno je značajna parlamentarna kontrola, a moje je mišljenje da zakon 
treba da ustanovi specijalnu Komisiju za kontrolu svih službi, te da ne bi bilo efi-
kasno da tu kontrolu vrši postojeći Odbor za odbranu i bezbednost. 

Kada su u pitanju vojne službe, posebno je značajno pitanje kome će biti 
potčinjene, odnosno ko će njima neposredno rukovoditi: predsednik republike, 
predsednik republičke vlade ili će ove službe biti uspostavljane na resornom prin-
cipu, odnosno potčinjene ministru odbrane. To je pre svega politička odluka, a 
sam zakon svakako mora da ustanovi obavezu ovih službi o izveštavanju svih 
navedenih državnih funkcionera, kao i liste korisnika informacija vojno obaveš-
tajno-bezbednosnih službi.

Ovde su navedena neka od najznačajnijih pitanja koja bi po mom mišljenju 
trebalo da budu regulisana zakonom.

Takođe je vrlo značajno da službe (civilne i vojne) nastave saradnju sa 
stranim službama, koja je vrlo intenzivna i o čemu se u javnosti manje zna, a 
obavlja se uz znanje i smernice nadležnih državnih organa.

Imajući u vidu određene političke tenzije i frustracije koje vladaju u na-
šem društvu, zbog izraženog mišljenja o političkom karakteru rada službi u ra-
nijem periodu, kao deo reformskog procesa bi se mogla smatrati i potreba za 
donošenjem odgovarajućeg zakona kojim bi bilo propisano postupanje sa do-
sijeima koje su službe vodile o građanima.1558

Jedno od ključnih pitanja za reformu svih službi, pa i vojnih, je stvaranje 
odnosa poverenja, pre svega između svih nivoa organa vlasti i odgovarajućih služ-
bi, a indirektno i javnosti. Da bi se to postiglo potrebno je stalno obrazovanje ka-
ko pripadnika službi tako i predstavnika vlasti koji donose najznačajnije odluke 
za rad službi i vrše kontrolu i nadzor rada službi, ali i svih ostalih predstavnika 
vlasti.
5815 Ovo je samo indirektno deo ove tematike, ali je vrlo važno pitanje za dalju transformaciju 
službi i stvaranja odnosa poverenja. U javnosti se često vrše poređenja rada naših službi i službi 
zemalja bivšeg varšavskog pakta, iako je pozicija i uloga naše zemlje i naših službi bila bitno 
drugačija, a ceo problem je daleko širi i složeniji i nadilazi ovu tematiku.
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Da bih pojasnio ovaj stav, navodim primer Slovenije, koja je početkom de-
vedesetih godina donela zakon o svojim službama, a u prelaznim i završnim odred-
bama tog zakona je bilo propisano da će edukaciju članova komisije za kontrolu 
službi vršiti upravo pripadnici službi i to u roku od 6 meseci od dana donošenja 
zakona. Na taj način su organi vlasti priznali da nemaju dovoljno znanja o radu 
i funkcionisanju obaveštajno bezbednosnog sistema i iskazali poverenje prema 
tim službama. To nije narušilo autoritet same komisije, jer je ona po zakonu imala 
jasno određene i definisane nadležnosti u odnosu na službe.

Bez odgovarajućeg znanja o radu službi, nema ni uspostavljanja odnosa 
poverenja, a bez odnosa poverenja nema ni efikasne kontrole rada službi, pri 
čemu svi akteri moraju biti svesni da konačnu reč donose organi civilne vlasti 
(skupština, vlada, predsednik republike, ministri).

U tom smislu pripadnici službi se moraju stalno stručno usavršavati i kroz 
obrazovni proces isticati da je zaštita ljudskih prava i sloboda neprikosnovena i 
pravilo, a da se ta prava privremeno mogu ograničavati samo izuzetno, u skladu 
sa zakonom i u postupku propisanim zakonom.

Svi organi demokratski izabrane vlasti se moraju potruditi da dobro poz-
naju sistem funkcionisanja obaveštajno-bezbednosnih službi, shvate težini i slo-
ženost poslova, kao i rizike sa kojima se suočavaju pripadnici službi, jer će na taj 
način razumeti rad službi i u potrebnoj meri biti kompetentni da vrše kontrolu i 
nadzor tog sistema. 

Imajući u vidu materijalno i tehničko zaostajanje vojnih službi, a nakon 
što bi tim službama bile jasno definisane nadležnosti i zadaci, potrebno je da 
republika Srbija obezbedi odgovarajuća sredstva za rad tih službi, u skladu sa 
zadacima koje bi te službe imale. Samo u tom slučaju bi službe mogle odgovoriti 
savremenim izazovima, rizicima i pretnjama, koje su projektovane u skladu sa 
očekivanim integracijama.

Sve promene bi trebalo da budu u funkciji integrisanja u međunarodnu 
bezbednosnu zajednicu, uz zadržavanje autonomije po pitanjima od interesa za 
nacionalnu bezbednost.

Pored navedenog, državni organi bi trebalo svakako da stvore takav 
društveni, politički i pravni ambijent u cilju potpune depolitizacije službi, od 

potpune autonomije u radu službe i njene samostalnosti u obavljanju stručnih 
poslova, pa do izbora rukovodilaca službi, koji bi po mom mišljenju trebalo da 
budu nepartijske ličnosti i profesionalci sa dugogodišnjim radnim iskustvom u 
obaveštajno bezbednosnom sistemu.

Samo pod tim uslovima, mada nemam pretenzija da je tema ovim iscrpljena, 
naša zemlja može stvoriti modernu, relevantnu, profesionalnu i efektivnu vojnu 
obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu po najvišim evropskim i svetskim stan-
dardima, sposobnu da uspešno štiti sistem odbrane i bude respektabilan partner 
sa drugim sličnim službama u regionu i svetu.

Moje viđenje dostignutog stepena reformi vojno obaveštajne i bezbednosne 
službe je verovatno barem delimično subjektivno, s obzirom na to da sam bio vi-
šegodišnji pripadnik vojne službe bezbednosti. U toku svoje karijere, bio sam u 
prilici da steknem znanja i iskustva iz kontakata sa organima vlasti u zemlji u 
različitim periodima, nevladinim sektorom u zemlji i inostranstvu, kao i sa stranim 
službama u okviru zvanične, službene saradnje. Iznete ocene i razmišljanja su 
pokušaj sublimacije svih tih iskustava.

U obradi ove teme koristio sam i dokumenta i propise koji još uvek imaju 
oznaku određenog stepena tajnosti, tako da deo te literature nisam u mogućnosti 
da citiram, mada je u većini slučajeva u pitanju stepen tajnosti koji je objektivno 
prevaziđen. To pitanje treba da regulišu organi koji rukovode službama i 
rukovodioci službi.

Stavovi koji su ovde izneti su moji lični i ne moraju se poklapati sa viđenjima 
najodgovornijih rukovodilaca Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne 
agencije. 

Zvonimir Horvat REFORMA VOJNIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI (VBA I VOA)Zvonimir Horvat REFORMA VOJNIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI (VBA I VOA)



��� ���

др Катарина Штрбац
Министарство одбране Републике Србије

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УВОД

Ванредне ситуације представљају ванредно и поремећено стање 
друштва изазвано догађајима великих размера, којима се паралише функцио-
нисање друштвеног система земље, или кад настану природне и техничко-
технолошке катастрофе великог обима које угрожавају живот становништва 
и њихову имовину и материјална добра. Но, без обзира на међусобно разли-
чите ванредне ситуације, оне имају заједничку последицу - огромне људске 
жртве и материјална разарања, па стога и велику потенцијалну опасност по 
друштво у целини.

Појам и класификацију ванредних ситуација опредељују пре свега 
различите врсте опасности, које угрожавају безбедност и које, узроковане 
дејством природе или делатношћу људског фактора, могу да доведу до ван-
редне ситуације на одређеној територији. Према томе, када се редовним 
активностима (превентивним, оперативним и другим) не може спречити и 
отклонити последице изазване опасностима, онда стања опасности добијају 
карактер ванредне ситуације.

Због опасности које могу у одређеним околностима да прерасту у 
ванредне ситуације са различитим последицама, врло је тешко формулисати 
јединствену, свеобухватну и прецизну дефиницију ванредне ситуације, која 
би обухватала све њихове карактеристике и специфичности. Тако да се из 
ових, а пре свега практичних разлога, различито дефинисање ванредних ситуа-
ција најчешће врши према конкретним потребама. Уједињене нације нпр. 
ванредну ситуацију (осим рата) третирају као последицу катастрофа, а њу 
дефинишу као „озбиљан распад функционисања друштва, који проузрокује 
људске, материјалне губитке или губитке природног окружења чиме се 
онемогућава једној земљи да користи своје ресурсе за опстанак живота у 
погођеној средини“. Према наведеној дефиницији, нису сви пожари, суше, 
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земљотреси, епидемије или индустријски акциденти катастрофе, већ само 
они који превазилазе могућност друштва да адекватно реагује и због чега 
тражи помоћ других.

ПОДЕЛА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Када друштво редовним активностима (превентивним, оперативним 
и асанационим) не може да спречи и отклони последице изазване опаснос-
тима, оне добијају карактер ванредних ситуација.

Ванредне ситуације могу се груписати у шест основних категорија: 

1. Природне – брзо развијајуће. Потичу од природних непогода, 
попут земљотреса, циклона, поплава, клизишта, вулканских ерупција 
и неких типова епидемија заразних болести. Јављају се изненада, 
често уз врло мало упозорења.

2. Технолошке – брзо развијајуће. Резултат су индустријских акциде-
ната (цурење хемијских супстанци или њихово неконтролисано осло-
бађање, нуклеарни акциденти), акциденти при транспорту или услед 
поремећаја других техничких система. Такође се јављају изненада, са 
мало упозорења.

3. Споро развијајуће. Овај израз се углавном користи да означи не-
достатак хране или глади и несташице настале уништавањем усева 
од стране штеточина. У овим случајевима се кризе споро развијају, 
недељама или месецима. У ову групацију ванредних ситуација се 
могу подвести и катастрофе изазване загађењем или деградацијом 
животне средине.

4. Комплексне - политичке ванредне ситуације. Природни хазарди, 
поготову суше, могу бити узрок настајања оваквог стања. Ипак, 
овај тип ванредних ситуација карактерише се дужом политичком 
нестабилношћу и обично, високим нивоом насиља.

5. Сталне ванредне ситуације. Оне су резултат широко распростра-
њеног сиромаштва, а могу се погоршати услед природних хазарда.

6. Масовне миграције. Миграције могу бити узроковане последицама 
претходно набројаних ванредних ситуација.

Опасности које угрожавају људе, материјална добра и животну сре-
дину, могу се класификовати у разне групе према различитим критеријуми-
ма. Свака од тих група има своје специфичности.

У односу на последице које испољавају на човека, његова материјална 
добра и животну средину, опасности се разликују по:

• интензитету (броју жртава и обиму материјалног разарања):

 акциденти (погинулих, повређених или угрожених од 1 до 1000)
 удеси (погинулих, повређених или угрожених од 1.000 до 10.000)
 катастрофе (погинулих, повређених или угрожених преко 10.000)                 
 катаклизме (тотално разорена подручја без преживелих или са 

незнатним бројем преживелих лица)
• узроку (ватра, вода, експлозивне и токсичне материје, епидемије, 

итд.);

• пространству (опасности покривају ужу или ширу територију или 
је непосредно угрожавају).

Глобално посматрано све опасности би се могле сврстати у две групе:

1. Мирнодопске опасности и

2. Ратне опасности.

Међутим, многе условно назване мирнодопске опасности могу се по-
јављивати и у време рата као природне појаве (земљотреси, поплаве и сл.) 
или да су намерно изазване (хаварије у великим хемијским и нуклеарним по-
гонима, рушење брана великих хидроакумулација) путем директног дејства 
по њима или кроз диверзантско-терористичке акције снага агресора.

Зато је много потпунија и правилнија класификација према природи 
појаве опасности (генеричка подела) на:
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1. Опасности проузроковане природним силама које су 
непредвидиве и човек не може утицати на њихову појаву, облик 
испољавања, интензитет, па чак ни на последице. То су следеће 
опасности: сеизмолошке или литосферске (земљотреси, клизишта и 
вулканске ерупције), атмосферске или метеоролошке (ветар, град, 
изузетно велике количине кише), хидросферске или хидролошке 
(поплаве, морски таласи-цунами, лавине) и биосферске (епидемије, 
епизоотије, епифитоције).

2. Опасности у којима учествује човек али не са намером да про-
узрокује опасности, већ су такве појаве плод његовог погрешног и 
нестручног рада, незнања, нехата и случајног сплета околности.

Ова група опасности позната је као техничко-технолошка групација 
и обухвата:

2.1. Удесе са катастрофалним последицама у производњи, складиш-
тењу, транспорту и употреби агресивних и токсичних хемикалија,

2.2. Удесе са катастрофалним последицама у нуклеарној индустрији, 
производњи, промету, складиштењу и примени радиоизотопа 
(нуклеарни и радијациони удеси),

2.3. Велике пожаре, паљевине и експлозије
2.4. Удесе у рудницима са катастрофалним последицама
2.5. Велике саобраћајне удесе на друмовима, железници, ваздуху          

и мору.

3. Опасности које човек намерно изазива и иницира, свесно, добро 
осмишљено и злонамерно. Ове активности се планирају и изводе нај-
чешће у тајности по строго утврђеном сценарију. Могу се изводити 
у миру, периоду непосредне ратне опасности, у току рата, у облику 
саботажа, диверзија и терористичких акција. У ову групу опасности 
спадају све опасности из друге групе (2.1. до 2.5.), ако су намерно 
изазване тајним субверзивним акцијама.

4. Ратне опасности које настају употребом савремених оружја и 
система, као и оружја за масовно уништавање. То су опасности 
изазване борбеним дејствима са копна, мора и ваздуха и природне и 
техничко-технолошке опасности изазване ратним дејствима.

Све наведене опасности по својим последицама, данас су постале 
много збиљније и опасније због наглих промена које су условљене развојем 
самог друштва. Разлози су бројни а неки од њих су:

• настанак великих урбаних целина, тј. повећавају се центри 
груписања људи на мањим просторима;

• пораст људске популације;

• континуирана активност човека на промени елемената животне 
средине;

• поремећеност екосистема;

• неконтролисани и намерни експерименти са природом и др.

Према начину настанка постоје природне, техничко-технолошке и 
ратне ванредне ситуације, односно врсте опасности.

Табела бр. 1: Ванредне ситуације према генези настанка159

ПРИРОДНИ ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИ РАТ

НОВИ БЕЗБЕДНОСНИ 
ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И 

ПРЕТЊЕ

литосферске-
сеизмолошке

техничке опасности 
праћене јонизујућим 
зрачењем

оружана 
дејства са 
копна, ваздуха 
и мора

- тероризам
- организовани криминал
- економске кризе
- сиромаштво
- политички конфликти
- нетрпељивост на 
верској, националној и 
другој основи
- економске санкције
- ембарго

атмосферске-
метеоролошке

хемијска 
контаминација и 
удеси у хемијској 
индустрији

природне и 
техничко-
технолошке 
несреће 
изазване 
ратним 
дејствима

хидросферске пожари

биосферске саобраћајне несреће

несреће на раду

591 Преузето из B. Byrne and S. Baden, Gender, Emergencies and Humanitarian Assistance 
(Brussels: European Commission, 1955).
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Ванредне ситуације (осим рата) су углавном последица катастрофа. 
Уједињене нације су дефинисале катастрофу као „озбиљан распад функ-
ционисања друштва, који проузрокује људске, материјалне губитке или гу-
битке природног окружења чиме се онемогућава једној земљи да користи 
своје сопствене ресурсе за опстанак живота у погођеној средини“. Према 
наведеној дефиницији, нису сви пожари, суше, земљотреси, епидемије 
или индустријски акциденти катастрофе, већ само они који превазилазе мо-
гућност друштва да адекватно реагује и због чега тражи помоћ других.

ПРИРОДНЕ ОПАСНОСТИ

Од постанка света до сада човечанство су угрожавале појаве које није 
могло да предвиди и контролише. Наиме, појаве као што су земљотреси, клиз-
ишта, поплаве, олује, епидемије, епизоотије, суше утицале су кроз историју 
на страдање становништва и произвеле велика материјална разарања. Нажа-
лост, такве појаве су уобичајене и данас, а очигледно је да ће 21. век бити 
век, пре свега борбе за воду и епидемија, које су настале као последица не-
контролисане употребе технологија.

Природне опасности се могу поделити на три категорије:

1. изненадне опасности, као што су поплаве, земљотреси, плимни 
таласи, тропске олује, вулканске ерупције и клизишта. Поплаве су 
најчешћи облик природних катастрофа који је повезан са изненадним 
миграцијама становништва и недостатком хране, док земљотреси 
углавном проузрокују велики број мртвих и огромну штету на 
инфраструктури;

2. споре опасности обухватају суше, глад, деградацију земљишта, крче-
ње шума, нападе штеточина и претварање плодне земље у пустињу. 
Те катастрофе су углавном последица лоших временских услова ком-
бинованих са сиромаштвом;

3. епидемије, као што су колера, богиње, дизентерија, респираторне 
инфекције, маларија и сида, не доводе до велике миграције ста-
новништва, али се обично јављају тамо где се већ налазе расељена 
лица као последица лоших услова живота и недостатка хигијене.

У том смислу могло би се рећи да је опасност стање када на одређеном 
простору и за одређено кратко време дође до таквог оштећења природе, 
културних, материјалних добара и животне средине, односно угрожености 
здравља или живота људи, чије последице није могуће отклонити у пожељно 
време са постојећим методима рада и постојећом организацијом.

Поред термина опасност данас је у широкој употреби термин хазард. 
Овај термин у суштини одговара термину угроженост, односно представља 
потенцијалну претњу по људе и њихово благостање. Хазарди (опасности) 
могу бити природни (попут сеизмичког хазарда) или изазвани људском актив-
ношћу (технолошки хазарди) и енвироментални (еколошки хазарди).260 
Природни хазарди су природни процеси или феномени који се јављају у 
биосфери, а могу изазвати штетан догађај или ванредну ситуацију. Према 
пореклу, природни хазарди се деле на: геолошке, хидрометеоролошке и 
биолошке. Геолошки хазарди су природни процеси у биосфери који укљу-
чују геолошке, тектонске, хидрогеолошке и друге процесе (земљотреси, 
вулканске активности, одрони, клизишта, лавине...). Хидрометеоролошки 
хазарди су природни процеси у атмосфери или воденим пространствима 
(поплаве, велики морски таласи-цунами, тропски циклони, торнадо, ураган, 
олује, електрична пражњења (громови), велике снежне падавине, мразеви 
и поледица, суша и град). Биолошки хазарди, процеси органског порекла, 
укључујући и изложеност патогеним микроорганизмима и токсинима (епи-
демије, епизоонозе, епифитонозе).

Улога хуманитарних организација у превенцији и отклањању по-
следица наведених природних опасности је немерљива, иако би у елими-
нисању ових опасности требало да се ангажују сви сегменти друштва, пре 
свега у имплементацији великог броја заштитних мера које су још увек 
недовољно примењиване нарочито у земљама у развоју и сиромашним 
земљама.

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКE ОПАСНОСТИ

Убрзана индустријализација током 20. века, осим добробити за цело-
купно човечанство, изазвала је неке нове негативне ефекте, а свет је све више 
изложен опасностима од потенцијалних извора ванредних ситуација које су 
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последица наглог развоја и неадекватне бриге за становништво и природну 
околину. Тако се дошло у ситуацију да индустријска разарања околине 
превазилазе ратна разарања. То је нарочито изражено у неразвијеним и ин-
дустријски слабо развијеним земљама, у којима је убрзан технолошки раз-
вој, али се занемарују мере безбедности и последице могућих акцидената.

Катастрофе које је изазвао људски фактор могу се поделити на две 
подкатегорије:

1. индустријске или технолошке катастрофе, које су последица ин-
дустријских или технолошких активности које изазивају загађење, 
тровање токсичним материјалима, експлозије и пожаре. Углавном 
настају због лошег планирања или неодговарајуће градње објеката, 
односно непоштовања прописане безбедносне процедуре. Изненадне 
катастрофе као што су земљотреси и поплаве, и катастрофе које су 
последица људског фактора (рат или терористички напади) могу 
да проузрокују секундарне катастрофе – пожаре, индустријске 
експлозије и загађења или контаминације;

2. сложене ванредне ситуације, када постоји опасност од напада 
или другог облика спољног угрожавања земље (непосредна ратна 
опасност) и које имају многоструке последице (велики број ра-
сељених лица, недостатак хране, кршење људских права и повећана 
смртност).

Технолошки хазарди су опасности које потичу од технолошких и 
индустријских акцидената, опасних процедура или појединих људских 
активности. Некада се називају и антропогеним хазардима и најчешће их 
чине: пожари, индустријско загађење, нуклеарне активности, акциденти 
при транспорту, експлозије, инциденти (оружани сукоби), диверзије и теро-
ристички акти, саобраћајне несреће и сл.

Енвироментални хазарди су процеси настали човековим понашањем 
и активностима, којима се наноси штета природи и њеним процесима (про-
мена климе, смањење озонског омотача у стратосфери, ацидификација, гу-
битак биодиверзитета, загађење воде за пиће, морско и обално загађење, про-
падање шума, деградација земљишта, проблеми управљања отпадом, еко-

лошки инциденти, хемијски ризици, опасности од генетски модификованих 
организама, опасности од зрачења, урбани стрес, итд.). 

Повредљивост одређене територије може се посматрати кроз три ве-
лика, међусобно повезана подручја: физичко-материјално, друштвено-орга-
низационо и мотивационо-мислено. Свако од ова три подручја покрива ве-
лики број карактеристика:

1. Физичко-материјални. Ово је највидљивије подручје повредљивости. 
Подразумева земљиште, климу, животну средину, здравље, инфра-
структуру, домаћинства, финансије, технологије и сл. Сиромашни 
људи су угроженији кризама него они богатији, јер имају мало или 
нимало уштеђевине, мали доходак или мало продуктивних опција 
и ограничене ресурсе. Они су осетљивији на опасности и знатно се 
спорије опорављају.

2. Друштвено-организациони. Како је друштво организовано, његови 
интерни сукоби и управљање њима, од значаја су колико и физичко-
материјална димензија повредљивости, али су мање видљиви и 
недовољно добро схваћени. Овај аспект подразумева формалну 
политичку структуру и неформалне системе кроз које људи 
функционишу. Сиромашна друштва која су добро организована 
и јединствена, могу издржати катастрофе и опоравити се од њих 
успешније од оних која су мало или нимало организована и где су 
заједнице подељене (расно, религијски, класно).

3. Мотивационо-мислени. Овај аспект се односи на то како људи у 
заједницама виде себе и своје способности да утичу на окружење. 
Групе које деле јаку идеологију или систем уверења, или имају 
успешна искуства у сарадњи, могу можда бити у бољој могућности 
да помогну једни другима у временима катастрофе, него групе које 
не деле таква уверења или које се осећају фаталистично или зависно. 
Кризе могу стимулисати заједнице на енормне напоре.

Неконтролисани урбани развој деградира животну средину и повећава 
ризик живљења. Крчење шума, рашчишћавање земљишта и интензивна 
изградња, могу поједине терене изложити већој повредљивости на кли-
зишта. Природна дренажа је у тим случајевима ометена па у недостатку 
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канализационе мреже и одводних канала за воду која настаје услед јаких 
киша, доводи до појаве бујица и плављења појединих објеката. Нерегуларна 
изградња има за последицу појаву великог броја небезбедних објеката који 
у условима земљотреса постају повредљиви, што проузрокује њихово 
рушење или већа оштећења и страдање њихових корисника.

Техничко-технолошке опасности су резултат бројних економских, 
социјалних, културних, институционалних, политичких, па и психолошких 
фактора, који одређују животе људи, обликују окружење и средину у којој 
живе. У таквим околностима значај хуманитарних организација би се пре 
свега огледао у едукацији и превенцији могућих опасности, али и у откла-
њању последица таквих ванредних ситуација.

РАТ КАО УЗРОК ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Према општеприхваћеној дефиницији, „рат је непријатељство изме-
ђу држава или у оквиру државе или територије уз коришћење оружаних 
снага.”361Рат је као друштвена и историјска појава комплексан, интензиван 
и масован оружани сукоб држава, војно-политичких савеза или различитих 
друштвених снага унутар једне земље у којима се примењује насиље и води 
оружана борба ради остваривања политичких, економских и војних циљева: 
С правног аспекта рат између две или више држава настаје објавом рата 
или отпочињањем непријатељстава и траје до завршетка војних операција 
и остварења ратних циљева нападача, односно предаје противника или за-
кључења уговора о миру.

Пре отпочињања оружане борбе постоје опасности настајања ванредне 
ситуације применом различитих координираних мера и поступака (политич-
ких, дипломатских, привредно-пропагандних, обавештајно-субверзивних, 
терористичких и др.) од стране држава потенцијалних агресора према др-

613 Дефинисање нових безбедносних изазова преузето је из Заједничког документа о 
процени безбедносних изазова и могућностима сарадње у региону југоисточне Европе 
(SEECAP), којем је СР Југославија приступила маја 2001. године на Конференцији 
у Будимпешти (Мађарска). Тај документ је први те врсте који је потписан на нивоу 
Министара иностраних послова земаља региона, а после постанка СР Југославије 1992. 
године.

жави будућој жртви агресије. Применом мера и поступака из комплекса спе-
цијалног и психолошког рата из предратног мирнодопског периода, заоштра-
вају се односи између две и више земаља, што представља увод у оружану 
агресију и стварање повољних услова за њено успешно извођење. Другим 
речима, ове мере и поступци директно проузрокују настанак ванредне ситуа-
ције, која се објавом рата и почетком оружане борбе још више усложњава.

Оружана борба је основни садржај и облик испољавања рата који 
укључује и друге облике неоружане борбе (политички, економски, пси-
холошки и други), што га чини тоталним сукобом и најсложенијом ван-
редном ситуацијом.

Без обзира на друштвено-политичку суштину и карактер (праведни и 
неправедни) рата, његове размере (светски, регионални, локални, оружане 
побуне) и борбена средства (нуклеарна и конвенционална) која се користе 
у извођењу борбених дејстава, сваки рат је и сам по себи ванредна си-
туација.

Један од основних задатака оружане борбе јесте уништење живе си-
ле и материјалних средстава противника, употребом свих расположивих 
борбених средстава, што има за последицу огромне људске жртве и мате-
ријална разарања и која рат чине узроком ванредне ситуације.

Према врсти и ефектима дејства, борбена средства се деле на две ос-
новне групе: нуклеарно-хемијско-биолошка и конвенционална. Прву групу 
чине нуклеарно, хемијско и биолошко оружје које има заједничке основне 
карактеристике: проузрокују масовне губитке припадника оружаних снага 
и становништва, делују на великом простору и изазивају накнадне после-
дице, због чега је познато као оружје за масовно уништавање. Својом ве-
ликом разорном моћи, топлотним ефектима и радиоактивним зрачењем, 
токсичним и разорним деловањем ова оружја резултирају огромним бројем 
погинулих, повређених и оболелих, уништењем биљног и животињског 
света, пожарима и рушењима објеката инфраструктуре у релативно кратком 
времену. Радиоактивно зрачење, контаминација и биолошки агенси изазива-
ју разне болести као последицу примене ових оружја и након окончања 
непријатељстава, што представља ванредну ситуацију као последицу рата. 
Због масовних губитака у људству, настанка радиоактивне контаминације, 
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пожара и рушења изузетно је отежан рад хуманитарних организација у 
збрињавању цивилног становништва. То се посебно односи на медицинско 
збрињавање због масовних повреда у кратком временском периоду, од којих 
велики број чине удружене (рањавање и тровање) повреде.

Другу групу чини конвенционално класично наоружање разних врс-
та, чијом употребом, по обиму и објектима дејства настају релативно мање 
последице по цивилно становништво и објекте. Међутим, употребом овог 
наоружања, поред људских жртава, могу да се изазову и техничко-технолошки 
удеси, разарањем брана на акумулацијама, хемијских и нуклеарних постро-
јења са великим последицама по цивилно становништво.

НОВИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ

Без обзира на велике напоре које чини савремено друштво, још увек 
постоји реална опасност од безбедносних изазова, ризика и претњи који 
могу да проузрокују различите облике ванредних ситуација.

Иако је могућност за избијање глобалних оружаних сукоба битно ума-
њена, значајно је нагласити да могућност за избијање регионалних, локалних 
оружаних сукоба и оружаних побуна и даље постоји, те не сме искључити 
вероватноћа потребе заштите становништва од ратних разарања. Садашњи 
основни извори нестабилности јесу: (1) глобални и индивидуални тероризам 
и организовани криминал; (2) економска криза и сиромаштво; (3) политички 
конфликти, и (4) нетрпељивост на верској, националној и другим основама, 
као и наметање економских санкција и завођење ембарга. То су изазови, 
ризици и претње који су иначе карактеристични за савремени свет, па су и 
потенцијални извори ванредних ситуација. Условно, могу да се поделе на: 
војне и невојне ризике и претње. Уопште узевши, сви безбедносни изазови, 
ризици и претње у основи карактеришу војни, политички и економски 
мотиви и интереси.

ВОЈНИ РИЗИЦИ, ПРЕТЊЕ И ИЗАЗОВИ

Свет је још увек оптерећен опасношћу од избијања ратних дејстава 
који представљају ризике и озбиљну претњу стабилности и безбедности 
земаља, а тиме и потенцијалну опасност угрожавања живота и материјалних 

добара становништва. Војне ризике представљају оружани сукоби глобалних 
размера, регионални и локални оружани сукоби и оружане побуне.

Одбрамбено војни изазови, спадају у специфичне изазове из којих 
могу да настану ванредне ситуације и у миру и у рату.То су:

1. илегалне оружане групе, које могу да постану опасност по 
безбедност земаља. Изазов је спречавање стварања таквих 
наоружаних група и заустављање нових активности на основу 
законских процедура и то разоружањем, пресецањем дотока 
средстава за њихово финансирање и јачањем граница;

2. тероризам, који је у међународним размерама постао једна од нај-
озбиљнијих претњи и изазова савременом свету и човечанству. 
Својим криминалним активностима међународни тероризам не 
угрожава само светску безбедност већ и социјални и економски 
развој чиме се подривају глобална стабилност и просперитет свих 
земаља света. Стога је заштита становништва од терористичких 
напада значајан задатак као део спречавања ванредних ситуација;

3. обезбеђивање потпуне одговорности оружаних снага цивилном 
друштву, односно демократска контрола основни је елемент 
демократског развоја којим се спречава могућност да друштво 
злоупотреби оружане снаге;

4. пролиферација, тј. илегална трговина и трансфер материјала, 
укључујући и материјале за масовно уништење и системе за њихову 
примену, изазов је за сваку земљу. Иако се пролиферација још увек 
квалитетно не контролише, неопходно је да се створе механизми 
заштите од могуће претње или употребе оружја за масовно 
уништење. При тиме, треба узети у обзир да таква опасност на 
потиче само од терористичких група;

5. дестабилизујућа акумулација и илегални трансфер конвенцио-
налног оружја, укључујући мало и лако наоружање и муницију, 
као и спорост у уништавању вишка наоружања могу, такође, да 
буду изазов безбедности, па постоји хитна потреба за ефикасним 
програмима за сакупљање и уништење таквог оружја и муниције;
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6. уклањање узрочника и преносника заразних болести (асана-
ција), насталих ратним дејствима, природним и техничко-техно-
лошким несрећама, који могу изазвати појаву и ширење заразних 
обољења, повреде и страдања људи;

7. спречавање конфликата и управљање кризама, који су неопходни 
ради успостављања ефикасне превенције и механизама управљања 
кризама због могућих потенцијалних извора који угрожавају 
безбедност становништва.

НЕВОЈНИ РИЗИЦИ, ПРЕТЊЕ И КРИЗЕ

У невојне ризике и претње безбедности савременог друштва могу 
се сврстати: политичке и економске кризе, изазови наметања санкција и за-
вођење ембарга, изазови настали у социјалном и демократском развоју, иза-
зови везани за заштиту животне средине и цивилне ванредне ситуације.

Политичке кризе, ризици и изазови

Политички изазови, наизглед, не могу да изазову дешавања која за 
последицу имају потребу збрињавања цивилног становништва, али су вео-
ма значајни као фактори ризика јер из њих произилазе:

• терористичке активности и милитантни екстремизам, који могу 
да изазову нестабилност у свету, посебно када их организују и воде 
међународне терористичке организације, милитантне групе и орга-
низовани криминал;

• екстремни и насилни национализам који је изазван поступцима 
државе, оружаних група и мрежом организованог криминала и теро-
ризмом;

• етничке напетости и недостатак опште толеранције према 
етничким, верским и културним разликама, међунационалну 
нетрпељивост, непоштовање демократских принципа, важећих 
међународних договора и споразума о људским правима, етничко 
насиље и политички екстремизам;

• организовани криминал, који је посебан изазов за безбедност 
света у целини, а усмерен је првенствено на прање новца, нелегалну 
трговину наркотицима, људима, компонентама и материјалима за 
масовно уништење, и друго;

• преврат, као веома значајан фактор дестабилизације, који могу 
да изазову екстремистички и сецесионистички покрети усмерени 
против националног суверенитета и територијалног интегритета 
једне земље, што представља непосредну ратну опасност због 
могућности избијања грађанског рата;

• неправовремено упозорење и спречавање сукоба, као и 
неадекватна способност за управљање кризама и структура 
сарадње, тј. озбиљно нарушавање обавеза које су преузете Повељом 
УН и међународним уговорима, а нарочито прибегавање сили ради 
решавања проблема, могу да доведу до сукоба и дестабилизације. 
Стога, прихватање помоћи међународних организација ради 
побољшања правовременог упозорења, спречавања сукоба 
и управљања кризама има изузетан значај. Наиме, нужно је 
коришћење механизама раног упозоравања и спречавања сукоба 
или, уколико постојећи нису довољни, стварање нових механизама;

• пролиферацију или илегалну трговину наоружањем за масовно уни-
штење и системе за њихову примену;

• установљавање граница и друга отворена питања, значајна за 
стабилност државе, а сва та питања у условима нестабилности 
односа међу државама могу да изазову последице по становништво 
и потребу ангажовања хуманитарних организација;

• ометање интеграционих процеса, који су срачунати на 
превазилажење националних проблема и унапређење решавања 
дуготрајних сукоба.

Економске кризе, ризици и изазови

Тешка економска ситуација у земљи негативно утиче и подстиче 
настајање и развој криза и ризика готово у свим областима друштвеног 
живота, што може проузроковати настанак ванредне ситуације.

Ту врсту економских криза и ризика, пре свега, чине:
• привредна нестабилност и велика незапосленост, делом изазвана рат-

ним разарањима индустрије и инфраструктуре, а делом системским 
променама у процесу транзиције;

• структурна неуравнотеженост привреде, посебно индустрије, преори-
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јентација на страна тржишта, трговински поремећаји и дуг период 
опадања индустријске производње;

• зависност економија од снабдевања виталним репроматеријалом и 
средствима из иностранства;

• нестабилно тржиште и недовољна контрола макроекономских пока-
затеља (индикатора);

• недостатак добро развијеног и повезаног транспорта;

• недостатак енергетских ресурса;

• застарелост енергетске и телекомуникационе инфраструктуре.

Економски изазови, у корелацији су са осталим изазовима, те директно 
утичу на општу стабилност и безбедност земље. Солидно привредно еко-
номско стање добра је претпоставка за дуготрајну стабилност државе, а тиме 
и за деловање на превенцији могућих ратних сукоба или других ванредних 
ситуација.

Економске санкције и трговински ембарго

У новије време у међународним односима појавио се посебан и спе-
цифичан вид изазова који може довести до веома сложених ванредних си-
туација. Наметање економских, финансијских и политичких санкција, као 
казнених мера представља ултимативни захтев међународне заједнице (УН) 
мотивисан првенствено интересима великих сила често не поштујући начела 
међународног права. Међутим, с обзиром на комплексност овог питања, без 
дубљег улажења у ту проблематику овде су првенствено изнете неке мере 
због којих санкције представљају изазов настајања ванредних ситуација:

• укидање трговинске размене и сваке врсте међународне сарадње са 
земљом према којој се примењују санкције санкција;

• суспендовање свих врста помоћи земљи према којој се примењују 
санкције санкција;

• укидање међудржавних уговора о давању олакшица и повластица у 
промету роба и услуга;

• забрана увоза дефицитарних роба и енергената и друго.

Изазови у вези са социјалним и демократским развојем

На социјалном плану могући су следећи изазови:

• наслеђене социјалне напетости и социјална нестабилност настале 
због погрешног вођења економске политике, недостатак владавине 
права, недовољна изграђеност демократских институција грађанског 
друштва и неефикасна и нетранспарентна државна администрација;

• недостатак институционализоване контроле и уравнотежености 
ради обезбеђења јавне одговорности, што чини неопходним успос-
тављање владавине права, а тиме, када је то неопходно и доследну 
примену хуманитарног права;

• корупција, која штетно делује на успостављање владавине права и 
успостављање здравих економских односа;

• илегална миграција је у тесној вези са организованим криминалом, 
па је веома важно мобилисање интернационалних чинилаца на 
решавању тог изазова;

• неефикасност одржавања јавног реда и мира и пропусти у спро-
вођењу постојећих законских прописа;

• нерешен статус избеглица и интерно расељених лица;

• угрожавање слобода медија и ометање јавног приступа инфор-
мацијама.

Изазови у социјалном и демократском развоју спречавају се и неу-
тралишу кроз заштиту и унапређење људских и грађанских права, одређива-
ње интереса и неговање грађанског друштва.

Изазови везани за човекову животну средину 
и цивилне ванредне ситуације

Материјална богатства и природни потенцијали земље изложени 
су у садашње време више него икада раније, различитим изазовима и опа-
сностима. Еколошки ризик за човекову животну средину чине разна хе-
мијска, радиоактивна и друга загађења, као и неконтролисано коришћење 
природних ресурса.
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Највећи ризици који се односе на непоштовање човекове животне 
средине су:

• индустријско загађење као последица непоштовања безбедносних 
стандарда у индустријској производњи, индустријски процеси 
високог ризика и руковање токсичним и радиоактивним 
материјалима могу да изазову загађења великих размера на 
угроженој територији, па и шире;

• радиоактивна и токсична загађења због недостатка строгих и 
ваљаних норматива за производњу, складиштење и манипулацију 
опасним материјама;

• неконтролисано одлагање радиоактивног и војног отпада 
(застарело наоружање и војна опрема), којим, уколико је 
неконтролисано, могу да се угрозе сигурност људи и материјали 
ресурси;

• сакупљање и одлагање чврстог отпада, јер неадекватно 
одлагање отпада ствара озбиљне последице по једну земљу, 
нарочито ако је реч о токсичним материјалима и материјалима који 
нису биоразградиви. Усаглашавањем на међународном плану и 
заједничком акцијом може да се допринесе бољем решавању тог 
значајног изазова;

• загађење и руковођење воденим ресурсима, будући да ће се у 
овом веку ратови водити због водених ресурса, јасно је због чега је 
проблем загађења и неодговорног руковођења воденим ресурсима 
значајан безбедносни изазов;

• деградација земље и тла, јер услед екстензивног коришћења тла 
може доћи до критичних ситуација везаних за производњу хране и 
глад становништва на одређеној територији;

• руковођење цивилним ванредним ситуацијама, под којима се 
подразумевају разне природне непогоде, као што су земљотреси, 
поплаве, суше, јаке олује, екстремне температуре, велики шумски 
пожари и клизишта. И техничко-технолошке несреће изазивају 
тешке последице по становништво, али ванредним ситуацијама 
могу да се сматрају и велике бујице избеглица које настану као 
последица криза и сукоба. Све те ванредне ситуације могу да се 
решавају само кроз адекватно управљање и руковођење.

ЗАКЉУЧАК

Ванредне ситуације су резултат деловања бројних природних, људ-
ских, економских, социјалних, културних, институционалних, политичких, 
па и психолошких фактора, који одређују животе људи, обликују окружење 
и средину у којој живе.

Зато је савремено друштво данас међузависно и тежи већем повези-
вању пре свега због економских разлога, потребе да се заштите природни 
ресурси и животна средина, те потребе да се избегну међународни конфликти 
како би се ипак ублажиле могуће последице ванредних ситуација којима 
смо све више изложени.

Несумњиво је у садашњем тренутку потребно још веће повезивање 
земаља и међународних организација због заједничког деловања на пре-
венцији и отклањању могућих последица ванредних ситуација. 

dr Katarina Štrbac VANREDNE SITUACIJEdr Katarina Štrbac VANREDNE SITUACIJE
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Branislav Milinković
Ambasador Srbije pri nATo

POLITIČKI ASPEKTI EVROATLANTSKE 
INTEGRACIJE SRBIJE

NATO KAO POLITIČKA ORGANIZACIJA

Mada se često tretira isključivo kao vojni savez, NaTO je prevashodno 
politička organizacija. već je nastanak alijanse potpisivanjem vašingtonskog 
ugovora 1949. godine bio politički čin strateškog značaja. U okolnostima hla-
dnoratovskog sučeljavanja dva ideološki suprotstavljena tabora, grupa zapadnih 
zemalja je osnovala savez koji je sebi postavio u zadatak da brani vrednosti de-
mokratije, individualne slobode i vladavine prava. članom 5. je ustanovljen sistem 
kolektivne odbrane prema kojem će se oružani napad na jednog ili više saveznika 
smatrati napadom na sve, na šta oni mogu odgovoriti onako kako smatraju da je 
potrebno, uključujući i upotrebu oružane sile (član 5. Ugovora).

Ugovor kojim je uspostavljen nATo ima još elemenata koji odslikavaju 
njegovu političku prirodu, kao i težnju za poštovanje međunarodnog prava – poziva 
se na načela Povelje UN (član 1.) i ističe primarnu ulogu Saveta bezbednosti UN 
u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti (član 7.). Sa stanovišta efikasnijeg 
zajedničkog rada, unutrašnje organizacije i redovnih političkih konsultacija u 
okviru NaTO posebno je važan član 9. kojim je uspostavljen glavni političko-
operativni organ, Severnoatlantski Savet (nAC) u kojem su zastupljene sve 
članice.

U prvih četrdeset godina postojanja alijanse na njenom dnevnom redu 
dominirale su osnovne vojno-strateške teme hladnog rata poput ograničavanja 
strateškog nuklearnog naoružanja dva bloka, jačanja odbrambenih kapaciteta 
saveznika ili pitanja konvencionalnog naoružanja u Evropi i kontrole oružja. 
Kraj hladnog rata stvara novo strateško okruženje. Svoju spremnost da sarađuje 
sa zemljama bivšeg Istočnog bloka NaTO izražava u Londonskoj deklaraciji 
o svojoj transformaciji (1990), a ubrzo donosi i novi Strateški koncept (1991) 
prilagođen izmenjenim globalnim okolnostima. 
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Tokom post-hladnoratovskih previranja i rasprava o transformaciji ali-
janse politička dimenzija NaTO postaje znatno izraženija. Pojavile su se tri nove 
krupne grupe tema koje su iziskivale pojačane političke konsultacije saveznika, 
a time i jačanje političke komponente NaTO. Prva grupa se odnosila na proces 
postepenog širenja NaTO na nove zemlje članice, prevashodno na bivše pro-
tivnike iz nekadašnjeg Istočnog bloka. Posle početnih nedoumica i oklevanja 
i debate koja je prevashodno vođena unutar SaD, administracija predsednika 
Klintona je predložila, a ostali saveznici prihvatili, prijem novih članica. Tako 
su od 1999. godine u NaTO ušle Poljska, češka i Mađarska, dok su od 2004. 
godine punopravne članice postale i Bugarska, rumunija, Slovačka, Slovenija, 
Litvanija, Letonija i Estonija. Proces širenja NaTO još nije okončan, a veoma 
važan deo političkog dijaloga u NaTO odnosi se na sprovođenje «politike otvo-
renih vrata». Trenutno su zvanični kandidati za ulazak u NaTO albanija, Ma-
kedonija i Hrvatska. Samit NaTO održan u rigi novembra 2006. godine najavio 
je mogućnost da one dobiju poziv u NaTO 2008. godine. Istovremeno, snažnu 
ambiciju za ulazak u NaTO pokazuje Gruzija, pa, donekle i Ukrajina. 

Druga grupa tema koja je tokom devedesetih godina postepeno postajala 
povod za političke konsultacije odnosila se na mogućnost da NaTO bude anga-
žovan van svog klasičnog polja delovanja i odbrambene funkcije zaštite teritorije 
zemalja članica predviđene pomenutim članom 5. vašingtonskog ugovora. 
Ukratko, radilo se o tome da li će se NaTO opredeliti da preduzima operacije 
izvan svog klasičnog polja delovanja («out of area»), ili će sam sebe osuditi na 
to da postane nepotreban i prevaziđen («out of business»). Striktno tumačenje 
teksta osnivačkog ugovora nije moglo da nadvlada intervencionistički poriv, pa 
je pobedila prva opcija, između ostalog i zbog toga što nijednoj organizaciji ne 
odgovara da ostane «bez posla». Tako je došlo do situacije da, mada do tada nije 
vodio rat radi kojeg je osnovan (slučaj napada na članicu), NaTO je, od sredine 
devedesetih godina, uključen u svoje prve vojne operacije – najpre napadima na 
položaje bosanskih Srba pre Dejtonskog sporazuma, potom slanjem mirovnih 
snaga radi sprovođenja u život Dejtonskog sporazuma (IFOr, pa SFOr) i najzad 
bombardovanjem Sr Jugoslavije pod izgovorom potrebe da se spreči genocid 
nad kosovskim albancima (1999). 

Do bilo koje zajedničke operacije NaTO moguće je doći tek posle političkih 
konsultacija. Bombardovanje Sr Jugoslavije od strane NaTO podržalo je svih 
tadašnjih 19 zemalja članica. Mada je ova vojna akcija nesumnjivo protivna 
odredbama međunarodnog prava jer nije dobila ovlašćenje od strane Saveta 

bezbednosti UN, nije retko tumačenje da je konsenzus svih članica dao privid 
određenog legitimiteta. Međutim, kada je četiri godine kasnije raspravljana mo-
gućnost intervencije protiv Iraka, političke konsultacije unutar NaTO nisu dovele 
do konsenzusa. rat protiv Iraka su vodile SaD i velika Britanija, a ne NaTO. Sa-
veznici su se, međutim, posle pada režima Sadama Huseina i uspostavljanja nove 
vlade u Iraku, saglasili oko operacije NaTO čiji je cilj da pomogne u reformi 
njenih snaga bezbednosti.

Politički dijalog je potreban kako za početak, tako i za način vođenja ili 
okončanja određene operacije. Ubedljivo najbrojnije i najznačajnije tekuće ope-
racije NaTO jesu ISaF u afganistanu i KFOr na Kosovu i Metohiji. Pored njih 
trenutno se odvijaju još i operacija u Darfuru (Sudan) čiji je osnovni cilj avionski 
prevoz i određena obuka mirovnih snaga Organizacije afričkog jedinstva, na Me-
diteranskom moru («aktivni napor») čiji je cilj nadzor nad brodovima kako bi 
se sprečile terorističke aktivnosti i pomenuta obuka iračkih snaga bezbednosti 
(mahom van Iraka). Mada je svoje ranije operacije u Makedoniji i BiH NaTO 
prepustio Evropskoj uniji (u skladu sa tzv. aranžmanom «Berlin plus») ipak je 
zadržao štabove u Skoplju i Sarajevu (osnovni zadaci su pomoć u reformama 
sistema odbrane i potraga za licima optuženim za ratne zločine). NaTO takođe 
preduzima i humanitarne operacije u slučajevima prirodnih katastrofa, poput 
zemljotresa u Pakistanu ili uragana u SaD. 

Konačno, treća grupa pitanja koja je postala predmet političkog dijaloga 
unutar NaTO u poslednjih petnaestak godina, a posebno posle terorističkih na-
pada na SaD septembra 2001. godine, odnosi se na tumačenje i analizu novih 
bezbednosnih izazova i pretnji i načine kako na njih odgovoriti. Da bi vojni savez 
bio jedinstveniji u odgovoru na nove izazove potrebno je da njegove članice imaju 
što jedinstveniju percepciju pretnje, što je preduslov za jedinstveniju i efikasniju 
akciju. Otuda u poslednje vreme ima sve više formalnih i neformalnih oblika 
konsultacija na svim nivoima. rezultat ovih konsultacija pokazuje da su, unutar 
NaTO, kao osnovni izazovi međunarodnoj bezbednosti identifikovani terorizam, 
opasnost od širenja oružja za masovno uništenje i pojava nefunkcionalnih ili 
propalih država. Sve više se poklanja pažnja i međusobnoj vezi između ova tri 
tipa izazova, pa se govori i o njihovoj konvergenciji.

Najnoviji primer važne teme koja je postala predmet žive rasprave unutar 
alijanse jeste pitanje anti-raketne odbrane. NaTO se već neko vreme bavio 
tehničkim aspektima anti-raketne odbrane svojih trupa raspoređenih na terenu, 
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ali su SaD nedavno otvorile pitanje zaštite čitavog Evroatlanskog prostora, a 
posebno svoje teritorije, ukazujući na opasnost od toga da bi Severna Koreja 
ili Iran mogle da razviju raketnu tehnologiju i gađaju ciljeve u Evropi i SaD 
interkontinentalnim projektilima. U tu svrhu su SaD ušle u bilateralne pregovore 
sa češkom i Poljskom da bi na njihovim teritorijama rasporedili radare i 
presretačke anti-raketne sisteme. Kako je, međutim, preovladalo uverenje da se 
radi o temi koja se tiče svih, a ne samo ova tri člana alijanse, otvorena je rasprava 
u multilateralnom formatu. Posebno osetljiv aspekt ove rasprave tiče se odnosa 
NaTO sa rusijom, a vodi se u okviru posebnog tela Savet rusija-NaTO koje je 
uspostavljeno još 2002. godine.

POLITIČKA DIMENZIJA PARTNERSTVA ZA MIR

veliki deo praktičnih aktivnosti u okviru Programa Partnerstvo za mir od-
nosi se na saradnju u vojnom domenu – pomoć u reformama sistema odbrane, de-
mokratsku kontrolu oružanih snaga, programe obuke oficira i vojnih stručnjaka, 
harmonizaciju sa standardima nATo ili razvoj interoperabilnosti snaga partnera 
sa snagama NaTO kako bi zajednički mogli da učestvuju u mirovnim operacijama. 
Međutim, saradnju u vojnom domenu ne bi nikako trebalo posmatrati odvojeno 
od opšteg političkog konteksta. Moglo bi se čak reći da se u poslednjih nekoliko 
godina razvila tesna međusobna zavisnost reforme sektora odbrane i sektora 
bezbednosti neke zemlje sa jedne strane i njene spoljnopolitičke orijentacije i 
spoljnopolitičkih koraka sa druge strane.

Naime, spoljna politika može da pomogne u stvaranju povoljnijih uslova 
za reformu sektora bezbednosti, tako što će, na primer, olakšavati međunarodnu 
vojnu saradnju. Istovremeno, s druge strane, reformisan sektor bezbednosti može 
imati značajne spoljnopolitičke efekte. On je dokaz demokratske orijentacije 
zemlje čime utiče na njen ugled, a indirektno i na opšte reformske tokove i po-
većanje stranih investicija. Isto tako, učešćem u mirovnim operacijama svaka 
zemlja daje svoj doprinos međunarodnoj solidarnosti i bezbednosti čime jača 
spoljnopolitički položaj.

Bez obzira na vojne i odbrambene aspekte Partnerstva za mir, politička 
dimenzija je bila snažno prisutna u njegovom nastanku i dosadašnjem razvoju. 
Program je pokrenut (1994) kao politički odgovor na dilemu kako reagovati na 

veliko interesovanje nekoliko zemalja bivšeg Istočnog bloka koje su želele da 
svoju pripadnost zapadnom sistemu vrednosti, ali i svoje bezbednosne garancije, 
potvrde ulaskom u NaTO. Naime, pošto još nije bila postignuta saglasnost da li ići 
na širenje alijanse ili ne, ovim zemljama (kao i drugim zemljama Istočne Evrope 
koje su članice OEBS) ponuđeno je Partnerstvo za mir kao fleksibilna forma sarad-
nje, koja omogućava da, bez obzira na opšti zajednički okvir, svaka zemlja odredi 
svoj nivo ambicije u saradnji sa nATo, bilo da joj je krajnji cilj ulazak u nATo 
ili ne. Ovom programu su se postepeno pridruživale i tradicionalno neutralne 
evropske zemlje kao što su austrija, Švajcarska, Švedska, Finska i Irska.

Politički značaj PzM može se posebno dobro sagledati na osnovu analize 
Okvirnog dokumenta PzM (1994) na kojem se ovaj program praktično zasniva. 
Njegov tekst su pripremile članice NaTO, a potpisivale su ga zemlje partneri u 
trenutku kada bi dobijale poziv za učešće. Polazeći od uverenja da se bezbednost 
može ostvariti samo saradnjom i zajedničkom akcijom Okvirni dokument na-
glašava poštovanje osnovnih sloboda, ljudskih prava i demokratskih principa 
kao zajedničkih vrednosti. Posebno se ističe nužnost poštovanja Povelje UN, 
Helsinškog završnog akta i Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima i po-
novo potvrđuju osnovni principi međunarodnog prava kao što su uzdržavanje od 
upotrebe sile, poštovanje granica i mirno rešavanje sporova. Partneri ne uživaju isti 
stepen garancija za svoju bezbednost kao zemlje članice. Ipak, Okvirni dokument 
predviđa mogućnost da se NaTO konsultuje sa svakim aktivnim partnerom koji 
oseti pretnju svom teritorijalnom integritetu, političkoj samostalnosti ili bez-
bednosti.

nekoliko godina posle pokretanja PzM došlo je do daljeg osmišljavanja 
i jačanja njegove političke dimenzije tako što je uspostavljen precizniji multilate-
ralni okvir unutar kojeg se raspravljaju sva pitanja iz domena saradnje partnera 
i članica NaTO. radi se o Evroatlanskom partnerskom savetu (EaPC) koji je 
utemeljen osnovnim dokumentom EAPC usvojenim na ministarskom sastanku 
NaTO u Portugalu 1997. godine. Evroatlanski partnerski savet je osnovni forum 
PzM koji za jednim stolom okuplja 26 zemalja članica NaTO i 23 zemlje članice 
PzM. Savet je zamišljen kao opšti okvir za pojačane političke konsultacije članica 
NaTO i PzM o širokom krugu pitanja iz domena međunarodne bezbednosti kao 
što su, između ostalog, upravljanje krizama, mirovne operacije, regionalna pi-
tanja, kontrola naoružanja, borba protiv širenja oružja i međunarodnog teroriz-
ma, saradnja u oblasti odbrane, vanrednim okolnostima ili u oblasti nauke. rad 
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EAPC karakterišu dva osnovna principa – prvi je princip sveobuhvatnosti prema 
kojem pravo učešća u aktivnostima Saveta i Partnerstva imaju sve zemlje članice, 
a drugi je princip samoopredeljivanja ili sopstvenog izbora prema kojem svaki 
partner bira aktivnosti koje ga posebno zanimaju.

Sastanci EaPC se organizuju na različitim nivoima, pri čemu bi trebalo 
da se po dva puta godišnje okupljaju ministri spoljnih poslova, ministri odbrane 
i načelnici generalštabova. Sastanci ambasadora se održavaju svakog meseca. 
Postoji veliki broj komiteta NaTO koji se bave različitim temama i koji se okup-
ljaju ili u formatu zemalja članica, ili u EaPC formatu. za političku dimenziju 
NaTO posebno je važan Politički komitet, dok je za praćenje svih aktivnosti 
PzM zadužen Političko-vojni upravljački komitet (PMSC). 

Oživljavanje koncepta NaTO partnerstva i rasprava o načinima kako da 
se poboljša kvalitet političkih konsultacija članica i partnera postala je jedna od 
glavnih tema u fazi priprema za samit NaTO u rigi (2006), koji je inače bio 
posvećen političkoj i vojnoj transformaciji alijanse. Kao rezultat ovih rasprava 
na Samitu doneta je odluka da se u narednom periodu razviju politički potencijali 
EaPC, da se unaprede političke konsultacije sa partnerima i da se, shodno tome, 
prilagodi proces EaPC (članovi 12. i 13. Deklaracije). To što je na istom samitu 
doneta odluka da se prime tri nove članice (Srbija, BiH i Crna Gora) predstavlja 
dodatnu priliku za oživljavanje rada EaPC. 

Posle rige su otpočele rasprave kako u svakodnevnu praksu pretočiti 
odluke Samita. Ovoj temi je posvećen redovni godišnji Simpozijum PzM koji 
se održava početkom svake godine u NaTO školi u Oberamergau u Nemačkoj. 
U početku se čulo dosta ideja, ali se vremenom krug suzio na sugestiju da se 
ustanovi lista tema za redovne debate na sastancima ambasadora i na Političkom 
komitetu, te da se uvedu posebne konsultacije sa grupom partnera koji pripadaju 
istom regionu ili se zanimaju za određenu oblast saradnje (ova ideja se u NaTO 
često naziva format «26+n»). Takođe se puno razgovara o tome kako da se oni 
partneri koji učestvuju u operacijama NaTO još više uključe u rasprave o tim 
operacijama. 

na ovom mestu je potrebno dodati da je saradnja sa članicama PzM sa-
mo jedan od političkih oblika partnerstva koji razvijaju članice NaTO. rusija i 
Ukrajina su takođe članice PzM i EaPC, ali zbog veličine i značaja imaju i posebne 
oblike saradnje i to Savet NaTO-rusija i Komitet NaTO-Ukrajina. NaTO u 

poslednjih nekoliko godina dodatnu pažnju posvećuje razvoju Mediteranskog 
dijaloga sa sedam država ovog regiona – Egipat, alžir, Tunis, Maroko, Jordan, 
Izrael i Mauritanija. Na samitu u Istanbulu (2004) pokrenuta je tzv. Istanbulska 
inicijativa za saradnju koja je povezala nATo sa zemljama Zaliva (Saudijska 
arabija, Bahrein, Katar i Kuvajt). Konačno, NaTO ispituje mogućnosti kako da 
se što više konsultuje sa zemljama koje daju svoj doprinos operacijama Alijanse, 
tzv. kontakt zemlje kao što su australija, Japan, Novi zeland ili Južna Koreja.

NEKI POLITIČKI ASPEKTI INTEGRACIJE SRBIJE U PZM

Od trenutka kada je predsednik Srbije Boris Tadić 14. decembra 2006. godine 
potpisao okvirni dokument Partnerstva za mir, Srbija je svoje odnose sa nATo 
podigla na viši institucionalni nivo. U sedištu NaTO u Briselu to se najpre osetilo 
tako što smo stekli pravo da učestvujemo u komitetima NaTO kada su otvoreni 
za partnere (format EaPC), na osnovu čega nam je postalo dostupno mnoštvo 
novih dokumenata i informacija vezanih za aktivnosti alijanse. Od početka 2007. 
godine Srbija redovno učestvuje na sastancima EaPC na ambasadorskom nivou, 
kao i u radu Vojnog komiteta koji se sastaje u formatu stalnih vojnih predstavnika 
pri NaTO. Pored toga, počeli smo aktivno da se uključujemo u rad Političko-
vojnog upravljačkog komiteta, Komiteta za planiranje u slučaju vanrednih okol-
nosti, Komiteta za javnu diplomatiju, Ekonomskog komiteta, Komiteta za malo i 
lako naoružanje, Naučnog komiteta, Komiteta za gasovode, atlantske političko-
savetodavne grupe i još nekih komiteta i radnih grupa. Prema ustaljenoj praksi 
neke od ovih komiteta prate diplomate i oficiri stacionirani u Briselu, dok je za 
druge potrebno angažovanje civilnih ili vojnih eksperata iz zemlje. 

U saradnji Srbija-NaTO od posebnog značaja ostaje pomoć koju možemo 
dobiti u reformama sistema odbrane. U ovoj oblasti smo već stekli dovoljno 
iskustva zato što se najveći deo saradnje sa NaTO pre ulaska u PzM (tri ciklusa 
posebnog programa, tri fonda namenjena uništavanju viška oružja i pružanju 
pomoći oficirima koji su ostali bez posla, redovni sastanci Grupe Srbija-NaTO za 
reformu sistema odbrane) može podvesti pod ovu kategoriju. Međutim, sada nam 
se otvaraju još veće mogućnosti za školovanje naših oficira u školama NaTO, 
učešće naših vojnih stručnjaka na vežbama Partnerstva za mir i praćenje komiteta 
koji se bave ovim pitanjima. Broj komiteta, radnih grupa i podgrupa koje se bave 
vojnim pitanjima je izuzetno veliki, pa je na samoj zemlji partneru da odabere 
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one koje će detaljnije pratiti. Generalno se može kazati da ovi komiteti postaju 
posebno značajni za partnera koji učestvuje u operacijama NaTO. Nama bi mogle 
biti posebno zanimljive teme vezane za razvoj vojne industrije, istraživanja, 
tehnologiju, standardizaciju, skladištenje oružja ili upravljanje vazdušnim pro-
storom. 

Istovremeno, postoji i veliki broj komiteta koji se bave civilnim temama 
koje se prepliću sa odbrambenom politikom, bilo zato što tretiraju planiranje 
u slučaju vanrednih okolnosti ili što se bave novim vidovima pretnji poput te-
rorizma, širenja oružja za masovno uništenje ili ekološkim izazovima. Otuda 
NaTO posvećuje dosta pažnje sistemima infrastrukture kao što su gasovodi, 
telekomunikacije, planiranju u oblasti hrane i poljoprivrede, industrijskom pla-
niranju, ekološkim i energetskim pitanjima, naučnim projektima u službi jačanja 
bezbednosti ili medicinskoj saradnji. 

Prvi naredni korak u okviru učešća u Programu PzM koji bi trebalo da 
preduzme republika Srbija jeste da usvoji konačnu verziju tzv. Prezentacionog 
dokumenta na kojem su do sada radili stručnjaci ministarstava spoljnih poslova i 
ministarstva odbrane. Osnovni cilj ovog dokumenta jeste da predstavimo alijansi 
kako vidimo svoje učešće u PzM i da odredimo oblasti saradnje za koje smo 
posebno zainteresovani. Na osnovu naše ponude zajedno sa NaTO utvrđujemo tzv. 
Individualni program partnerstva (IPP) u kojem se preciziraju buduće aktivnosti. 
IPP svake zemlje partnera se sačinjava na osnovu dvogodišnjeg Evroatlantskog 
partnerskog radnog plana koji je upravo usaglašen za 2007-8. godinu. 

Politički dijalog je bio važan aspekt saradnje sa NaTO i pre prijema u PzM. 
Moglo bi se reći da su kontakti na visokom političkom nivou započeti posetom 
Generalnog sekretara NaTO robertsona decembra 2003. godine. aktuelni Ge-
neralni sekretar Shefer je posetio Beograd već tri puta – u julu 2004, julu 2005. i 
martu 2007. godine. Naši visoki zvaničnici su takođe odlazili u Brisel. Poseban 
značaj je imala poseta predsednika Tadića u julu 2006. godine, posle koje su 
unutar NaTO intenzivirane političke konsultacije o strategiji NaTO prema za-
padnom Balkanu i mogućnosti da se Srbija, BiH i Crna Gora pozovu u PzM na 
samitu NaTO u rigi. Na osnovu ove osetljive političke debate koja je vođena u 
periodu jul-novembar 2006. godine NaTO je napustio svoju dotadašnju politiku 
striktnog uslovljavanja prijema Srbije u PzM punom saradnjom sa Tribunalom 
u Hagu (pre svega rešavanjem slučaja Mladić). Osnovni argument u prilog tak-
vog ishoda odnosio se na utisak u NaTO da je Srbija ključna zemlja regiona 

Zapadnog Balkana, te da je i za nATo kontraproduktivno da istrajava na tvrdo 
formulisanoj politici uslovljavanja. NaTO je rešio da nastavi da prati kako Srbija 
(i BiH) ispunjavaju svoje obaveze prema Haškom tribunalu, ali je, istovremeno, 
uvažavajući napredak u reformama, kao i značaj stabilnosti zapadnog Balkana 
rešio da Srbiju (kao i BiH i Crnu Goru) pozove u svoj program PzM (paragraf 36. 
Deklaracije Samita u rigi). 

Kako se ovaj bezbednosni sistem temelji na ključnim vrednosnim pos-
tulatima razvijenog zapadnog sveta kao što su zaštita demokratskih načela, vla-
davine prava i građanskih sloboda, dodatni značaj ima i njegova funkcija stabi-
lizatora i garant demokratskog razvoja svake pojedine zemlje učesnice. Ovo je 
posebno važno za Srbiju i njen ugled u međunarodnim odnosima uzimajući u 
obzir turbulentni period kroz koji je prošla od kraja hladnog rata do danas.

zauzimanjem svog stalnog mesta za stolom za kojim sede sve zemlje čla-
nice NaTO i PzM Beograd je dobio šansu da se saslušaju njegovi argumenti ve-
zani za Kosovo i Metohiju, percepciju bezbednosnih pretnji, saradnju u regionu 
Jugoistočne Evrope, kao i stavovi o svim ostalim pitanjima. Na taj način Srbija 
stiče priliku da, na temelju svojih vitalnih nacionalnih interesa, a u granicama 
svojih objektivnih potencijala, učestvuje u formulisanju bezbednosne arhitekture 
našeg regiona i šireg Evroatlantskog prostora. za zemlju koja je veći deo post-
hladnoratovskog perioda provela pod izolacijom i raznim oblicima sankcija ovo 
bi mogao da bude značajan spoljnopolitički, strateški, pa i mentalni preokret u 
dobrom pravcu.

Da li ulazak u PzM može pomoći u borbi za odbranu suvereniteta i teri-
torijalnog integriteta u odnosu na Kosovo i Metohiju? Sam ulazak u PzM je ojačao 
spoljnopolitički položaj Srbije, pa i pravnu argumentaciju u odbrani pokrajine. 
naime, okvirni dokument Partnerstva za mir, koji bi trebalo da obavezuje sve 
članice i partnere, nedvosmisleno se poziva na osnovne principe međunarodnog 
prava sadržane u Povelji UN i završnom aktu iz Helsinkija. Pored toga, ulazak 
u PzM znači mogućnost da našu argumentaciju plasiramo u formatu u kojem 
su prisutne i najuticajnije zapadne zemlje i rusija. Ipak, u definisanju budućeg 
statusa pokrajine dominantnu ulogu imaju Kontakt grupa i Savet bezbednosti UN. 
Uloga NaTO ostaje ključna na planu bezbednosti. Otuda, za bezbednost Srba na 
Kosovu i Metohiji, od velikog značaja može da bude dalji razvoj saradnje vojske 
Srbije i KFOr.
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