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У з  1 2 .  н о  в е м  б а р  –  Д а н  В о ј  н о  б е  з б е д  н о  с н е  а г е н  ц и  ј е

За вр ше так план ског де ла ре фор ме 
Вој не слу жбе без бед но сти, ко ји је 
за по чет 2002. го ди не, обе ле жен је 
вред ном из ло жбе ном по став ком 
раз во ја војнe службe без бед но сти. 
Да нас је ВБА мо дер на аген ци ја 
оспо со бље на и спрем на да
од го во ри са вре ме ним ри зи ци ма и 

прет ња ма, ко ја у свом ра ду 
при ме њу је са вре ме не ме ха ни зме 
за при ку пља ње по да та ка, у 
пот пу но сти ускла ђе не са нај ви шим 
ме ђу на род ним стан дар ди ма 
за шти те људ ских пра ва.

Све до чан ства
раз во ја

УУз Дан слу жбе све ча но је отво ре на из ло жбе на по став ка раз -
во ја војнe службe без бед но сти у Ср би ји, од нај ра ни јих до ку -
ме на та из вре ме на Ка ра ђор ђа и Ми ло ша до да нас. Мул ти -
ме ди јал ност и екс клу зив ност су основ не од ли ке ове вред не
из ло жбе, јер се број ни до ку мен ти и екс по на ти пр ви пут

пред ста вља ју јав но сти.
Ово го ди шње обе ле жа ва ње Да на Вој но бе збед но сне аген ци је у

зна ку је за вр шет ка план ског де ла ре фор ме Вој не слу жбе без бед но -
сти, ко ји је за по чет 2002. го ди не. Иако је та да из гле да ло да је осам
го ди на дуг пе ри од за спро во ђе ње овог про це са, ди рек тор ВБА Свет -
ко Ко вач ис ти че да је то би ло до бро опре де ље ње. 

– При ли ком од ре ђи ва ња ду жи не тра ја ња про це са ре фор ми, пре
све га се кре ну ло од струк ту ре и са др жа ја ре фор ми Ми ни стар ства од -
бра не и Вој ске Ср би је. Та кав план је, пре осам го ди на, из гле дао пе си -
ми стич ки, јер је вла да ло уве ре ње да се све слу жбе без бед но сти Ре пу -
бли ке Ср би је мо гу и мо ра ју бр же ре фор ми са ти. Ка ко је вре ме од ми -
ца ло по ста ло је ја сни је да је пла ни ран пе ри од при хва тљив и ре а лан.

Œ Ка ко оце њу је те ре зул та те ре фор ми?

– Оце ну ре зул та та ре фор ми ВБА да ће над ле жни ор га ни и струч на
јав ност. Са на шег аспек та ми смо вр ло за до вољ ни. У пот пу но сти је за о -
кру жен нор ма тив но прав ни оквир, ко ји је уса гла шен са са вре ме ним
зах те ви ма и по тре ба ма Аген ци је. У ор га ни за ци о ном сми слу по стиг нут
је ви сок сте пен опе ра тив но сти и ефи ка сно сти. За хва љу ју ћи раз у ме ва -
ње ми ни стра од бра не и дру гих др жав них ор га на, ВБА је опре мље на  са -
вре ме ним опе ра тив но–тех нич ким сред стви ма. У ка дров ској обла сти,
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без бед но сти од Ка  ра ђор ђа и
Ми ло ша Обре  но ви ћа, до но ше -
ња пр вог Вој ног за ко на 1839.
го ди не, пе ри од Кра ље ви не СХС
и Кра ље ви не Ју го сла ви је до
Дру гог свет ског ра та. Дру ги пе -
ри од се од но си на ОЗНУ, тре -
ћи на КОС, че твр ти на Ор га не
без бед но сти ЈНА, пе ти пе ри од
се од но си на Вој ну слу жбу без -
бед но сти и ше сти на ВБА, ко ја
је зва нич но по че ла са ра дом 1.
ја ну а ра 2004. го ди не.

Сма тра мо да је це ла по -
став ка вр ло ин те ре са нт на и
же ле ли би смо да је ви ди што
ве ћи број љу ди. Мо рам на гла -
си ти да ни смо при ка зи ва ли нај -
ва жни је успе хе Вој не слу жбе
без бед но сти кроз исто ри ју,
не го раз вој и при о ри тет ра да у
по је ди ним пе ри о ди ма.

Œ Из ра да ВБА да нас за ни -
мљи ва пи та ња су о са -
рад њи са Ха шким три бу -
на лом, о кри ми на лу и ко -
руп ци ји, без бед но сној си -
ту а ци ји у ми ни стар ству
и Вој сци, ак ту ел ној за кон -
ској ре гу ла ти ви... Али да
поч не мо од јед ног пи та -
ња ко је је, чи ни се, из гле -

да ло спек та ку лар ни је не го што се по ка за ло, а то је
до ступ ност до си јеа?

– Тре ба раз дво ји ти ар хи ву од до си јеа. Да под се тим да је
ВБА кра јем 2006. и по чет ком 2007. го ди не пре да ла Вој ном ар -
хи ву око 50.000 ар хив ског ма те ри ја ла на ста лог из ме ђу 1944.
и 1976. го ди не. У скла ду са за кон ским оба ве за ма да се ар хив -
ска гра ђа ста ри ја од 30 го ди на учи ни  до ступ ном за на уч но и -
стра жи вач ке, струч не и дру ге по тре бе, ВБА је пре да ла  ову
бо га ту ар хив ску гра ђу у ко јој се из ме ђу оста лог на ла зе и све -
до че ња ло го ра ша у Аушви цу, рат ни до ку мен ти ОЗНЕ, Бри он -
ски пле нум, МА СПОК и дру го.  

Ова од лу ка је, мо же се ре ћи, ве о ма зна чај на за струч ну
јав ност, јер се кроз на ве де ну до ку мен та ци ју мо же оства ри ти
и увид у на чин ра да та да шње Кон тра о ба ве штај не слу жбе
(КОС) у на ве де ном пе ри о ду.

Œ Ко ли ко ли ца је до са да за тра жи ло од вој не слу жбе
без бед но сти да ви ди свој до си је?

– Пра во да бу ду оба ве ште ни да ли су вој не слу жбе без -
бед но сти за њих во ди ли до си јеа ис ко ри сти ло је 12 осо ба и то
де вет ци ви ла, два пен зи о ни са на при пад ни ка Вој ске и је дан
ак тив ни при пад ник.

За отва ра ње до си јеа по треб но је до но ше ње по себ ног за -
ко на, јер За кон о ВБА и ВОА, као и  За кон о осно ва ма уре ђе ња
слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је ни су раз ма тра ли пи та -
ње до си јеа. По сто ји не ко ли ко на цр та за ко на о до си је и ма и мо -
де ли ма њи хо вог отва ра ња. Ми слим да је отва ра ње до си јеа пре
све га у ин те ре су слу жби без бед но сти и за то по др жа ва мо све

где су пр во по че ли ре форм ски
про це си, по стиг нут је ви сок ни -
во оспо со бље но сти, уна пре ђе -
ни су ме ха ни зми при је ма, као и
оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња
ка дра.

Ка да го во ри мо о ка дру,
би  т но је ис та ћи да су по пи та -
њу шко ло ва ња и уса вр ша ва ња
у про  це су ре фор ми учи ње ни
зна чај ни ре зул та ти. На и ме, пре
осам го ди на ин тен зи ви ран је
про цес еду ка ци је ко ји се од но -
сио на по бољ ша ње ни воа по -
зна ва ња стра них је зи ка, а на -
ста вљен је раз ли чи тим про це -
си ма уса вр ша ва ња на ших при -
пад ни ка у ино стран ству.

На са мом за вр шет ку ре  фо -
рм ског про це са мо же мо ре ћи
да је Вој но бе збед но сна аген ци -
ја да нас са вре ме на, мо дер на и
ефи  ка сна вој на слу жба без бед -
но сти. Аген ци ја  је ор га ни зо ва -
на да ефи ка сно шти ти си стем
од бра не. Ре а ли за ци јом ре форм -
ских ци ље ва, као и ефи ка сним
из вр ша ва њем за да та ка, ВБА је
по ста ла мо дер на слу жба спрем -
на да од го во ри про мен љи вим
без бед но сним иза зо ви ма у ин -
те ре су свих гра ђа на Ср би је. То
на рав но не зна чи да се про цес
ре фор ми не ће на ста ви ти.

Œ Је дан успех обе ле жен је још јед ним, а то је при ре -
ђи ва ње вред не из ло жбе не по став ке раз во ја вој них
слу жби без бед но сти? 

– Сим бо лич но, на кон за вр шет ка ре форм ског про це са
ура ди ли смо стал ну по став ку раз во ја војнe службe без бед но -
сти. Ком би на ци јом из вор них до ку ме на та, опе ра тив но–тех -
нич ких сред ста ва и дру гих пред ме та, ви део за пи са, ори ги нал -
них пра ви ла и упут ста ва из ра зних пе ри о да ра да вој не слу жбе
без бед но сти, из гле да нај ста ри јег до си јеа и дру ге до ку мен та -
ци је, на сто ја ли смо да по ка же мо ка ко је из гле да ла вој на слу -
жба без бед но сти у ра зним пе ри о ди ма.

Иде ја и циљ ове из ло жбе је су и да се ши рој јав но сти при -
ка же раз вој вој не слу жбе без бед но сти. За сва ки пе ри од при -
ка за на су до ку мен та о осни ва њу, над ле жно сти ма и за да ци ма
и нор ма тив но–прав ном окви ру ра да, као и нај ва жни ји про бле -
ми ко ји ма се слу жба ба ви ла у од ре ђе ном пе ри о ду.

Кон цепт из ло жбе је мул ти ме ди ја лан, та ко да је гра ђа, осим
исто риј ских до ку ме на та и пред ме та – тех нич ких сред ста ва ко -
ри шће них у опе ра тив ном ра ду, пред ста вље на и кроз ви део за -
пи се. Ову му зеј ску по став ку чи ни екс клу зив ном чи ње ни ца да су
мно ги екс по на ти пр ви пут пред ста вље ни ши рој јав но сти.

ŒШта је све по ка за но из ра да службе?

– У по став ци је при ме њен хро но ло шко–те ма т ски при -
ступ, та ко да је исто ри јат раз во ја слу жбе по де љен у шест пе ри -
о да. Пр ви пе ри од од но си се на по  чет не фор ме вој них слу  жби

Светко Ковач, директор ВБА
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ини ци ја ти ве и на по ре ко ји се
у том прав цу чи не.

Œ Ка ква је без бед но сна
си ту а ци ја у Ми ни стар -
ству од бра не и Вој сци
Ср би је?

– Без бед но сна си ту а ци ја
је ста бил на и не ма ин ди ка то ра
њи хо вог зна чај ни јег угро жа ва -
ња. На рав но по сто је по тен ци -
јал не прет ње ко је мо гу угро зи -
ти си стем од бра не. Иако у
про  те клом пе ри о ду ни је би ло
угро жа ва ња је ди ни ца Вој ске
Ср би је у Коп не ној зо ни без -
бед но сти, по сто ји од ре ђе ни
ни во прет њи кри ми нал но-те -
ро ри стич ких гру па.

На гла ша вам да у то ку ове
го ди не ни је би ло слу ча је ва ор га -
ни зо ва не кри ми нал не де лат но -
сти, а број по је ди нач них слу ча -
је ва зло у по тре бе слу жбе ног по -
ло жа ја и ко руп ци је знат но је ма -
њи у од но су на про шлу го ди ну.

У то ку је суд ски по сту пак про тив ор га ни зо ва не кри ми нал -
не гру пе ко ја је из вр ши ла око 85 кри вич них де ла, не за ко ни то
при ба ви ла ста но ве за 34 ли ца и оства ри ла про тив прав ну ма те -
ри јал ну ко рист од око 300 ми ли о на ди на ра. Укуп но се 19 ли ца,
од че га осам про фе си о нал них и шест пен зи о ни са них вој них ли -
ца и пет ци ви ла, те ре ти за кри вич но де ло зло чи нач ко удру жи -
ва ње, а 13 ли ца, од че га 12 ци ви ла, за кри вич но де ло пре ва ре и
пре ва ре у по ку ша ју. У то ку су фи нан сиј ске ис тра ге за по вра ћај
не за ко ни то сте че не имо ви не.

Œ Про бле ми са ко руп ци јом?

– Ко руп ци ја не пред ста вља зна чај ну без бед но сну прет -
њу. Ме ђу тим и да ље је при сут на у обла сти здрав ства и вој не
оба ве зе. Под не те су кри вич не
при  ја ве про тив 172 ли ца и то
осам из си сте ма од бра не (три
офи ци ра и пет вој них слу жбе -
ни ка) ко ји су при ма ли ми то и
про тив 164 ци ви ла ко ји су да -
ва ли ми то.

Од 164 ци ви ла, 145 се
од но си на ли ца ко ја су јед ном
ле ка ру да ва ли но вац ра ди
осло ба ђа ња од слу же ња вој -
ног ро ка.

Ми то је нај че шће узи ма -
но по осно ву обез бе ђи ва ња
усло ва за ле че ње, да ва ње фал -
си фи ко ва не ме ди цин ске до ку -
мен та ци је ра ди до би ја ња пре -
вре ме не или трај не не спо соб -
но сти за слу же ње вој ног ро ка.

Œ И да ље по сто је про бле  ми
скла ди ште ња убо  ј них сред -
ста ва?

– По тен ци јал ну прет њу
без бед но сти пред ста вља ју
про бле ми у ве зи са скла ди -
ште њем убој них сред ста ва, а
за хва љу ју ћи ре кон струк ци ји
по сто је ћих и из град њи но вих
ка па ци те та, ге не рал ном ре -
мон ту пер спек тив них убој них
сред ста ва и дру гим ме ра ма
по стиг нут је на пре дак у пи ро -
тех нич кој без бед но сти њи хо -
вог скла ди ште ња.

Је дан од при о ри те та је да
се убој на сред ства ели ми ни шу
са отво ре ног про сто ра, што
ће ве ро ват но би ти ре ше но до

по ло ви не 2011. го ди не.

Œ Са рад ња са Ха шким
три бу на лом?

– Ни ове го ди не ни смо
до шли до по да та ка да не ко из
Ми ни стар ства од бра не и Вој -
ске Ср би је на би ло ко ји на чин

пру жа по др шку скри ва њу пре о ста лој дво ји ци ко је по тра жу је
Ха шки три бу нал.

Укљу че ни смо у све ак тив но сти Ак ци о ног ти ма и вр ло про -
фе си о нал но и од го вор но из вр ша ва мо сво је за дат ке. Све по дат -
ке и ин ди ци је па жљи во про ве ра ва мо и на осно ву то га да је мо
про це не и пред у зи ма мо ме ре. Са рад ња са Ха шким три бу на лом
је и да ље је дан од на ших при о ри те та.

Œ Про шло је го ди ну да на од усва ја ња За ко на о Вој но -
бе збед но сној и Вој но о ба ве штај ној аген ци ји. Ка ква су
ис ку ства?

– У то ку 2010. го ди не до не та су сва под за кон ска ак та не -
о п ход на за при ме ну За ко на о ВБА и ВОА. По ка за ло се да су

за  кон ска ре ше ња са аспек та
опе ра тив но сти и ефи ка сно сти
ра  да Аген ци је вр ло до бра.

За кон ува жа ва са вре ме -
не зах те ве за ефи ка сно шћу
ра да ВБА и обез бе ђу је са вре -
ме не ме ха ни зме за при ку пља -
ње по да та ка ко ји су у пот пу -
но сти ускла ђе ни са нај ви шим
ме ђу на род ним стан дар ди ма
за шти те људ ских пра ва.

Ово зна чи да је по сто је -
ћи За кон дао овла шће ња ко ји -
ма Аген ци ја мо же да од го во -
ри са вре ме ним ри зи ци ма и
прет ња ма, али исто вре ме но
су  по ја ча ни ме ха ни зми кон -
тро ле и над зо ра ко ју вр ши из -
вр шна власт. ƒ

Ра ден ко МУ ТАВ ЏИЋ

15. новембар 2010.

У ци љу ин фор ми са ња јав но сти о свом ра ду, Вој но -
бе збед но сна аген ци ја по ста ви ла је 29. сеп тем бра 2010.
веб сајт, ко ји је за не што ви ше од ме сец да на иза звао
ве ли ко ин те ре со ва ње јав но сти. До 9. но вем бра 2010. го -
ди не, за бе ле же но је 36.436 при сту па сај ту, од но сно 889
при сту па днев но.

Сајт Вој но бе збед но сне аген ци је кроз на ви га ци о ни
ме ни да је ко ри сни ку де та љан при каз о ра ду аген ци је, по -
сло ви ма и за да ци ма, стра те гиј ском, док три нар ном и
нор ма тив ном окви ру ра да, о ор га ни за ци о ној струк ту ри
ВБА, као и о исто ри ја ту раз во ја Вој но бе збед но сне аген -
ци је. 

У ве сти ма и са оп ште њи ма ко ри сни ци мо гу да се
упо зна ју са ак ту ел но сти ма ве за ним за рад ВБА.

www.vba.mod.gov.rs

Веб сајт

На осно ву Уред бе, ко ју је у ав гу -
сту 2010. го ди не до не ла Вла да Ре пу -
бли ке Ср би је, уре ђен је из глед и на чин ко ри шће ња зна -
ка Вој но бе збед но сне аген ци је, као основ ног обе леж ја
ко ји пред ста вља њен ви зу ел ни иден ти тет.

Знак ВБА има об лик шти та там но цр ве не бо је на ко -
јем је пред ста вљен дво гла ви сре бр ни орао са злат ним
кри но ви ма и кру ном. На гру ди ма дво гла вог сре бр ног ор -
ла на ла зи се ма ли штит по лу кру жног об ли ка цр ве не бо је
ко ји је по де љен бе лим кр стом на че ти ри по ља са по јед -
ним оци лом у сва ком по љу. Там но цр ве на бо ја шти та је
сим бол кр ви про ли ве не за сло бо ду. Сре бр ни дво гла ви
орао у по ле ту, ви со ко уз диг ну тих кри ла, из ме ђу ко јих се
на ла зи кру на са злат ним кр стом на ње ном вр ху, сим бо ли -
зу је за шти ту су ве ре ни те та и на ци о нал них ин те ре са.

У ју лу 2010. го ди не Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла
је Уред бу о вр сти, об ли ку и са др жа ју слу жбе не ле ги ти -
ма ци је и из гле ду знач ке Вој но бе збед но сне аген ци је, ко -
ју ће по се до ва ти овла шће на слу жбе на ли ца ВБА. 

Слу жбе на ле ги ти ма ци ја са сто ји се од тро дел них скла -
па ју  ћих ко ри ца са спу ште ним ле жи штем за знач ку, знач ке
ВБА, иден ти фи ка ци о не кар ти це и кар ти це овла шће ња.

Но ви знак и слу жбе на 
ле ги ти ма ци ја ВБА
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По во дом Да на Вој но бе збед но сне аген ци је у згра -
ди ста рог Ге не рал шта ба при ре ђе на је из ло жба
о раз во ју вој не слу жбе без бед но сти у Ср би ји.
По ред до ку ме на та, фо то гра фи ја и ра зно вр сне
опре ме, ин три гант ну по став ку упот пу њу ју и ви -

део за пи си и пре зен та ци је до ку ме на та, од ко јих се не ка,
овом при ли ком, пр ви пут пре до ча ва ју јав но сти.

Мул ти ме ди јал ност и екс клу зив ност чи не ово пу то ва ње
кроз исто ри ју вој не слу жбе без бед но сти пра вим до жи вља -
јем. Сва ки на ред ни ко рак и по глед кроз ста кле не ви три не
по бу ђу ју но во ин те ре со ва ње. 

У окру же њу ши фар ни ка, при слу шних уре ђа ја, скри ве -
них маг не то фо на, чу ве не „Ениг ме“... сти че се пра ви ути сак
ка квим су се све ме то да ма ко ри сти ле оба ве штај не слу жбе и
њи хо ви аген ти ко ји су де ло ва ли на овим про сто ри ма. 

Пр ви пут се при ка зу ју до ку мен ти и филм ски за пи си о
ак тив но сти ма на ци о на ли стич ких и екс тре ми стич ких за ве ре -
нич ких гру па то ком по след њих по ла ве ка, као што је рад се -
па ра ти стич ких ор га ни за ци ја на Ко со ву, њи хо во на о ру жа ва -
ње, пла но ви и ци ље ви ра да.

Иде ја и циљ ове из ло жбе је да се ши рој јав но сти при ка -
же раз вој вој не слу жбе без бед но сти. За сва ки пе ри од при -

„На под руч ју на ше зе мље 1947. го ди не де ло ва ло је 97
за ве ре нич ких гру па“, за пи са но је у ори ги нал ном из ве шта ју
из те го ди не, а ме ђу при пад ни ци ма ви ше од по ло ви не су офи -
ци ри и под о фи ци ри, на во ди се у на став ку тек ста. 

Та ко ђе се на во ди да су офи ци ри у ве ли ком бро ју ви нов -
ни ци вер бал них не при ја тељ ских исту па. 

Та кве ак тив но сти, у ат мос фе ри Ин фор мби роа, обе ле жи -
ла је за ве ре нич ка гру па „Брод“ ко ју су чи ни ла три офи ци ра,
чи ју је на ме ру да пре ко Ру му ни је, по бег ну у Со вјет ски Са вез,
без бед но сна слу жба осу је ти ла 1949. го ди не.

У за пи си ма при ка за ним на ви део пре зен та ци ја ма, на во -
ди се ко ли ко је би ло уче сни ка тих гру па и ко ли ко их је про це -
су и ра но. 

 От кри ве ни су и слу ча је ви ди вер зи ја, шпи ју на жа, са бо та -
жа и де зер тер ства.

„Го ди не 1954. от кри ве но је осам шпи јун ско-ди вер зант -
ских гру па ко је су де ло ва ле под ути ца јем Ен ве ра Хо џе“, на во -
ди се у јед ном до ку мен ту. Оне су де ло ва ле на осно ву плат -
фор ме ле њи ни стич ко-марк си стич ке ор га ни за ци је у Ал ба ни -
ји, а од во ђа су до би ја ли ин струк ци је за удру жи ва ња ра ди не -
при ја тељ ског де ло ва ње. 

За ни мљи ве су
за бе ле же не ин струк -

ци је вој ни ци ма ал бан ске
на ци о нал но сти у ЈНА, о то -

ме ка ко да се до ко па ју оруж -
ја, на  пад ну ста ре ши не то ком

га ђа ња, отру ју хра ну, ин док три ни -
ра ју вој ни ке су на род ни ке и ка ко да

по сту па ју у раз ли чи тим си ту а ци ја ма...
По знат је слу чај Ал бан ца под ши фром „Ла у фер“, чи је се

де ло ва ње бе ле жи још из ње го вих пи то мач ких да на, 1977. го -
ди не, чи је је хап ше ње и ис тра га 1982. го ди не до при не ла бо -
љем раз у ме ва њу ра да и ор га ни за ци је ових гру па у ЈНА. 

У ин струк ци ја ма за њи хо во де ло ва ње сто ји: …„ши ри ти
иде је ор га ни за ци је ме ђу вој ни ци ма и ста ре ши на ма ал бан ске
на род но сти, ства ра ју ћи но ве гру пе по прин ци пу трој ки и де -
се тор ки“... 

Пре по ру чу ју се „ма сов не де мо стра ци је, иза зи ва ње не -
ре да, кр во про ли ћа, до ору жа ног устан ка у ко ји ма би тре ба ло
да уче ству ју и офи ци ри и вој ни ци ЈНА ал бан ске на род но сти“.
По се бан циљ био је ома со вље ње по кре та ко ме су при па да ли.

Са стра ни ца тај них до ку ме на та

Де ши фро ва ње
опа сних на ме ра



ка за на су до ку мен та о осни ва њу, над ле жно сти ма и за да ци ма
и нор ма тив но–прав ном окви ру ра да, као и о нај ва жни јим про -
бле ми ма ко ји ма се слу жба ба ви ла у од ре ђе ном пе ри о ду.

Кон цепт из ло жбе је мул ти ме ди ја лан, та ко да је гра ђа,
осим исто риј ских до ку ме на та и пред ме та – тех нич ких сред -
ста ва ко ри шће них у опе ра тив ном ра ду, пред ста вље на и кроз
ви део за пи се.

У по став ци je при ме њен хро но ло шко–те мат ски при ступ, та -
ко да је исто ри јат раз во ја слу жбе по де љен у шест пе ри о да. Пр -
ви пе ри од од но си се на по чет не фор ме војнe службe без бед но -
сти од Ка ра ђор ђа и Ми ло ша Обре но ви ћа, до но ше ња пр вог Вој -
ног за ко на 1839. го ди не, пе ри од Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју -
го сла ви је до Дру гог свет ског ра та. Дру ги пе ри од се од но си на
ОЗНУ, тре ћи на КОС, че твр ти на Ор га не без бед но сти ЈНА, пе ти
пе ри од се од но си на Вој ну слу жбу без бед но сти и ше сти на ВБА,
ко ја је зва нич но по че ла са ра дом 1. ја ну а ра 2004. го ди не.

Пр ви пи са ни из во ри у ко ји ма се по ми њу без бед но сни по -
сло ви у Ср би ји по ти чу из сред њег ве ка, из вре ме на ца ра Ду -
ша на, па се Ду ша нов за ко ник сим бо -
лич но сма тра пр вим исто риј ски
зна чај ним прав ним до ку мен том
у овој обла сти. 

У пр вом пе ри о ду су и до ку мен -
ти из вре ме на Пр вог и Дру гог срп ског
устан ка, Ка ра ђор ђа и Ми ло ша, за тим Вој ни за кон до нет 1839.
го ди не, нај зна чај ни ји из ло же ни до ку мент из тог пе ри о да, у
ко ме су пр ви пут де фи ни са ни по сло ви без бед но сне за шти те
вој ске и чи је је усва ја ње, 12. но вем бра, узе то за Дан Вој но бе -
збед но сне аген ци је.

За пи си о фор ми ра њу ОЗНЕ, 13. ма ја 1944. го ди не, ори -
ги нал на са чу ва на упут ства и на ред бе о из вр ша ва њу кон тра о -
ба ве штај них за да та ка, илу стро ва на фо то гра фи ја ма офи ци ра
ко ји су обез бе ђи ва ли пр ву вој ну ми си ју у ино стран ству, осли -
ка ва ју ат мос фе ру за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. 

Је дан од за ни мљи ви јих де ло ва из ло жбе је пе ри од ра да
Кон тра о ба ве штај не слу жбе, КОС-а, у вре ме Ин фор мби роа,
где су при ка за на ори ги нал на до ку мен та о иле гал ном ор га ни -
зо ва њу у вој сци, бек ству из вој ске, ис ту пи ма са по зи ци ја Ин -
фор мби роа, санк ци ја ма ко је су пред у зи ма не и слич но.

Из ло жба при ка зу је и пе ри од ства ра ња иле гал них гру па у
вој сци са по зи ци ја ал бан ског екс тре ми зма, по ку ша је тро ва -
ња хра не, уби ства ста ре ши на, кра ђе оруж ја, као и дру ге иле -
гал не де лат но сти ал бан ских те ро ри ста од 1946, пре ко 1981.
до кра ја де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка.

По се бан део из ло жбе од но си се на де ло ва ње стра них
оба ве штај них слу жби пре ма вој сци. При ка за ни су на чи ни
оства ри ва ња ко му ни ка ци је из ме ђу шпи ју на из вој ске и стра -
них оба ве штај них слу жби, од тај но пи са, ши фро ва них пи са них
и дру гих по ру ка, ра дио ве зе, све до ко му ни ка ци је ин фор ма -
тич ким сред стви ма.

Део из ло жбе по све ћен је на чи ни ма при ла го ђа ва ња ра -
зних пред ме та ко је је слу жба ко ри сти ла за при слу шки ва ње. 

Би ља на МИ ЉИЋ
Снимио З. МИЛОВАНОВИЋ

15. новембар 2010.26

Ч� стит к� пр�д с�д ни к�
Т� ди ћ�  по во дом 
12. но в�м бр� – Д� н� ВБА
По во дом 12. но вем бра – Да на Вој но бе збед но сне аген -

ци је, свим при пад ни ци ма ВБА упу ћу јем ср дач не че стит ке.
Вој но бе збед но сна аген ци ја је на кон пе ри о да си стем -

ских ре фор ми ста са ла  у мо дер ну без бед но сну слу жбу ко ја
је у пот пу но сти спрем на да се су прот ста ви са вре ме ним
прет ња ма без бед но сти. Још јед ном сте по ка за ли да су про -
фе си о на ли зам, од го вор ност и струч ност од лич на осно ва за
оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва.

Мак си мал ним ан га жо ва њем на од луч ном су прот ста -
вља њу ор га ни зо ва ној кри ми нал ној де лат но сти и ко руп ци ји
као и ра дом на  без бед но сној и кон тра о ба ве штај ној за шти -
ти Вој ске Ср би је и Ми ни стар ства од бра не, успе шно сте до -
при не ли за шти ти на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.

Уве рен сам да ће те и у на ред ном пе ри о ду, са ве сном
пре да но шћу и ефи ка сним ра дом учвр сти ти по стиг ну те ре -
зул та те, као од го во ре на про мен љи ве без бед но сне иза зо ве
и да ће те јед на ко до при но си ти очу ва њу укуп не без бед но -
сти Ре пу бли ке Ср би је и свих ње них гра ђа на, ка же се у че -
стит ци пред сед ни ка Ср би је. 

Ч�ститк� министр�
Шут�новц� поводом 
Д�н� Војноб�зб�дносн�
�г�нциј�

Свим припадницима Војнобезбедносне агенције чести -
там празник, 12. новембар – Дан Војнобезбедносне агенције.

У склопу реформе система одбране и обавештајно-бе -
збедносног сектора градите модерну и ефикасну безбе дно -
сну службу која може одговорити променљивим безбе дно -
сним изазовима савременог доба.

Ефикасним радом на превенцији и сузбијању покушаја
угрожавања безбедности система одбране доприносите
оства рењу реформских циљева и свеукупне безбедности
наше земље.

Честитајући вам празник, уверен сам да ћете и у наре -
дном периоду професионално и ефикасно извршавати зада -
тке, у интересу система одбране и безбедности грађана Ре -
публике Србије. Желим вам успехе у даљем раду, каже у че -
сти тци министар Драган Шутановац. 

povodi


